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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tekanan Anggaran 
Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, dan Pengendalian mutu KAP terhadap 
Kualitas Audit.  

Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di 
Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
convenience non-randon sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 24 
responden. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 
melalui instrument kuesioner. Dan alat analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KAP di Surakarta 
dan yogyakarta ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan kepatuhan 
pada kode etik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian 
mutu KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Kata kunci: Tekanan Anggaran Waktu, Kepatuhan pada Kode Etik, 
Pengendalian mutu KAP dan Kualitas Audit. 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang ditujukan kepada pihak pemakai baik pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan sebagai sarana pengambilan keputusan. Oleh karena 

pentingnya fungsi laporan keuangan tersebut, para pemakai menuntut 

akuntabilitas, reliabilitas laporan keuangan serta laporan keuangan yang 

relevan. Untuk memenuhi semua karakteristik tersebut diperlukan jasa pihak 

ketiga yaitu pihak yang independen untuk memberi jaminan bahwa laporan 

keuangan tersebut relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

diandalkan sebagai sarana pengambilan keputusan.  

Menurut Agoes (2004) dalam Jatmika (2011) ada dua alasan mengapa 

suatu laporan keuangan perlu diaudit. Pertama, pelaporan keuangan yang 

tidak diaudit ada kemungkinan terjadi salah saji yang disengaja maupun 

tidak sengaja sehingga diragukan kewajarannya oleh pihak pemakai. Kedua, 

jika suatu laporan keuangan telah diaudit dan dinyatakan wajar tanpa 

pengecualian, maka integritas laporan keuangan tersebut tinggi karena dapat 

diasumsikan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar 

akuntansi berterima umum. 

Kebutuhan akan jasa akuntan publik sebagai pihak yang independen 

mengharuskan auditor untuk meningkatkan kualitas kinerjanya agar dapat 

menghasilkan produk audit yang berkualitas bagi pihak yang membutuhkan. 

Kepercayaan masyarakat dan pihak yang berkepentingan akan meningkat 

terhadap kualitas jasa akuntan publik jika profesi yang dilaksanakan 



menunjukkan standar yang tinggi dan dapat memenuhi semua kebutuhan 

(Jatmika: 2011).  

Apapun pekerjaan yang dilakukan, sudah pasti ada suatu target yang 

harus dicapai. Begitu juga dengan auditor, auditor harus mampu 

menyelesaikan tugasnya dan harus segera mungkin memberikan opini atas 

laporan keuangan yang diauditnya kepada para pemakai. Tekanan waktu 

merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari oleh auditor, terlebih dalam 

menghadapi persaingan bisnis antar KAP yang ketat. Auditor harus mampu 

mengalokasikan waktu secara tepat untuk menghindari biaya yang semakin 

besar akibat lamanya proses audit. Selain itu, komplektisitas tugas yang 

harus segera diselesaikan dalam batas waktu tertentu menyebabkan 

menurunnya kinerja. Azad (1994) dalam Jatmika (2011) menemukan bahwa 

tekanan waktu adalah faktor timbulnya kinerja dibawah standar dan 

mendorong perilaku menyimpang auditor. 

Pengaruh-pengaruh seperti tekanan waktu diatas dapat menurunkan 

efektifitas dan efisiensi kegiatan pengauditan, yang memungkinkan auditor 

bekerja tidak dalam standar yang ditetapkan. Keterlibatan auditor dalam 

perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar 

kelihatan lebih baik merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap 

etika profesi auditor sebagai pihak yang independen. Pihak-pihak pemakai 

laporan keuangan telah memberikan kepercayaan penuh kepada auditor 

untuk bekerja secara profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

Hal tersebut merupakan alasan mengapa kode etik diperlukan sebagai 



standar perilaku profesional tertinggi, sehingga mengembalikan 

kepercayaan masyarakat dan pihak yang berkepentingan terhadap kualitas 

jasa yang diberikan akuntan publik. Kode etik diperlukan dalam setiap 

pekerjaan yang dilakukan, yaitu kode etik yang memuat seperangkat prinsip 

moral yang mengatur pola hubungan antara auditor dengan klien, auditor 

dengan rekan sejawat, dan auditor dengan masyarakat. Kode etik diharapkan 

dapat mengatur tingkah laku auditor sehingga jasa yang diberikan benar-

benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 

menyatakan bahwa terdapat dua karakteristik utama yang harus ada dalam 

informasi akuntansi sebagai sarana pengambilan keputusan, yaitu reliabilitas 

(dapat diandalkan) dan relevansi (Jatmika : 2011). Untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dan mengadapi kompetisi bisnis 

maka Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu menerapkan standar 

pengendalian mutu yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

Dua unsur utama sebagai penentu mutu audit yaitu Independensi dan 

Kompetensi. Malone (1996) dalam Jatmika (2011) menyatakan bahwa 

kuatnya pengendalian mutu, meliputi prosedur review, dan disiplin 

penerapan program serta pemahaman auditor terhadap prosedur dan penalty 

akan menurunkan perilaku yang berakibat rendahnya kualitas audit. Auditor 

berada diantara dua posisi yang sulit ketika menjalankan tugasnya. Di satu 

sisi auditor harus bersikap independen dan memberikan opini atas laporan 

keuangan sesuai keadaan sebenarnya, di sisi lain auditor menghadapi 



kepentingan manajemen yang selalu berkeinginan terhadap laporan 

keuangan yang diaudit harus beropini wajar tanpa pengecualian. Disinilah 

pentingnya penerapan standar pengendalian mutu yang dilakukan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) agar independensi terwujud. Sikap independensi 

harus dijunjung tinggi auditor dalam melaksanakan tugasnya, Auditor harus 

mampu mempertahankan pendapatnya tanpa dipengaruhi atau dikendalikan 

pihak lain. Mutu personal yang harus dimiliki auditor selain independensi 

adalah kompetensi, yang meliputi pemahaman auditor terhadap prosedur,  

kemampuan auditor dalam menemukan atau mendeteksi kesalahan serta 

menentukan jumlah dan jenis kesalahan, memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang apa dan bagaimana kesalahan itu terjadi, dan melaporkan 

adanya pelanggaran. Ayuningtyas dan Pamudji (2012) kompetensi adalah 

kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan 

benar sehingga berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam dalampenelitian ini adalah: (1) apakah tekanan anggaran waktu 

berpengaruh terhadap kualitas audit? (2) apakah kepatuhan pada kode etik 

berpengaruh terhadap kualitas audit? (3) apakah pengendalian mutu kantor 

akuntan public berpengaruh terhadap kualitas audit? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

tentang: (1) pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit; (2) 

pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit; dan (3) 

pengaruh pengendalian mutu Kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. 



LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Auditing 

Menurut Haryono Jusuf (2001: 11), dalam bukunya mendefinisikan 

pengertian pengauditan yaitu: Suatu proses sistimatis untuk mendapatkan 

dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-

tindakan atau kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan mengkomuikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

B. Kualitas Audit 

Jatmika (2011) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan 

segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit 

laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam 

system akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, 

dimana dalam melaksanakan tugas tersebut auditor berpedoman pada 

standar auditing dank ode etik profesi yang relevan. Christiawan (2005) 

dalam Singgih dan Bawono (2010) mengungkapkan, kualitas audit 

ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kualitas audit 

terkait dengan jaminan auditor bahwa laporan keuangan tidak menyajikan 

kesalahan yang material atau memuat kecurangan (Astriana, 2010) dalam 

Setyorini (2011). Coram dkk (2003) dalam Setyorini (2011) menyatakan 

bahwa kualitas audit dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor dalam 

melaksaakan berbagai tahapan atau proses pengauditan. 



C. Tekanan Anggaran Waktu 

Sososutikno (2003) dalam Setyorini (2011), tekanan anggaran waktu 

adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan 

efisiensi terhadap anggaran  waktu yang telah disusun atau terdapat 

pembahasan   waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku . Tekanan 

anggaran waktu merupakan suatu target waktu yang harus dicapai seseorang 

dalam bekerja dan menyelesaikan tugas pekerjaannya. Tekanan waktu 

dalam pekerjaaan dapat menyebabkan perilaku yang bermacam-macam 

pada seseorang, tuntutan  untuk menghasilkan produk yang  berkualitas 

dalam waktu terbatas merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. 

D. Kepatuhan pada Kode Etik 

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara 

sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan 

pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk 

menghakimi segala macam tindakan yang menyimpang. Kode etik dibuat 

dengan tujuan untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, 

terutama akuntan publik. Pada prinsipnya kode etik merupakan sistem dari 

prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang 

ditetapkan secara bersama. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

(2011) menyatakan bahwa prinsip dasar etika profesi yang wajib dipatuhi 

oleh setiap praktisi adalah integritas, objektifitas, Prinsip kompetensi serta 

sikap kecermatan dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, dan perilaku 

profesional. 



E. Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik 

Sistem pengendalian mutu KAP merupakan suatu konsep yang 

mensyaratkan bahwa auditor diharuskan untuk mematuhi peraturan dan 

standar yang berlaku serta harus menggunakan kemahiran profesi secara 

sugguh-sungguh dalam memberikan jasa sehingga auditor tersebut dapat 

memenuhi kewajibannya. Sistem pengendalian mutu KAP harus mencakup 

struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk 

memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian perikatan 

professional dengan SPAP (PSPM No. 1 dalam SPAP, 2011). 

HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

H1: Tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit 

H2: Kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas audit 

H3: Pengendalian mutu kantor akuntan publik berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan 

metode survey, yang mana data pokok dari sampel dari suatu populasi 

dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner dilapangan. 



B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan pendekatan convenience non-random sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dimana sampel yang diambil dalam 

penelitian adalah obyek yang memberi respon positif terhadap peneliti. 

C. Teknik Pengumpulan data 

Untuk  mendapatkan sampel yang dibutuhkan, peneliti melakukan 

survey secara langsung melalui teknik pengumpulan data dengan kuesioner. 

Kuesioner yang diajukan terdiri dari lima item pengukuran dan beberapa 

indikator. 

D. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yang diperoleh langsung yang bersumber dari jawaban koesioner dari 

responden yang dikirim secara langsung kepada auditor dari beberapa KAP 

di Surakarta dan Yogyakarta. 

E. Pengukuran Variabel Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Independen 

a. Tekanan anggaran waktu 

Tekanan anggaran waktu dalam  penelitian ini adalah waktu yang 

diberikan klien kepada auditor untuk menyelesaikan tugasnya. 



Mengacu pada Jatmika (2011), Indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Pemahaman auditor atas anggaran waktu 

2) Tanggung jawab auditor atas anggaran waktu 

3) Penilaian kinerja yang dilakukan atasan 

4) Alokasi fee untuk biaya audit 

5) Frekuensi revisi anggaran waktu 

b. Kepatuhan pada kode etik 

Kepatuhan pada kode etik adalah sikap auditor untuk mematuhi kode 

etik yang ditetapkan saat melaksanakn tugas. Mengacu pada penelitian 

Jatmika (2011), Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Auditor dengan rekan kerjanya 

2) Auditor dengan atasannya 

3) Auditor dengan kliennya/obyek pemeriksanya 

4) Auditor dengan masyarakat 

c. Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini tergantung dari 

kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing Kantor 

akuntan Publik (KAP) mengenai pelaksanaan dan prosedur 

pengendalian mutunya. Namun untuk ukuran umum pengendalian 

mutu menggunakan standar auditing dari SPAP. 

 



2. Variabel Dependen  

a. Kualitas Audit 

Kualitas audit mencerminkan kinerja audit dengan hasil 

pemeriksaannya. Mengacu pada penelitian Singgih dan Bawono 

(2010) serta Ayuningtyas dan Pamudji (2012), indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit 

2) Keahlian dan kualitas personal rekan dan staff audit 

3) Keandalan hasil laporan audit 

F. Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan 

kepada responden digunakan rumus korelasi product moment dari 

Pearson, dengan taraf signifikansi 5%, jika r-jitung lebih kecil dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai cronchbach’s alpha > 0,60 (Ghozali, 2005:42) 



2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika 

nilai probabilitas >0,05 maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini menggunakan 

Variance Inflation factor (VIF) dan tolerance value, jika VIF < 10 

atau nilai tolerance > 0.1 maka menunjukkan adanya 

multikolonieritas (Ghozali, 2005: 92). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Pengujian ini menggunakan Uji Glejser, 

jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas (Ghozali, 2005: 105). 

 

 



3. Metode Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis atau tahap menganalisis pengaruh antar variabel 

menggunakan alat uji dengan model analisis regresi linear berganda, 

dengan persamaan sebagai berikut : 

�� =  �� +  ��	�
 +  ����� + ���� +   � 

Keterangan : 

KA             = Kualitas Audit 

β�               = Intersep Model 

β#β$β%β&  = Koe'isien Regresi 

TAW        = Tekanan Anggaran Waktu 

KKE          = Kepatuhan Terhadap Kode Etik 

PMK         = Pengendalian Mutu KAP 

e                 = Error 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Uji F yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Dengan taraf signifikansi 5%, jika F-hitung < 0,005 

maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

b. Uji t 



Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen (Ghozali, 2005). Taraf nyata yang digunakan 

adalah 5%, jika nilai t-hitung <0,05 maka variable independen 

mempengaruhi variable dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi (0$) 

Pengujian determinasi (0$) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel tekanan 

anggaran waktu, kepatuhan pada kode etik dan pengendalian mutu kantor 

akuntan publik secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi Kualitas 

Audit.  Tetapi secara parsial, Variabel pengendalian mutu kantor akuntan 

publik berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sedangkan tekanan anggaran 

waktu, kepatuhan pada kode etik tidak memberikan pengaruh terhadap 

Kualitas Audit. 

1. Hipotesis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit 

Hasil uji hipotesis variabel tekanan anggaran waktu mempunyai nilai 

signifikansi 0,843 dan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa H1 ditolak, sehingga dapat dikatakan variabel 

tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 



2. Hipotesis pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit 

Hasil uji variabel kepatuhan pada kode etik menunjukkan bahwa 

kepatuhan pada kode etik mempunyai nilai signifikansi 0,182 dan lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, 

sehingga dapat dikatakan variabel kepatuhan pada kode etik tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Hipotesis pengaruh pengendalian mutu kantor akuntan publik terhadap 

kualitas audit 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengendalian mutu KAP 

mempunyai nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel pengendalian mutu KAP berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit, terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai p>0,05 maka H1 ditolak. 

2. Kepatuhan pada kode etik tidak berpengaruh  terhadap kualitas audit, 

terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai p>0,05 maka H2 ditolak secara 

statistik.  



3. Pengendalian mutu KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Pernyataan ini terbukti dari hasil uji t diperoleh nilai p<0,05 maka H3 

diterima. 

Keterbatasan yang perlu diperbaiki pada penelitian-penelitian 

selanjutnya adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan metode 

survey melalui kuesioner memiliki kelemahan yaitu terdapat responden yang 

tidak menjawab pertanyaan dengan serius. Selain itu, Responden yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya melibatkan auditor yang bekerja di 

kota Surakarta sebanyak 2 KAP dan Yogyakarata sebanyak 3 KAP. 

Melihat dari keterbatasan penelitian yang sudah disampaikan 

sebalumnya, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian 

selanjutnya adalah:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambah jumlah 

responden yang diteliti. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lainnya 

seperti akuntabilitas, pengetahuan, dan skeptisme auditor. . 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengatasi kelemahan metode 

survey dengan menambah metode lain dalam pengumpulan data seperti 

wawancara/interview agar responden memberi jawaban yang benar-benar 

dapat diandalkan dalam penelitian. 
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