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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut De Angelo (1981) dalam Ardini (2010) mendefinisikan

kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) di mana auditor akan

menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam system akuntansi

klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam

laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan

kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada

independensinya. Dalam standar umum dikatakan auditor independen harus

melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan

keseksamaan menekankan tanggungjawab setiap petugas audit yang bekerja

pada suatu kantor akuntan publik. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut

apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan itu. Jadi

kecermatan dan keseksamaan merupakan tanggungjawab setiap auditor.

Akuntabilitas (tanggungjawab) yang harus dimiliki auditor,yaitu :

Tanggungjawab kepada klien dan tanggungjawab rekan seprofesi. Standar

etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai

orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan

kepentingan. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan

oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disebut dengan Kode Etik Akuntan

Indonesia.
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Libbydan Frederick (1990) dalam Hutabarat (2012) menemukan

bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan

berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Berdasarkan pengalaman,

penelitian-penelitian di bidang psikologi yang telah dikutip Tubbs (1992)

memperlihatkan bahwa seorang yang lebih banyak pengalaman dalam suatu

bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya

dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-

peristiwa. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa

dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit

dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain,

semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil

pemeriksaannya.

A. KualitasHasil Audit

De angelo, dalam Ilmiyati dan Suhardjo (2012) mendefenisikan

kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan

melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan

keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada

dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini

akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut.

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor

dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada

kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang
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berlaku diIndonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan

objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas,

tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau

permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Ilmiyati

dan Suharjo, 2012).

B. PengalamanKerja

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan

pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan

formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang

membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah

dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang

untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja

seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola

berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (Ilmiyati dan Suharjo, 2012).

Marinus dkk. (1997) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa

secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah

digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Purnamasari (2005)

dalam Sukriah dkk (2009) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan

yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan
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dalam beberapa haldiantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami

kesalahan dan 3) mencaripenyebab munculnya kesalahan.

C. Obyektifitas

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai

bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang

berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya.

Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat

diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender,

kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas

operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat

untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak

maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis.

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruh

iobyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa

obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan

keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil

pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP

menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor

melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas.

Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin

baik kualitas hasil audit (Sukriah dkk, 2009).
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D. Independensi

Independensi menurut Arens dkk (2008:111) dalam Tjun dkk

(2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor

tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen

dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila

auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang

audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in

appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) dalam Tjun dkk

(2012) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh piha klain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi

juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan

fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri

auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali

mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut

(Mulyadi, 2002:27) dalam Tjun dkk (2012) :

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.

2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk

memuaskan keinginan kliennya.
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3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan

lepasnya klien.

Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa “dalam semua

hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental

harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap

independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan

pekerjaannya untuk kepentingan umum (IAI, 2001:220.1).

Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu

independensi akuntan publik, yaitu : (1) Akuntan publik memiliki mutual atau

conflicting interest dengan klien, (2) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu

sendiri, (3) Berfungsi sebagai manajemen ataukaryawan dari klien dan (4)

Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. Akuntan publik akan

terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan

manajemen atau karyawan dengan kliennya (Elfarini, 2007) dalam Tjun dkk

(2012).

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan

baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) dalam Tjun dkk

(2012) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik,

yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian

jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara

akuntan publik dengan klien, Shockley (1981) dalam Tjun dkk (2012)

meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan
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antara kuntan publik, (2) Pemberian jasa konsultasi manajemenkepadaklien,

(3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanyahubungan audit.

Sedangkan Supriyono (1988) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 6

faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) Ikatan kepentingan

keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lainnya selain jasa

audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4)

Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) Audit fee. Elfarini (2007)

dalam dkk (2012) mengukur independensi diukur melalui lama hubungan

dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa

non audit.

Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara

menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari

rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

E. Kompetensi

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan

pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif,

cermat dan seksama. Munawir (1999) dalam Kisnawati (2012) kompetensi

seorang auditor ditentukan oleh (3) faktor sebagai berikut : pendidikan formal

tingkat universitas, latihan teknis dan pengalaman dalam bidang auditing, dan

pendidikan profesional yang berkalanjutanselama menjalani karir sebagai

auditor.
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Webster’sNinth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Ardini

(2010) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli.

Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat

ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu

yang diperoleh dari pelatihan danpengalaman.

F. Akuntabilitas

Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) dalam

Ardini (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan

psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan

semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya.

Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian

membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor

jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi.

Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk. (2012) mengatakan bahwa

kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam

menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal

yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam

melaksanakan pekerjaanya.
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G. Etika Auditor

Menurut Bartens (2011) dalam Kisnawati (2012) etika dapat dilihat

sebagai praktis dan refleksi. Sebagai praktis, etika diartikan sebagai nilai-nilai

atau norma-norma moral yang mendasari prilaku manusia. Di sisi lain, etika

sebagai refleksi diartikan sebagai pemikiran atau filsafat moral, yaitu manusia

berfikir atau merenung mengenai apa yang harus dan apa yang tidak harus

dilakukan dan bagaimana manusia berperilaku pada situasi konkrit. Etika

secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Etika

bertujuan membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat

dipertanggungjawabkan.

H. Penelitian Terdahulu

Ardini (2010) menguji pengaruh kompetensi, independensi,

akuntabilitas, dan motivasi terhadap kualitas audit pada direktori IAI

Surabaya dengan sampel berjumlah 150 orang. Hasil pengujian menunjukkan

bahwa kompetensi, independensi dan akuntabilitas secara bersama-sama

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini

mengindikasikan bahwa kemampuan dan ketrampilan yang ditunjang dengan

pengalaman yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang

auditor dalam proses audit.

Dewi (2013) meneliti tentang pengaruh antara independensi,

kecakapan profesional, obyektifitas, kompetensi, dan pengalaman kerja

terhadap kualitas hasil audit pada Pegawai Negri Sipil dan karyawan yang
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bekerja dan terlibat langsung dalam proses audit pada Inspektorat Surakarta

dan Kabupaten Wonogiri dengan jumlah sampel 30 rang. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan antara independensi dan

obyektifitas terhadap kualitas hasil audit. Terdapat hubungan antara

kecakapan profesional, kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas

hasil audit secara signifikan.

Hakim (2012) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan

independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik se-

Provinsi Yogyakarta dengan jumlah sampel 35 auditor. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara simultan

berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena itu aik auditor maupun

Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas

auditnya.

Hutabarat (2012) menguji pengaruh pengalaman, time budget

pressure dan etika auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jawa Tengah

dengan sampel 85 auditor. Hasil menunjukkan pengalaman, time budget

pressure dan etika auditor baik secara simultan maupun secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman audit dan etika

auditor memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Di sisi

lain, time budget pressure memiliki efek negatif yang signifikan terhadap

kualitas audit.

Ilmiyati dan Suhardjo (2012) melakukan pengujian terhadap

pengaruh akuntabilitas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada
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11 KAP di Kota Semarang dengan sampel berjumlah 52 responden. Hasil

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi auditor berpengaruh

positif terhadap kualitas audit.

Jauhari (2013) meneliti tentang pengaruh independensi,

pengalaman, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan sampel auditor

pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Semarang. Hasil

pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa independensi dan

akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan

pengalaman berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Kisnawati (2012) melakukan pengujian terhadap pengaruh

kompetensi, independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit pada

Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Pulau Lombok dengan sampel 109 orang.

Hasil pengujian menunjukkan secara simultan kompetensi, independensi dan

etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial kompetensi

dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hanya etika

auditor yang berpengaruh pada kualitas audit.

Saripudin dkk. (2012) menguji pengaruh independensi,

pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

(survei terhadap auditor KAP di Jambi dan Palembang). Penelitian

menggunakan data primer dan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner

kepada 73 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi,

pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas

audit secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa
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independensi, pengalaman dan akuntabilitas secara parsial mempengaruhi

kualitas audit akan tetapi due profesional care tidak berpengaruh pada

kualitas audit.

Purwandari (2013) meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan

independensi terhadap kualitas hasil kerja auditor di Kantor Akuntan Publik

Surakarta dengan sampel yang diambil berdasarkan lama bekerja, jenjang

pendidikan dan umur responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

variabel akuntabilitas dan independensi mempunyai pengaruh signifikan

terhadap kualitas hasil kerja auditor.

Sukriah dkk. (2009) melakukan pengujian pengaruh pengalaman

kerja, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil

pemeriksaan pada Inspektorat se-pulau Lombok. Penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan metode survei kepada auditor internal pemerintah yang

telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (Diklat

JFA), dengan jenis penelitian kausalitas. Analisis data dilakukan dengan

Model regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa pengalaman,

independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi memiliki pengaruh

terhadap kualitas hasi audit secara parsial.

Tjun dkk. (2012) melakukan pengujian terhadap pengaruh

kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit pada KAP yang berada

di wilayah Jakarta Pusat dengan sampel berjumlah 32 orang. Hasil

menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara parsial tidak
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berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan secara simultan kompetensi

dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

I. Hipotesis

1. PengaruhPengalamanKerjaTerhadapKualitasHasil Audit

Menurut Bonner (1990) pengalaman kerja telahdipandang sebagai

suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor. Hal ini

menunjukkanbahwa pendapat auditor yang baik akan tergantung pada

kompetensi dan prosedur audit yangdilakukan oleh auditor. Choo dan

Trotman (1991) dalam Hutabarat (2012) memberikan bukti empiris bahwa

auditorberpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum

(atypical) dibandingkan auditoryang kurang berpengalaman, tetapi antara

auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak

berbeda dalam menemukan item-item yang umum (typical). Penelitian

Sukriah dkk. (2009) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis

yang diajukan adalah :

H1 : pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

2. Pengaruh Obyektifitas terhadap Kualitas Hasil Audit

Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas

berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar

umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip

obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan
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tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat

obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

3. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas HasilAudit

Hasil penelitian Trisnaningsih (2007) dalam Sukriah dkk (2009)

mengindikasikan bahwa auditor yang hanya memahami good governance

tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya

maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Alim dkk (2007) dan

Cristiawan (2002) dalam Sukriah dkk (2009) menemukan bahwa

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus

dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan

keputusan audit dimana ha ltersebut harus didukung dengan sikap

independen. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun

adalah:

H3: Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasi laudit.

4. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas hasil Audit

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu

pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk

memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki

kemampuan untuk bekerja samadalam tim serta kemampuan dalam

menganalisa permasalahan (Sukriah dkk. 2009). Penelitian Kisnawati (2012),

Ardini (2010) dan Tjun (2012) mendukung tentang pengaruh kompetensi
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terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis

yang dibangun adalah :

H4 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

5. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Audit

Menurut Mardisar dan Nelly (2007) dalam Ardini (2010),

seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi

bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/ manajer/pimpinan

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Dalam

standar umum dikatakan auditor independen harus melaksanakan tugasnya

dengan cermat dan seksama. Ardini (2010) mengindikasikan bahwa kualitas

audit dapat dicapai auditor dalam melaksanakan tugas audit selalu disertai

dengan tanggungjawab, memiliki kecermatan yang tinggi dalam memeriksa

laporan, mencurahkan usaha (daya pikir) dalam menyelesaikan tugas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

6. Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Hasil Audit

Sesuai dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP), diharapkan hasil kerja APIP bermanfaat bagi pemimpin dan unit-unit

kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara

keseluruhan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan

perilaku yang menuntut disiplin dari audit APIP berupa kode etik yang

mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya

memerlukan pertimbangan yang seksama dalam masing-masing auditor.
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Hasil penelitian Kisnawati (2012) menunjuukkan bahwa etika auditor

berpengaruh terhadap hasil audit karena auditor telah mematuhi prinsip-

prinsip perilaku dan mematuhi aturan perilaku. Dengan demikian, maka

semakin tinggi etika auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H6 : Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.
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J. KERANGKA PEMIKIRAN

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa dalam

penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel

independen. Veriabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit.

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas audit seperti pengalaman kerja, obyektifitas,

independensi, kompetensi, akuntabilitas, dan etika auditor.

1. Pengalaman Kerja (X1)

2. Obyektifitas (X2)

3. Independensi (X3)

4. Kompetensi (X4)

5. Akuntabilitas (X5)

6. Etika Auditor (X6)

Kualitas Hasil Audit (Y)


