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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 

2.1.1  Akuntansi 

 Pengertian akuntansi menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. 

Beasley dalam Herman Wibowo (2008:4) adalah sebagai berikut : 

“Pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa 

ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi 

keuangan untuk mengambil keputusan.” 

 

 Menurut Simamora, Henry (2002:7) Definisi akuntansi adalah sebagai 

berikut : 

“Metode Akuntansi melibatkan pengidentifikasian kejadian dan transaksi 

yang berimbas terhadap entitas, begitu diidentifikasi, unsur-unsur tersebut 

diukur, dicatat, diklasifikasikan dan dirangkum dalam catatan akuntansi.”  

 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berkaitan dengan 

proses pengidentifikasian, penganalisaan, pengukuran dan kemudian mengubah 

data dalam bentuk catatan akuntansi yang tujuan akhirnya diharapkan 
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memperoleh informasi keuangan yang relevan dan andal sehingga dapat 

digunakan sebagai pengambilan keputusan. 

 

2.1.2 Audit 

 Pengertian audit menurut Sukrisno Agoes (2012:4) adalah : 

 “Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

 sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

 telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

 bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan 

 pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 

 

 Pengertian audit menurut Konrath  dalam Sukrisno Agoes (2012:2) adalah: 

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan untuk 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan 

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara 

asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” 

 

 Menurut Alvin A. Arens dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 

(2013:1), hakekat mengenai audit sebagai berikut : 

“The accumulation and evaluation of evidence about information to 

determine and report on the degree of correspondence between the 

information and established criteria. Auditing should be done by a 

competent, independent person.” 

 

Audit adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian 

bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit 

harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 

  

 Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu 

proses sistematis terhadap laporan keuangan untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti secara objektif, mengenai informasi tingkat kesuaian antara tindakan atau 
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kejadian ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, guna mencapai 

kesimpulan yang tepat dengan tujuan memberikan kewajaran atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen dan melaporkan hasilnya kepada pihak 

yang membutuhkan, dimana audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen. 

 

2.1.2.1 Jenis-jenis Audit  

 Menurut Sukrisno Agoes (2012:10), ditinjau dari luasnya pemeriksaan 

maka jenis-jenis audit dapat dibedakan antara lain : 

1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu pemeriksaan umum atas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut 

harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan 

memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etik KAP yang 

telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta standar 

pengendalian mutu. 

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan 

yang hanya terbatas pada permintaan audit yang dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari 

laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap kas 

perusahaan. 

 

 Menurut Abdul Halim (2003:7), ditinjau dari klasifikasi audit berdasarkan 

pelaksana audit terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain : 

1. Audit Eksternal 

Audit eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan 

yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang 

independen yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh yang 

berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Audit eksternal pada 

umumnya bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan. 

2. Audit Internal 

Audit internal adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan 

mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, 
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ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor sering 

disebut auditor internal dan merupakan karyawan dari organisasi 

tersebut. Auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian 

intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ekonomis 

serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. 

3. Audit Sektor Publik 

Audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah 

yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Auditornya adalah auditor 

pemerintah. 

 

 Menurut Sukrisno Agoes (2012:11-13), ditinjau dari jenis pemeriksaan 

maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas: 

1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan 

terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan 

akuntansi dan kebijakan operasional yang telah diteapkan oleh 

manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi 

telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 
2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan 

yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati 

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang 

ditetapkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal 

perusahaan. 
3. Pemeriksaan Internal (Internal Audit), yaitu suatu pemeriksaan yang 

dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup 

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan 

serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 
4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang 

melakukan proses data dan akuntansi dengan menggunakan sistem 

Elektronic Data Processing (EDP). 
 

2.1.2.2 Standar Audit 

 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, Standar Audit seksi 

150, menjelaskan mengenai standar audit yang terdiri dari : 

1. Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 
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c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

2. Standar Pelaksanaan Lapangan 

a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal 

harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, 

saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. 

b. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar. 

3. Standar Pelaporan 

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Laporan audit harus menunjukan keadaan yang didalamnya prinsip 

akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan 

prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus 

dinyatakan. 

 

2.1.2.3 Pengertian Auditor 

 Menurut Internasional Standard of Organization (19011:2001) auditor 

adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Menurut 

Standar Profesional Akuntan Publik (2011) tentang auditor, audit dilaksanakan 

oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai seorang auditor.  

 Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam 

melakukan audit atas Laporan Keuangan yang harus dimiliki oleh seorang auditor 

adalah independensi, integritas, dan kompetensi. Dua kriteria yang pertama lebih 

bersifat kualitatif, sehingga sulit untuk mengukurnya. Sebaliknya, kompetensi 
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lebih bersifat nyata dan dapat kita telaah sejauh mana seorang dapat dikategorikan 

kompeten. 

 Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, 

dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama 

pendidikan professional berkelanjutan (continuing professional education). Ada 

beberapa komponen dari kompetensi auditor, yaitu metu personal, pengetahuan 

umum, dan keahlian khusus. 

 Mutu Personal seorang auditor yaitu : 

 Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu 

personal yang baik, seperti :  

1. Berpikiran terbuka (open-minded); 

2. Berpikiran luas (broad-minded); 

3. Mampu menangani ketidakpastian; 

4. Mampu bekerjasama dengan tim; 

5. Rasa ingin tahu (inquisitive); 

6. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah; 

7. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif; 

 Disamping itu, seorang auditor harus mempunyai kemampuan 

berkomunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan 

wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data. 

 Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum unutk memahami 

entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini 
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meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis (analytical review), 

pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan 

audit, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh dilupakan, adalah 

pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan 

laporan keuangan serta mengolah data angka yang diperiksa. 

 Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain keahlian 

untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan 

mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan 

laporan dengan baik. 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor 

merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivas audit dan 

memiliki kemampuan dalam melaksakan audit sesuai dengan standar professional.  

 

2.1.2.4 Jenis-jenis Auditor 

 Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:13) jenis auditor 

terdiri dari tiga macam yaitu : 

1. Auditor Independen (Akuntan Publik) 

Auditor Independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, 

bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. 

Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki 

integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak 

memihak pada kepentingan manapun. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga 

pemeriksaan pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung 

jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau 

keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)  sebagai 

lembaga pada tingkat tertinggi. Badan Pengawasan  Keuangan dan 

pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal  (itjen) yang ada pada 

departemen-departemen pemerintah. 



20 

 

3. Internal Auditor (Auditor Intern) 

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang 

bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan 

manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk 

membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para 

pelasana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

 

2.1.3 Etika Auditor  

 Menurut Arens (2008:28) dalam Rachmat Handani, Zirman, dan Yuneita 

Anisma ( 2014:6) menjelaskan pengertian Etika yaitu : 

 “Etika secara garis besar didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau 

 nilai moral” 

 

Prinsip moral yang dimaksud diatas merupakan prinsip dasar dan kode etik 

yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh akuntan publik dalam bertindak untuk 

kepentingan publik. Satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan 

profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik yaitu melindungi 

kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak 

terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja.  

Adapun prinsip kode etik menurut SPAP 2011 : SA seksi 100, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Prinsip Integritas 

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional 

dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 

2. Prinsip Objektifitas 
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Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, 

atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi 

pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

3. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehatian-hatian (due 

professional care and due care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya 

pada suatu tingkatan yang dipersyaratan secara berkesinambungan, sehingga 

klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan 

secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, 

perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus 

bertindak secara professional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik 

profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. 

4. Prinsip Kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai 

hasil hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh 

mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ke tiga tanpa persetujuan 

dari klien atau pemberi kerja, kecuali terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang 

berlaku informasi rahasia yang diperoleh dari hukum atau peraturan lainnya 

yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan professional 

dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ke tiga. 
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5. Prinsip Perilaku Profesional 

Menyatakan bahwa akuntan sebagai seorang professional dituntut untuk 

berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi 

tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. 

 Sukrisno Agoes (2012:31) mendefinisikan etika sebagai berikut : 

“Etika  berasal dari kata Yunani “ethos”, yang artinya adat istiadat atau 

kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan 

menjadi bagian dalam ilmu filsafat yang mencakupi metafisika, 

kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah, dan estetika 

yang mengajarkan tentang keseluruhan budi baik dan buruk, nilai-nilai 

yang menjadi penggangan seseorang atau kelompok dalam berperilaku 

baik atau buruk,norma tingkah laku, tata cara melakukan sistem perilaku, 

tata karma, kode etik, kesusilaan, kebenaran dalam pikiran, tingkah laku 

dan perbuatan.” 

 

 Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa etika auditor 

merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi auditor dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

2.1.3.1 Struktur Etika 

 Struktur Kode Etik menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terdiri atas 

empat bagian yaitu disusun berdasarkan struktur jenjang, yang diantaranya : 

1. Prinsip Etika 

2. Aturan Etika 

3. Tanya Jawab Etika 

4. Interpretasi Etika 
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Gambar 2.1 Struktur Etika Institut Akuntan Indonesia 

 

2.1.3.2 Dilema Etika 

 Menurut Arens A. Alvin (2008:100) yang dialih bahasakan oleh Herman 

Wibowo, dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia 

harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. 

 Ada cara-cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika menurut Arens 

A. Alvin (2008:101) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo. Tetapi kita 

harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak 

etis. Berikut ini adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan yang 

dengan mudah dapat mengakibatkan tidak etis. 

 

1. Setiap orang melakukannya merupakan perilaku yang dapat diterima 

umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang lain juga 

melakukan hal yang sama dan arena itu merupakan perilaku yang 

dapat diterima 

2. Jika sah menurut hukum hal itu etis, menggunakan argumen tersebut 

bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang 

etis sangat bergantung pada kesempatan hukum. 

Disahkan Kongres IAI untuk seluruh 

anggota IAI 

Dilaksanakan oleh Pengurus 

Kompartemen/Institut Profesi sejenis 

Dewan Standar Profesi 

Kompartemen/Institut Profesi sejenis 

Disahkan oleh rapat anggota 

Kompartemen atau Institut Profesi 

sejenis 

 

INTERPRETASI ETIKA 

TANYA JAWAB 

ATURAN ETIKA 

PRINSIP ETIKA 
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3. Kemungkinan penemuan konsekuensinya, filosofi ini bergantung pada 

evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan 

perilaku tersebut. 

 

Ada enam langkah menyelesaikan dilema etika, dimaksudkan agar dapat 

menjadi suatu pendekatan yang relatif lebih sederhana untuk menyelesaikan 

dilema etika, diantaranya sebagai berikut : 

1. Memperoleh fakta yang relevan. 

2. Mengidentifikasi isu-isu etika berdasarkan fakta tersebut. 

3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema etika 

tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok terpengaruhi. 

4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus 

menyelesaikan dilema tersebut. 

5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. 

6. Memutuskan tindakan yang tepat. 

 

2.1.4 Kompleksitas Tugas 

 

 Kompleksitas diartikan sebagai kerumitan atau keruwetan. Kompleksitas 

merupakan kajian atau studi terhadap sistem kompleks. Kata “kompleksitas” 

berasal dari bahasa latin complexice yang artinya “totalitas” atau “keseluruhan” 

dalam kata lain adalah sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara 

keseluruhan. (Dimitrov,2003) dalam Ratu Ayu Astri Faraswati (2013) 

 Kompleksitas tugas audit didasarkan pada persepsi individu tentang 

kesulitan suatu tugas audit. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu 

tugas audit sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain.  
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 Menurut Kahneman, et al (1973:247) mendefinisikan : 

“Task complexity is thought to be synonymous with either task difficulty or 

task structure.” 

 Dari pernyataan diatas kompleksitas tugas terjadi karena dua hal yaitu 

kesulitan tugas dan struktur tugas. Prasita dan Andi (2007) dalam Abdul 

Muhsyhi (2013), mengatakan bahwa kesulitan tugas selalu dikaitkan dengan 

kemampuan auditor dalam menyelesaikan tugas, rencana dan tujuan yang jelas, 

tanggung jawab penugasan, dan banyaknya informasi dalam menyelesaikan 

tugas. Sedangkan struktur tugas selalu dikaitkan dengan job description dan 

kejelasan informasi. 

 

2.1.4.1 Komponen Kompleksitas Tugas 

 Menurut Sarah. E Bonner (1994) dalam jurnal “The Effect of Task 

Complexity and Skill on Over/Under Estimation of Internal Control” mengatakan 

bahwa kompleksitas tugas memiliki 2 komponen yaitu : 

1. Clarity of information 

Defines clarity of task as the degree to which information cues are 

consistent with each other and with information stored in memory. 

When cues are consistent, the task is clear, when cues are inconsistent, 

the task lacks clarity. 

2. Quantity of information 

Defines volume of information or quantity as the number of 

alternatives, number of cues or number of procedures that must be 

processed as part of the task. When the number of cues is low, the task 

is easier, as the number of cues increase, the task becomes more 

complex. 

 

 Menurut Chung dan Monroe (2001) dalam Prasita dan Priyo (2007), 

berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komponen dari 

kompleksitas tugas bisa terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:  
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1. Kejelasan suatu informasi. Maksudnya, bahwa tingkat kejelasan tugas 

adalah dimana petunjuk informasi dalam tugas tersebut konsisten 

berkaitan dengan informasi yang lainnya. Apabila petunjuk tersebut 

konsisten, maka tugas akan jelas. Namun, apabila petunjuk tersebut 

tidak konsisten, maka kejelasan tugas akan berkurang. Jadi, jelas atau 

tidaknya tugas ditentukan oleh petunjuk informasi dari tugas tersebut.  

2. Banyaknya jumlah informasi. Maksudnya, volume atau banyaknya 

informasi menjadi sejumlah alternatif, petunjuk, atau prosedur yang 

harus diproses karena menjadi bagian dari tugas tersebut. Tugas akan 

menjadi kompleks apabila jumlah informasi rendah dan jumlah tugas 

tinggi. Namun, tugas akan menjadi lebih mudah apabila jumlah 

informasi tinggi dan jumlah tugas rendah. 

 

 Pengujian pengaruh sejumlah faktor tersebut terhadap kompleksitas tugas 

juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa tugas melakukan audit adalah 

tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Sarah. E Bonner (1994) yang 

dikutip oleh Jamilah, dkk (2007) mengemukakan tiga alasan yang cukup 

mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi 

audit perlu dilakukan : 

1. Kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

seorang auditor. 

2. Sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga 

telah dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami 

keganjilan pada kompleksitas tugas audit. 

3. Pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu 

tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf 

audit dan tugas audit. 

 

Menurut Libby dan Lipe (1992) dan Kennedy (1993), kompleksitas 

penugasan audit dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja 

audit. Hal tersebut dapat mempengaruhi usaha auditor untuk mencapai kualitas 

audit yang baik dengan meningkatkan kualitas kerjanya. Namun, beberapa 

penelitian lain menemukan bahwa kinerja secara umum akan menurun karena 

meningkatnya kompleksitas tugas, yang secara tidak langsung akan ikut 
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berpengaruh terhadap kualitas audit. (Simnett dan Trotman, 1989 dalam Tan et 

al., 2002) 

Menurut Sanusi dan Iskandar (2007) dalam Dewi Nurjanah (2013), yang 

menyatakan pendapat bahwa “kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak 

terstruktur, membingungkan dan sulit”. Tugas yang banyak dan tidak terstruktur 

menyebabkan auditor yang mengerjakannya semakin bingung, sehingga tugas 

tersebut sulit untuk dikerjakan dengan benar. 

 Kanfer dan Ackerman (1989:121) dalam Dewi Nurjanah (2013) 

menyatakan bahwa : “Kompleksitas tugas yang meningkat akan melebihi sumber 

daya seseorang yang tersedia, sehingga akan menyebabkan kinerja menurun”. 

Kinerja auditor bisa diukur sesuai dengan sumber daya yang dia miliki, sumber 

daya yang dimiliki itulah yang membuat auditor mampu mengerjakan tugasnya. 

Akan tetapi apabila suatu tugas tersebut terlalu banyak diluar sumber daya yang 

auditor miliki, maka auditor akan kesulitan dalam menyelesaikan tugas, sehingga 

menyebabkan kinerja auditor dan kualitas audit menurun.  

 

2.1.5 Kualitas Audit 

 Menurut De Angelo (1981) dalam Lauw Tjun Tjun (2012), mendefinisikan 

kualitas audit sebagai berikut : 

“Kemungkinan dimana auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran 

yang ada dalam sistem akuntansi. Kemampuan untuk menemukan salah 

saji material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari keahlian 

sedangkan kemampuan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut 

tergantung pada independensi” 
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 Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas 

audit dapat diukur dengan dua faktor, yaitu kemampuan menemukan kesalahan 

dalam sistem akuntansi klien dan keberanian melaporkan kesalahan. Adapun 

penjelasan dari faktor-faktor tersebut menurut Justinia Castellani (2008:114) 

adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan menemukan kesalahan 

Auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan mengikuti pelatihan 

teknis (kompeten), mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan 

kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien sehingga dapat 

menghasilkan audit  yang berkualitas. 

2. Keberanian melaporkan kesalahan 

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien 

menawarkan tambahan fee dan sejumlah hadiah bahkan kehilangan klien 

dimasa yang akan datang. 

 

 AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Yulius Yogi 

Christiawan (2002:83), menyatakan bahwa : 

“Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan 

independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas 

audit.” 

 

 Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam 

penerapannya akan terkait dengan etika, etika auditor yang merupakan prinsip 

moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar 

perilaku etis mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi, 

masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab 

menjadi kompeten untuk menjaga integritas dan objektivitas mereka. (P. 

Nugrahaningsih, 2005) 
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Menurut Alvin A. Arens Randal J. Elder dan Mark S. Beasley dalam 

Herman Wibowo (2008), kualitas audit didefinisikan sebagai berikut: 

“Proses untuk memastikan bahwa standar audit diikuti oleh setiap audit, 

mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu memenuhi 

standar-standar secara konsisten dalam penugasannya hingga tercapai 

kualitas hasil yang baik.” 

 

 Penelitian Deis dan Giroux (1992) dalam Alim. M.N, et al. (2007), 

terdapat empat hal yang mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu: 

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu 

perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor melakukan audit 

pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

semakin rendah. 

2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan 

semakin baik karena audit dengan jumlah klien yang banyak akan 

berusaha untuk menjaga reputasinya. 

3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien 

maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor 

agar tidak mengikuti standar. 

4. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor 

tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh 

pihak ketiga. 

 

2.1.5.1 Standar Pengendalian Kualitas Audit 

 Bagi suatu kantor akuntan publik, pegendalian kualitas terdiri dari metode-

metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien maupun pihak lain. 

 Randal J. Elder,  Mark S. Beasly, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Jusuf 

(2011:48), mengungkapkan bahwa terdapat lima elemen pengendalian kualitas 

yakni : 

1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas, semua personalia yang 

terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi dengan 

baik secara fakta maupun secara penampilan, melaksanakan seluruh 

tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta 
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mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab 

profesionalnya mereka. 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia, kantor akuntan publik kebijakan 

dan prosedur harus disusun agar dapat memberikan tingkat keandalan 

tertentu bahwa : 

a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu 

melaksanakan tugasnya secara kompeten. 

b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis 

yang cukup serta memiliki kecakapan. 

c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pendidikan profesi sehingga membuat mereka mampu 

melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. 

d. Karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang 

memiliki  kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggung 

jawab dalam penugasan berikutnya. 

3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya, kebijakan dan 

prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima 

klien baru atau meneruskan kerjasama dengan klien yang telah ada 

kebijakan dan prosuder ini harus mampu meminimalkan resiko yang 

berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen 

yang rendah. 

4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi, kebijakan dan prosedur harus 

memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel 

penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan 

peraturan, dan standar mutu KAP  sendiri. 

5. Pemantauan Prosedur, harus adanya kebijakan dan prosedur untuk 

memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya telah 

diterapkan secara efektif. 

 

 Sistem pengendalian kualitas sendiri memiliki keterbatasan yang dapat 

berpengaruh terhadap efektivitas. Perbedaan kinerja antar staf dan pemahaman 

persyaratan professional, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap 

kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas KAP sendiri. 

 

2.1.5.2 Langkah-Langkah Meningkatkan Kualitas Audit 

 Agar kepercayaan masyarakat akan hasil laporan audit atau hasil 

pemeriksaan tidak berkurang bahkan bilang, maka kualitas audit tersebut perlu 

ditingkatkan.  
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 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan 

auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit dan standar 

pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

Kualitas Audit adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pendidikan professionalnya. 

Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, 

sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk 

melaksanakan audit. 

2. Mempertahankan independensi dalam sikap mental. 

Dalam hubungan dengan penugasan audit selalu mempertahankan indepensi 

dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi. Karena auditor 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka tidak dibenarkan 

jika auditor tersebut memihak pada kepentingan siapapun. 

3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Artinya, 

petugas audit agar memadai standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan 

dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan 

dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap 

pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan. 

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik. 
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Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika 

digunakan sistem maka dilakukan supervise dengan semestisnya. Kemudian 

dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang 

dilaksanakan dilapangan. 

5. Memahami struktur pengendalian internal klien dengan baik. 

Melaksanakan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal 

klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat, dan 

lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten. 

Memperoleh bukti audit yang cukup dan berkompeten melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan, pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan 

hasil temuan. 

Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. 

Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan  audit. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

 Pencarian penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas 

tentang variabel-variabel dalam penelitian ini sekaligus untuk membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

peneliti dan 

Tahun 

penelitian 

Judul  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Andreani 

Hanjani 

(2014) 

Pengaruh 

Etika Auditor 

Pengalaman 

Auditor, Fee 

Audit, dan 

Motivasi 

Auditor 

terhadap 

Kualitas Audit 

Variabel 

Independen : 

Etika Auditor 

Pengalaman 

Auditor, Fee 

Audit, dan 

Motivasi 

Auditor 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit 

Variabel Etika Auditor 

Pengalaman Auditor, Fee 

Audit, dan Motivasi 

Auditor berpengaruh 

positif terhadap Kualitas 

Audit. 

 

2. Fransiska 

Kovina  

Betri 

(2013) 

Pengaruh  

Independensi,  

Pengalaman  

Kerja,  

Kompetensi,  

dan Etika 

Auditor  

Terhadap 

Kualitas  

Audit. 

Variabel 

Independen : 

Independensi, 

Pengalaman 

Kerja, 

Kompetensi, 

dan Etika 

Auditor 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit. 

 

 

 

Secara Parsial hanya 

variabel Etika Auditor  

yang berpengaruh positif  

terhadap Kualitas Audit.  

Sedangkan variabel  

Independensi,  

Pengalaman Kerja,  

Kompetensi 

berpengaruh negatif 

terhadap Kualitas Audit.  

Tetapi secara Simultan  

Independensi,Pengalaman  

Kerja, Kompetensi, dan  

Etika Auditor 

berpengaruh  

signifikan terhadap 

Kualitas Audit. 
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3. Abdul 

Muhsyhi 

(2013) 

Pengaruh 

Time Budget 

Pressure, 

Resiko 

kesalahan, 

dan 

Kompleksitas 

terhadap 

Kualitas 

Audit.  

Variabel 

Independen : 

Time Budget 

Pressure, 

Resiko 

kesalahan, dan 

Kompleksitas 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit. 

 

Variabel Time Budget 

Pressure, Resiko 

kesalahan, dan 

Kompleksitas 

berpengaruh negatif 

terhadap Kualitas Audit. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andini Ika 

Setyorini 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kompleksitas 

Audit, 

Tekanan 

Anggaran 

Waktu dan 

Pengalaman 

Auditor 

terhadap 

Kualitas Audit 

Dengan 

Variabel 

Moderating 

Pemahaman 

terhadap 

Sistem 

Informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Kompleksitas 

Audit, Tekanan 

Anggaran 

Waktu dan 

Pengalaman 

Auditor 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit 

Variabel 

Moderating : 

Pemahaman 

terhadap Sistem 

Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksitas Audit dan  

Tekanan Anggaran 

Waktu mempunyai 

pengaruh negatif terhadap 

Kualitas Audit. 

Pengalaman Auditor 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap Kualitas 

Audit. 

Interaksi antar 

Kompleksitas Audit dan 

Pemahaman terhadap 

Sistem Informasi 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap Kualitas 

Audit 

Interaksi antar Tekanan 

Anggaran Waktu dan 

Pemahaman terhadap 

Sistem Informasi 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap Kualitas 

Audit 

Interaksi antar 

Pengalaman Auditor dan 

Pemahaman terhadap 

Sistem Informasi 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap Kualitas 

Audit. 
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5. 

 

I Gede 

Cahyadi 

Putra  

(2013) 

 

Jurnal 

Ilmiah 

Akuntansi 

Vol.2 No.2 

Singaraja, 

Juni 2013 

Kualitas Audit  

Kantor 

Akuntan 

Publik di Bali 

ditinjau dari 

Time Budget 

Pressure, 

Resiko 

Kesalahan dan 

Kompleksitas 

Tugas 

Variabel 

Independen : 

Time Budget 

Pressure, 

Resiko 

Kesalahan dan 

Kompleksitas 

Tugas 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit 

Variabel Time Budget 

Pressure, Resiko 

Kesalahan dan 

Kompleksitas Tugas 

Berpengaruh negatif 

terhadap Kualitas Audit. 

 

 

 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh 

Andreani Hanjani (2014) dengan variabel independen Etika auditor, Pengalaman 

auditor, Fee audit, dan Motivasi auditor. Variabel dependen Kualitas audit dan 

studi pada KAP di Semarang, Jawa Tengah. Dan dari penelitian Abdul Muhsyhi 

(2013) dengan variabel independen Time Budget Pressure, Resiko kesalahan, dan 

Kompleksitas. Variabel dependen Kualitas Audit dan studi pada KAP di DKI 

Jakarta. 

 Perbedaan dengan penelitian ini, penulis mengambil studi pada KAP di 

kota Bandung, Jawa Barat dengan variabel independen etika auditor dan 

kompleksitas tugas. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Manajemen perusahaan dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk 

mengelola sumber daya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik 

perusahaan. Manajemen harus menyusun laporan keuangan secara periodik 

sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada pemilik perusahaan. Agar 
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laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan akurat dan tidak 

mengandung salah saji maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh pihak 

ketiga yaitu auditor eksternal, sebelum informasi laporan keuangan tersebut 

digunakan oleh pemilik dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam membuat 

keputusan-keputusan ekonomi. 

 Auditor eksternal adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani 

kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik. Peran auditor dibutuhkan untuk 

memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan 

keuangan auditor. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, 

maka auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan 

berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat luas. 

 Dalam menghasilkan kualitas audit yang akurat, dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggung jawabkan, maka auditor harus memiliki sikap sebagai dasar 

pengambilan keputusan dalam kegiatan auditnya. Sikap yang harus dimiliki oleh 

auditor tersebut adalah menerapkan dan mematuhi etika auditornya. Dan 

menjalankan pekerjaan secara professional termasuk saat menghadapi persoalan 

audit yang kompleks. 

 

2.3.1  Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

 Menurut Abdul Halim (2008:29), salah satu konsep dasar untuk 

melahirkan kualitas audit yang baik yaitu Etika Auditor. Etika auditor merupakan 

prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi auditor dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya.  
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  Untuk mendapatkan kualitas audit yang baik, seorang auditor bukan hanya 

dituntut untuk memiliki kompetensi saja, melainkan harus mempunyai etika 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika mempunyai pengaruh 

yang cukup besar, karena auditor harus memperhatikan beberapa aturan yang 

telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menjalankan hubungan 

dengan klien.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Andreani Hanjani (2014) menyatakan 

bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

H1: Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 

 

2.3.2  Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit  

 Kompleksitas tugas audit merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit. Menurut Libby dan Lipe (1992) dan Kennedy 

(1993), kompleksitas penugasan audit dapat digunakan sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas kerja audit. Hal tersebut dapat mempengaruhi usaha 

auditor untuk mencapai kualitas audit yang baik dengan meningkatkan kualitas 

kerjanya. Namun, beberapa penelitian lain menemukan bahwa kinerja secara 

umum akan menurun karena meningkatnya kompleksitas tugas, yang secara tidak 

langsung akan ikut berpengaruh terhadap kualitas audit. (Simnett dan Trotman, 

1989 dalam Tan et al., 2002) 

 Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Andini Ika Setyorini (2011:45), 

meningkatnya kompleksitas tugas dapat menurunkan keberhasilan tugas dan 

mempengaruhi kualitas audit. 
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H2:  Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas audit 

 

2.4 Paradigma Penelitian  

 Menurut Sugiono (2013:63), Paradigma penelitian adalah : 

“Pola pikir yang menunjukan hubungan antara variabel yang akan diteliti 

yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang 

perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan 

hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan 

digunakan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Keterangan :  

  : Pengaruh Parsial  

  : Pengaruh Simultan 

 

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

Etika Auditor : 

1. Prinsip Integritas 

2. Prinsip Objektivitas 

3. Prinsip Kompetensi serta   

sikap kecermatan dan kehatian-

hatian (due professional care and 

due care)  

4. Prinsip Kerahasiaan 

5. Prinsip Perilaku Profesional 

 

SPAP 2011 : SA seksi 100  

 

           Kompleksitas Tugas : 

1. Kesulitan Tugas 

2. Struktur Tugas 

Kahneman, et al (1973:247) 

 

Kualitas Audit : 

1. Kemampuan 

menemukan  

kesalahan  

2. Keberanian 

melaporkan  

kesalahan  

 

        Justinia Castellani  

                    (2008:114) 

 



39 

 

2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiono (2013:93), hipotesis merupakan : 

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data.” 

 Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 

merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

karena belum didasarkan pada fakta-fakta empiris. 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang merupakan 

simpulan sementara dari penelitian ini yaitu : 

1. Terdapat pengaruh Etika Auditor  terhadap Kualitas Audit. 

2. Terdapat pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit. 

3. Terdapat pengaruh Etika Auditor dan Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas 

Audit secara simultan. 


