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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan suatu 

laporan yang berguna untuk pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di 

dalam suatu perusahaan mengenai kegiatan ekonomi yang berjalan di perusahaan 

serta kondisi perusahaan tersebut. 

Menurut Arens, Elder, dan Beasley dalam Amir Abadi Yusuf (2012:7) 

pengertian akuntansi adalah: 

“Pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa 

ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi 

keuangan untuk pengambilan keputusan.” 

Adapun menurut Revee, Warren, Duchac, Wahyuni, Soepriyanto, Jusuf, 

dan Djakman (2009:9) pengertian akuntansi adalah: 

"Suatu sistem informasi yang menyediakan para pemangku kepentingan 

mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.” 

Akuntansi memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan baik eksternal maupun internal. Akuntansi pada dasarnya 

merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan output berupa sebuah 

informasi akuntansi seperti keuangan yang bermanfaat bagi pemakai informasi. 
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Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi adalah suatu proses mencacat, mengklasiifikasikan, mengukur, 

melaporkan informasi ekonomi kepada berbagai pihak yang bersangkutan baik 

internal maupun eksternal, dan diharapkan berguna dalam penilaian dan 

pengambilan keputusan mengenai suatu badan usaha kepada berbagai pihak yang 

bersangkutan. 

 

2.1.2. Audit 

2.1.2.1. Definisi Audit 

Pengukuran baik atau tidaknya perusahaan dapat dilihat melalui laporan 

keuangannya. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang 

diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan haruslah menyajikan 

informasi yang wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesetkan bagi pemakainya. 

Untuk meyakinkan pihak luar akan kehandalan laporan keuangan tersebut maka 

perusahaan akan mempercayakan pemeriksaan laporan keuangannya kepada pihak 

ketiga yaitu akuntan publik independen (Anastasia dan Meiden, 2015). 

Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang 

menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang 

berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang 

disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan 

(Tanjung, 2013). 
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Audit merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan 

karena memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan. Menurut Kurnia, 

Khomsiyah dan Sofie (2015), audit merupakan proses untuk memberikan 

informasi yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Audit 

dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, profesional, dan tidak memihak atau 

dapat dipengaruhi oleh pihak lain, yang disebut auditor. Auditor mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam dasar pengambilan keputusan hasil audit. 

Pada dasarnya pengauditan akan memberikan informasi yang berkualitas 

bagi pihak pengambil keputusan. Kualitas informasi yang meningkat akibat audit 

akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Dalam proses audit, 

auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang 

akan dilakukan selama pekerjaan lapangan (Pratama dan Merkusiwati, 2015). 

Arens, Elder, dan Beasley (2014:24) mendefinisikan audit sebagai 

berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and estabilished criteria. Auditing should be 

done by a competen, independent person.” 

 

Maksud dari kutipan di atas, audit didefinisikan sebagai suatu proses 

pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan 

melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen. 
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Sedangkan menurut Konrath (2002:5) dalam Sukrisno Agoes (2012:2) 

pengertian auditing adalah: 

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan 

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara 

asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” 

 

Adapun menurut Sukrisno Agoes (2012:4) Auditing 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 keuangan tersebut.” 

 

Ada beberapa hal yang penting dari pengertian tersebut, antara lain : 

1. Pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun 

oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya. 

2. Kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. 

3. Ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu 

akuntan publik. 

4. Keempat, tujuan dari pemeriksaan ankuntan adalah untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

diperiksa. 

 

2.1.2.2. Jenis-Jenis Audit 

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini 

dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan 
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adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit 

menurut ahli. 

Menurut Sukrino Agoes (2012:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan, maka 

jenis-jenis audit dapat dibedakan atas : 

“1. Management Audit (Operational Audit) 

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) 

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) 

4. Audit Komputer (Computer Audit)” 

 

Berikut akan dijelaskan jenis-jenis audit yang ditinjau dari jenis 

pemeriksaan: 

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

terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan 

akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh 

manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan 

operasi telah dilakukan secara efektif, efesien, dan ekonomis. 

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit), yaitu suatu pemeriksaan 

yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati 

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik 

yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern 

perusahaan. 

3. Pemerikasaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang 

dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap 

laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 
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4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing 

(EDP) System. 

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

maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas : 

“1. Pemeriksaan Umum (General Audit) 

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)” 

Berikut akan dijelaskan jenis-jenis audit yang ditinjau dari luasnya 

pemeriksaan: 

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

atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

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

terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen, dan pada akhir 

pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

Dari uraian di atas jenis-jenis audit dapat ditinjau dari jenis pemeriksaan 

serta dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan tergantung pada kebutuhan 

pengguna laporan keuangan. 

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:20), jenis audit terdiri 

dari tiga macam, yaitu: 
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“1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

3. Audit Operasional (Operational Audit)” 

Berikut penjelasan dari jenis-jenis audit di atas: 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) berkaitan 

dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang 

laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat 

apakah laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi berlaku umum 

(GAAP). 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) berkaitan dengan kegiatan 

memperoleh dan memeriksa bukti untuk menetapkan apakah 

kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan 

persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. 

3. Auditor Operasional (Operational Audit) berkaitan dengan kegiatan 

memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas 

kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian 

tujuan tertentu. 

Adapun menurut Arens, Elder, and Beasley (2014:32) terdapat tiga jenis 

audit yaitu sebagai berikut: 

“1. An Operational Audit 

2. A Compliance Audit 

3. A Financial Statement Audit” 
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Berikut adalah penjelasan dari jenis audit di atas: 

“1. An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any 

part of an organization’s operating procedures and methods. At the 

completion of an operational audit, management normally expects 

recommendations for imporving operations. 

2. A compliance audit is conducted to determine wheter the auditee is 

following specific procedures, rules or regulation set by some higher 

authority. 

3. A financial statement audit is conducted to determine wheter the 

financial statement (the information being verified) are state in 

accordance with specified criteria.” 

 

2.1.2.3. Standar Audit 

Standar audit merupakan pedoman untuk membantu auditor dalam 

melaksanakan audit. Standar audit mencerminkan suatu kualitas audit yang 

dihasilkan oleh auditor tersebut. 

Jusuf (2014:58) menyatakan: 

“Standar audit tersebut mencakup pertimbangan kualitas profesional 

antara lain persyaratan kompetensi dan independensi, pelaporan dan 

bukti audit.” 

Standar audit tersebut ada di dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Menurut 

Al Haryono Jusuf (2014:59) “Isi dan struktur SPAP wajib dipahami oleh para 

auditor dan calon auditor, karena SPAP merupakan panduan utama yang wajib 

dilaksanakan dalam pengauditan laporan keuangan historis berdasarkan standar 

audit”. 

Menurut Jusuf (2014:59) adapun judul-judul dari isi standar audit yang 

dibelakukan oleh IAASB dan diadopsi oleh IAPI, yaitu: 
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Standar Audit (2013) 

1. Prinsip Umum dan Tanggung Jawab 

SA 200 Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit 

Berdasarkan Standar Audit 

SA 210 Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit 

SA 220 Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan 

SA 230 Dokumentasi Audit 

SA 240 Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu 

Audit atas Laporan Keuangan 

SA 250 Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit 

atas Laporan Keuangan 

SA 260 Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata 

Kelola 

SA 265 Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada 

Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Manajemen 

2. Penilaian Risiko dan Respon terhadap Risiko yang Dinilai 

SA 300 Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan 

SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian 

Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya 

SA 320 Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit 

SA 330 Respons Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai 

SA 402 Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan 

Suatu Organisasi Jasa 
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SA 450 Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi 

Selama Audit 

3. Bukti Audit 

SA 500 Bukti Audit 

SA 501 Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan 

SA 505 Konfirmasi Eksternal 

SA 510 Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal 

SA 520 Prosedur Analitis 

SA 530 Sampling Audit 

SA 540 Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai 

Wajar, dan Pengungkapan yang Bersangkutan 

SA 550 Pihak Berelasi 

SA 560 Peristiwa Kemudian 

SA 570 Kelangsungan Usaha 

SA 580 Representasi Tertulis 

4. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain 

SA 600 Pertimbangan Kusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup 

(Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen) 

SA 610 Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal 

SA 620 Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor 

5. Kesimpulan Audit dan Pelaporan 

SA 700 Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan 

SA 705 Modifikasi Terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen 
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SA 706 Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam 

Laporan Auditor Independen 

SA 710 Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan 

Keuangan Komparatif 

SA 720 Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen 

yang Berisi Laporan Keuangan Auditan 

6. Area Khusus 

SA 800 Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang 

Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus 

SA 805 Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan 

Suatu Unsur, Akun, atas Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan 

SA 810 Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan 

 

2.1.2.4. Auditor 

Auditor juga menjadi salah satu perbedaan mengenai kualitas yang akan 

diraih dalam pengungkapan informasi keuangan yang akan disajikan. 

Menggunakan auditor yang berkualitas tentunya akan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang akan dipublikasikan 

sehingga tepat dalam pengambilan keputusan. Perusahaan audit yang besar dan 

terkenal akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak 

informasi (Oliveira et al, 2008 dalam Kumala dan Sari, 2016). 

Menurut Dwimilten dan Riduwan (2015), menyatakan tentang auditor 

sebagai berikut: 
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“Auditor merupakan figur yang dipercaya masyarakat yang memiliki 

kompetensi yang lebih baik dibandingkan profesi akuntansi lain sehingga 

dianggap mampu dan layak untuk memutuskan dan memberikan 

penilaian atas laporan keuangan.” 

 

Menurut Rimawati (2011) dalam Aditama dan Utama (2015), salah satu 

tugas akuntan publik atau auditor adalah melakukan pemeriksaan atau mengaudit 

laporan keuangan klien berdasarkan penugasan atau perikatan antara klien dengan 

akuntan publik. Pelaksanaan penugasan audit sering terjadi benturan-benturan 

yang dapat mempengaruhi independensi akuntan publik dimana klien sebagai 

pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat 

mempunyai opini yang baik, sedangkan disisi lain akuntan publik harus dapat 

menjalankan tugasnya secara profesional yaitu auditor harus dapat 

mempertahankan sikap independen dan obyektif. Hal serupa diungkapkan oleh 

Robertson (2007) dalam Nor, Smith dan Ismail (2009) sebagai berikut : 

“Auditor are responsible for ensuring that audit tasks are completed 

within the budget allocated by management and in accordance with 

auditing standards, regulations and rules. Nevertheless, it is difficult to 

balance these responsibilities resulting in the compromise of one of the 

elements.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, auditor bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa tugas audit selesai dalam anggaran yang dialokasikan oleh 

manajemen dan sesuai dengan standar auditing, peraturan dan aturan. Namun 

demikian, sulit untuk menyeimbangkan tanggung jawab tersebut mengakibatkan 

kompromi dari salah satu elemen. 
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2.1.2.5. Jenis-Jenis Auditor 

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:35), auditor dibagi ke dalam 

empat kategori, yaitu : 

“1. Certified Public Accounting 

2. A Government Accountability Office Auditor 

3. Internal Revenue Agen 

4. Internal Auditor” 

Berikut penjelasan dari jenis-jenis auditor: 

“1. Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the 

published historical financial statements of all publicly trades 

companies, most other reasonably large companies, and many 

smaller companies and non commercial organizations. 

2. A Government Accountability Office Auditor is an auditor working 

for the Government Accountanbility Office (GAO). Many of GAO’s 

audit responsibilities are the same as those of a CPA firm. 

3. Internal Revenue Agen is responsible for enforcing the federal tax 

laws as they have been defined by congress and interpreted by the 

courts. A major responsibility of the IRS is to audit the taxpayers’ 

return to determine wheter they have complied with the tax laws. 

4. Internal Auditors are employed by all types of organizations to audit 

for management. 

 

2.1.3. Time Budget Pressure 

2.1.3.1. Definisi Time Budget Pressure 

Menurut Pratama dan Merkusiwati (2015), auditor harus memiliki 

perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama 

pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan suatu anggaran waktu 

yang selanjutnya disebut time budget, yang disusun oleh KAP dengan persetujuan 

klien. Time budget ini ditetapkan oleh manajer bekerjasama dengan partner dan 

dengan persetujuan klien, artinya KAP telah melakukan kesepakatan dengan klien 

untuk melakukan audit dalam batas waktu yang ditentukan dan untuk itu klien 
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bisa menaksir fee yang harus dibayar. Time budget akan menjadi dasar argumen 

tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait pendeknya waktu 

pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan time budget, akan berdampak kurang 

efektifnya pelaksanaan audit. Tekanan ini mengakibatkan berkurangnya 

kepatuhan auditor untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam proses 

audit. 

Keberadaan time pressure ini memaksa auditor untuk menyelesaikan 

tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila 

prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa time pressure. Agar menepati 

anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk 

melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur 

audit (Lestari, 2010:18 dalam Dwimilten dan Riduwan, 2015). 

Menurut DeZoort dan Lord (1997) dalam Rustiarini (2013) 

mendefinisikan time budget pressure sebagai berikut: 

“Kendala yang timbul karena keterbatasan waktu atau keterbatasan 

sumber daya yang dialokasikan dalam melaksanakan penugasan.” 

Sedangkan menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013) dalam Winda 

Kurnia, Khomsiyah dan Sofie (2014), mendefinisikan time budget pressure 

sebagai berikut: 

“Keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi 

terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan 

waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku.” 
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Adapun menurut Alderman et al (1990:37) dalam Dwimilten dan 

Riduwan (2015) mendefinisikan time budget pressure sebagai berikut: 

“Suatu bagian dari perencanaan yang digunakan auditor yang 

menetapkan panduan dalam satuan waktu jam untuk setiap seksi dari 

audit. Jumlah jam harus dialokasikan dengan persiapan skedul kerja yang 

menunjukkan siapa yang melaksanakan serta apa dan berapa lama hal 

tersebut dilakukan. Kemudian total jam tersebut dianggarkan pada 

kategori utama di prosedur audit dan disusun dalam bentuk skedul 

mingguan.” 

 

2.1.3.2. Tujuan Time Budget Pressure 

Menurut Lestari (2010) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015), time 

pressure yang diberikan oleh KAP kepada auditornnya bertujuan unutk 

mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya 

pelaksanaan audit akan semakin kecil. Seperti halnya yang diungkapkan oleh 

Utary (2014) sebagai berikut: 

“Budget time had given by the firm to the auditor to reduce audit fee. The 

faster processing time of audit, the audit fee will be smaller. Time budget 

pressure is defined as “constraints that occur in the audit contract 

because of limited resources such as time allocated to carry out the 

entire task of auditing”.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, anggaran waktu yang diberikan oleh 

perusahaan kepada auditor bertujuan untuk mengurangi biaya audit. semakin 

cepat proses audit, biaya audit akan semakin kecil. Tekanan anggaran waktu 

didefinisikan sebagai “kendala yang terjadi dalam kontrak audit karena 

keterbatasan sumber daya seperti waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan 

seluruh tugas audit”. 
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2.1.3.3. Penggolongan Time Budget Pressure 

Menurut Herningsih (2001:45) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015) 

time pressure dibagi menjadi dua golongan, yaitu: Time Budget Pressure 

(keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran 

waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang 

sangat ketat) dan Time Deadline Pressure (kondisi dimana auditor dituntut untuk 

menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya). 

 

2.1.3.4. Dimensi Time Budget Pressure 

Menurut DeZoort (1998) dalam Anastasia dan Meiden (2015), indikator 

yang digunakan dari dimensi tekanan anggaran waktu, yaitu: 

“1. Dimensi Impacting Attitudes (mempengaruhi sikap) 

2. Dimensi Impecting Intention (mempengaruhi tujuan) 

3. Dimensi Impacting Behavior (mempengaruhi perilaku)” 

Berikut indikator dari dimensi tekanan anggaran waktu di atas: 

1. Dimensi Impacting Attitudes (mempengaruhi sikap) diukur dengan 

indikator: 

a) Stress 

b) Feeling of failure (perasaan kegagalan) 

c) Job dissatisfaction (ketidakpuasan dalam bekerja) 

d) Underired turnover (perputaran yang tidak diinginkan) 

2. Dimensi Impacting Intention (mempengaruhi tujuan) diukur dengan 

indikator: 
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a) Underreporting time (menerbitkan laporan di bawah tenggat 

waktu) 

b) Accepting weak form of evidence during the audit (menerima 

bukti yang lemah selama audit) 

3. Dimensi Impacting Behavior (mempengaruhi perilaku) diukur 

dengan indikator: 

a) Premature sign-off (menghentikan pekerjaan dengan gegabah) 

b) Neglect needed research an accounting standards (lalai dalam 

menerapkan standar akuntansi) 

Sedangkan menurut Otley dan Pierce (1996) dalam Lautania (2011) 

mengungkapkan bahwa dimensi dari time budget pressure, yaitu: 

“1. Tingkat Pengetatan Anggaran 

2. Tingkat Ketercapaian Anggaran” 

Berikut penjelasan dari dimensi time budget pressure di atas: 

1. Tingkat Pengetatan Anggaran 

Tingkat pengetatan anggaran yaitu suatu kondisi dimana auditor 

dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang 

telah disusun dan terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang 

sangat ketat. 

2. Tingkat Ketercapaian Anggaran. 

Tingkat ketercapaian anggaran yaitu kondisi dimana auditor dituntut 

untuk mnyelesaikan audit tepat pada waktunya.  
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Dimensi time budget pressure tersebut kemudian dikembangkan 

sehingga mendapat kesimpulan menurut Lautania (2011) indikator dari dimensi 

tersebut, yaitu: 

“1. Indikator Tingkat Pengetatan Anggaran, yaitu: 

a) Efisiensi terhadap anggaran waktu 

Efisiensi terhadap anggaran waktu yaitu auditor bertindak 

dengan cara meminimalisir kerugian atau pemborosan waktu 

dalam melaksanakan audit. 

b) Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran 

Pembatasan waktu yang ketat dalam anggaran yaitu auditor 

ketika membuat anggaran waktu dengan klien harus memikirkan 

batasan waktu dalam penyelesaian audit sehingga KAP 

memperoleh hasil yang terbaik. 

2. Indikator Ketercapaian Anggaran, yaitu: 

a) Menyelesaikan audit tepat waktu 

Menyelesaikan audit tepat pada waktunya yaitu auditor 

melpaorkan hasil audit sesuai dengan anggaran yang 

direncanakan. Sehingga memaksa auditor untuk menyelesaikan 

audit tepat pada waktunya. 

b) Tingkat pemenuhan pencapaian time budget auditor 

Tingkat pemenuhan pencapaian time budget auditor yaitu 

seberapa besar dan seberapa banyak auditor memenuhi 

pencapaian target time budget dalam melakukan audit.” 

 

 

2.1.4. Due Professional Care 

2.1.4.1. Definisi Due Professional Care 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat 

dan seksama. Menurut Dwimilten dan Riduwan (2015) menyatakan bahwa due 

professional care adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit yang tinggi. Selanjutnya Iskandar dan Indarto (2015) 

mengungkanpkan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyaninan memadai bahwa laporan 
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keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 

maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan 

cermat dan seksama (due professional care) dalam setiap penugasannya. 

Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit 

yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar audit 

dengan semestinya. 

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:42) due professional care atau 

kemahiran profesional dengan cermat dan seksama adalah: 

“Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 

menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam 

organisasi auditor independen untuk mengamati standar lapangan dan 

standar pelaporan.” 

 

Sedangkan menurut Bawono dan Singgih (2010) dalam Iskandar dan 

Indarto (2015) due professional care adalah: 

“Persepsi auditor terhadap skeptisisme profesional dan keyakinan yang 

memadai dalam melaksanakan pekerjaan.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa due professional care 

adalah kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang 

cermat akan lebih mudah dalam mengungkap berbagai macam fraud dalam 

penyajian laporan keuangan. 

Due professional care merupakan hal yang penting yang harus 

diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya 

agar dicapai kualitas audit yang memadai (Aprianto, 2015). Seperti halnya yang 

tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 130 (2011:130.1) 

bagian (b) yang berbunyi prinsip kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian 
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profesional mewajibkan setiap praktisi untuk menggunakan kemahiran 

profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik 

profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. 

Menurut Iskandar dan Indarto (2015) mengungkapkan bahwa dengan 

adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka 

diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Setiap proses audit 

yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti 

pedoman yang tercantum dalam standar audit. Auditor yang cermat dan seksama 

akan mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang ada, yakni dengan 

kemampuannya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan audit. 

 

2.1.4.2. Tujuan Due Professional Care 

Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas 

audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian 

akan kerusakan masyarakat akibat kekurangcermatan audit yang diseimbangkan 

dengan keperluan menghindari risiko audit itu sendiri (Agoes dan Hoesada, 

2012:22). 

Kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi 

minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak 

sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada 

peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit (Agoes dan Hoesada, 

2012:27). 
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Berdasarkan penyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari due professional care (penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan 

seksama) yaitu dimulai dengan menghendaki diadakannya pemeriksaan secara 

kritis pada setiap tingkat pengawasan atau pemeriksaan yang kemudian 

mendapatkan keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah 

saji apapun. 

 

2.1.4.3. Dimensi Due Professional Care 

Due professional care akan diukur dengan aspek-aspek due professional 

care yang dikembangkan oleh Mansur (2007) dalam Bawono dan Singgih (2010) 

yaitu: 

“1. Skeptisme Profesional 

2. Keyakinan Memadai” 

Berikut penjelasan dari aspek-aspek due professional care di atas: 

1. Skeptisme Profesional 

Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu 

pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi 

yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik 

yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu 

penilaian penting atas bukti audit (SA 200, 2013:8). Adapun 

indikator dari skeptisme profesional menurut Agoes dan Hoesada 

(2012:22), yaitu: 
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a) Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja 

b) Bepikir terus menerus, bertanya dan mempertanyakan 

c) Membuktikan kesahihan dari bukti audit yang diperoleh 

d) Waspada terhadap bukti audit yang diperoleh 

e) Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas 

pertanyaan serta informasi lain 

2. Keyakinan memadai 

Dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan, suatu tingkat 

keyakinan tinggi, tetapi bukan tingkat keyakinan absolut (SA 200, 

2013:8). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan 

seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyaninan 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Dengan 

bukti audit yang memadai, maka auditor dapat memberikan pendapat 

dimana digunakan pihak manajemen untuk dasar pengambilan 

keputusan (Mustikawati dan Kurnia, 2013). Adapun indikator dari 

keyakinan memadai menurut Agoes dan Hoesada (2012:22), yaitu: 

a) Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan 

keuangan 

b) Mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan 

c) Mempunyai kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan 
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Menurut Efendy (2010) dalam Mustikawati dan Kurnia (2013) 

pengukuran due professional care dapat dilakukan melalui dua aspek skeptisme 

profesional dan keyakinan memadai: 

“1. Pengabdian pada profesi 

2. Kewajiban sosial 

3. Kemandirian 

4. Keyakinan profesi 

5. Hubungan dengan rekan seprofesi” 

Sedangkan menurut Dwimilten dan Riduwan (2015) due professional 

care diproksikan ke dalam indikator sebagai berikut: 

“1. Kecermatan dan seksama 

2. Keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab 

3. Skeptisme 

4. Kompeten dan kehati-hatian 

5. Objektif.” 

 

2.1.5. Kualitas Audit 

2.1.5.1. Definisi Kualitas Audit 

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang 

dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan 

jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non atestasi lainnya. 

Profesi akuntanpublik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi 

akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan 

ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas 

audit yang dihasilkan (Ichwanty, 2015). 
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Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan 

audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi 

adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan 

yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus 

juga melaporakan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu 

menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut 

melanggar etika seorang auditor (Anastasia dan Meiden, 2015). 

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014:105) menyatakan kualitas audit 

sebagai berikut : 

“Audit quality means how tell an audit detects report material 

misstatement in financial statement. The detection aspect is a reflection 

of auditor competence, while reporting is a reflection of ethic or auditor 

integrity, particulary independence.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, kualitas audit berarti bagaimana audit 

mendeteksi laporan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi 

adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan merupakan refleksi 

dari atika atau integritas auditor, khususnya independen. 

Sedangkan menurut DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai berikut: 

“The market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) 

discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the 

breach.” 

Berdasarkan kutipan di atas, kualitas audit didefinisikan sebagai 

kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntasi kliennya. 
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Adapun menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai berikut: 

“Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana 

auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan 

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar 

auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.” 

 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem 

akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak 

manajemen. Dan auditor mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam 

laporan keuangan auditan demi mempertahankan independensinya, dalam hal ini 

auditor berpedoman kepada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang 

relevan. 

 

2.1.5.2. Perspektif Kualitas Audit 

Menurut Widagdo, dkk (2002) dalam Ningsih dan Yaniartha (2013) 

disebutkan bahwa ada lima macam perspektif kualitas audit yang berkembang, 

antara lain: 

“1. Trancedental approach 

2. Product based approach 

3. User based approach 

4. Manufacturing based approach 

5. Value based approach” 

Berikut pengertian dari lima perspektif di atas: 

1. Trancedental approach yaitu kualitas bisa dirasakan namun sulit 

didefinisikan. 
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2. Product based approach yaitu kualitas merupakan sesuatu yang 

dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. 

3. User based approach yaitu kualitas tergantung pada orang yang 

memandangnya. 

4. Manufacturing based approach yaitu mendefinisikan kualitas 

sebagai kesesuaian atau persyaratan. 

5. Value based approach yaitu memandang kualitas dari segi nilai dan 

harga. 

Dari uraian tersebut maka kualitas audit adalah keadaan dimana seorang 

auditor dapat menemukan dan melaporakan ketidaksesuaian terhadap prinsip 

dalam laporan keuangan klien dengan berpedoman pada standar yang berlaku. 

 

2.1.5.3. Dimensi Kualitas Audit 

Menurut Wooten (2003) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015) 

menggunakan indikator dengan mengadopsi dimensi yang dikembangkan oleh 

DeAngelo (1981) untuk mengukur kualitas audit sebagai berikut: 

“1. Deteksi salah saji 

2. Berpedoman pada standar 

3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan pada klien 

4. Prinsip kehati-hatian 

5. Review dan pengendalian oleh supervisor 

6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner” 

Berikut adalah penjelasan dari beberapa poin di atas: 

1. Deteksi salah saji 

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat mendeteksi salah saji 

yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material 
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dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang 

dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya 

manajemen Kantor Akuntan Publik (Wooten, 2003 dalam Dwimilten 

dan Riduwan, 2015). Laporan keuangan mengandung salah saji 

material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji 

yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup 

signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak 

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar 

akuntansi keuangan. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan 

atau kecurangan (Rosalina, 2014). 

2. Berpedoman pada standar 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik pada pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar 

profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah 

acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi 

oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Dalam paragraf 1 

SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan audit, 

auditor bertanggungjawab untuk mematuhi standar audit yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (Rosalina, 2014). 

3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien 

Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka 

harus mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. 
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Komitmen yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan 

direspon dengan baik oleh klien (Dwimilten dan Riduwan. 2015). 

4. Prinsip kehati-hatian 

Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan 

dalam perikatan sebagai faktor dalam mendeksi salah saji material. 

Auditor sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada 

semua aspek dari audit, termasuk evaluasi resiko audit, formulasi 

dan tujuan audit, menetapkan scope atau luas dan tanggung jawab 

audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor 

perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar profesional. 

Apabila auditor menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua 

aspek audit maka hal ini akan meningkatkan hasil audit (Dwimilten 

dan Riduwan. 2015). 

5. Review dan pengendalian oleh supervisor 

Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang 

memiliki kontrol yang kuat ditempat selama proses audit. SPAP 

mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem 

pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit 

yang memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian 

yang lebih baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis 

cenderung memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh 

prosedur audit mereka (Wooten, 2003 dalam Dwimilten dan 

Riduwan. 2015).  
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6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner 

Para ahli melaporakan bahwa perhatian manajer dan partner untuk 

keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan 

bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan 

partner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan 

pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-

aspek harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan 

dipenuhi oleh auditor (Wooten, 2003 dalam Dwimilten dan 

Riduwan. 2015). 

Sedangkan menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) indikator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut: 

“1. Melaporakan semua kesalahan klien 

2. Pemahaman terhadap SIA klien 

3. Komitmen dalam menyelesaikan audit 

4. Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit 

5. Tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien 

6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan” 

Adapun menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam 

Ahmad Anwar (2014) indikator kualitas audit adalah sebagai berikut: 

“1. Tepat waktu 

2. Lengkap 

3. Akurat 

4. Objektif 

5. Meyakinkan 

6. Jelas 

7. Ringkas” 
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2.1.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit 

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

menurut Kovinna dan Betri (2014), yaitu: 

“1. Independensi 

2. Pengalaman Kerja 

3. Kompetensi 

4. Etika Auditor” 

Berikut akan dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit: 

1. Independensi 

Independensi dalam kenyataan adalah sikap auditor yang tidak 

memihak sepanjang pelaksanaan audit. Dalam hal ini, auditor 

diharuskan untuk objektif dan tidak berprasangka dalam memberikan 

pendapatnya. Independen dalam penampilan dapat diartikan sebagai 

hasil interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor. Auditor 

akan dianggap tidak independen apabila memiliki hubungan tertentu 

dengan klien yang dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain bahwa 

dirinya tidak independen dalam menjalankan tugasnya. 

2. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja secara langsung maupun tidak langsung akan 

menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. Keahlian 

membuat auditor mampu mengindikasi risiko-risiko dalam suatu 

entitas/perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi 

kualifikasi auditor dalam menerima perikatan audit. 
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3. Kompetensi 

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melakukan audit dengan benar. Semakin banyak kompetensi yang 

dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas audit 

yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih peka dan 

lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan secara 

tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor 

dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut. 

4. Etika Auditor 

Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk 

tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang 

mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat 

berarti pengorbanan diri. Dalam menjalankan jasa profesionalnya, 

auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan 

sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas 

dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi 

auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi 

aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional 

oleh anggota. 

Deis dan Giroux (1992) dalam Kurnia, Khomsiyah, dan Sofie (2014) 

melakukan penelitian tentang empat hal yang dianggap mempunyai hubungan 

dengan kualitas audit, yaitu: 
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“1. Lama waktu 

2. Jumlah klien 

3. Kesehatan keuangan klien 

4. Review oleh pihak ketiga” 

Berikut penjelasan dari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan 

kualitas audit: 

1. Lama waktu, auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu 

perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah 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 auditor dengan jumlah klien yang banyak akan 

berusaha 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 diriview oleh 

pihak ketiga. 

 

2.1.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan time 

budget pressure dan due professional care terhadap kualitas audit adalah: 
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Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Dewi Rosari Putri 

Zam dan Sri 

Rahayu (2015) 

Pengaruh Tekanan 

Anggaran Waktu 

(Time Budget 

Pressure), Fee Audit 

Dan Independensi 

Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

Ketika time budget pressure 

semakin bertambah tinggi dan 

melewati tingkat yang dapat 

dikerjakan akan memberikan 

pengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. Dalam hal ini 

semakin ketat anggaran 

waktu yang diberikan dapat 

memberikan pengaruh negatif 

yaitu akan menimbulkan 

sikap dalam tindakan 

profesional yang dapat 

mengurangi kualitas audit. 

2. Eunike Dwimilten 

dan Akhmad 

Riduwan (2015) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kualitas Audit 

Jika seorang auditor memiliki 

pemahaman yang baik 

tentang pemenuhan time 

budget pressure maka hal ini 

akan mempengaruhi kualitas 

auditnya dengan baik, 

seorang auditor tidak akan 

membuang waktu yang telah 

dianggarkan oleh atasannya. 

Seorang auditor dapat lebih 

efektif dan efisien dalam 

memeriksa laporan keuangan 

klien dan tentunya hasil 

auditnya sudah ditata dengan 

baik sesuai skala prioritas dan 

sistematis waktu yang baik. 

3. Septi Yuliyanti 

dan Eddy 

Budiono (2015) 

Pengaruh 

Independensi, 

Pengalaman, Due 

Professional Care, 

dan Akuntabilitas 

terhadap Kualitas 

Audit 

Due professional care 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

audit. Dalam hal ini auditor 

yang profesional, cermat dan 

hati-hati dalam melakukan 

pertimbangan akan dapat 

menghasilkan kualitas audit 

yang tinggi. 
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2.1.6.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan dengan penelitian Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu 

(2015) adalah penggunaan variabel X yaitu tekanan anggaran waktu 

(time budget pressure) dan variabel Y yaitu kualitas audit. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada indikator yang 

digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan indikator 

dari Hutabarat (2012) yaitu: keketatan anggaran waktu dan 

ketercapaian anggaran waktu, sedangkan penelitian ini indikator 

yang digunakan menurut DeZoort (1998) dalam Anastasia dan 

Carmel Meiden (2015) yaitu: dimensi impacting attitudes 

(mempengaruhi sikap), dimensi impacting intention (mempengaruhi 

tujuan), dan dimensi impacting behavior (mempengaruhi perilaku). 

2. Persamaan dengan penelitian Eunike Dwimilten dan Akhmad 

Riduwan (2015) adalah penggunaan variabel X yaitu time budget 

pressure dan due professional care dan variabel Y yaitu kualitas 

audit. Perbedaan dengan penelitian sebelum adalah penelitian 

sebelumnya menyimpulkan dalam hipotesisnya bahwa time budget 

pressure mempunyai pengaruh positif pada kualitas audit, 

sedangakan penelitian ini time budget pressure berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. 
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3. Persamaan dengan penelitian Septi Yuliyanti dan Eddy Budiono 

(2015) adalah penggunaan variabel X yaitu due professional care 

dan variabel Y yaitu kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian 

sebelumnya melakukan penelitiannya pada BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini penelitiannya 

dilakukan pada 3 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. 

 

2.2. Kerangka Berpikir 

Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat 

mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang 

saham, karena pengguna laporan keuangn terutama pemegang saham akan 

mengambil keputusan pada laporan yang telah diaudit oleh auditor (Rosalina, 

2014). Pentingnya time budget pressure terhadap kualitas audit adalah dengan 

rendahnya time budget pressure akan mampu mengurangi tekanan waktu 

pelaksanaan dalam melaksanakan tugas audit sehingga tugas audit dapat 

dilakukan dengan hati-hati dan teliti sehingga kualitas audit dapat terjaga dengan 

baik (Primastuti dan Suryandari, 2014). Pengaruh time budget pressure terhadap 

kualitas audit juga dapat tergantung pada faktor lain, misalnya pengaruh due 

profesional care terhadap kualitas audit. Karena apabila auditor menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor 

untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah 

saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hal itu 
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disebabkan karena rendahnya time budget pressure yang dialami auditor sehingga 

auditor dapat melaksanakan proses audit dengan baik dan kualitas audit tetap 

terjaga dengan baik. Begitu juga sebaliknya, penggunaan kemahiran profesional 

dengan cermat dan seksama yang rendah, time budget pressure yang dialami 

auditor akan semakin tinggi sehingga akan mengganggu auditor dalam 

melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan kualitas auditnya akan menjadi buruk. 

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis digunakan sebagai 

penjelas terkait dengan pengaruh time budget pressure dan due professional care 

terhadap kualitas audit yang dapat dilihat secara singkat dan jelas. Kerangka 

pemikiran teoritis yang dibuat berupa skema atau bagan yang bertujuan untuk 

lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan seperti skema 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Time Budget Pressure 

Due Professional 

Care 

Kualitas Audit 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

Premis 

1. Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu, 2015 

2. McDaniel, 1990 dalam Taylor Holstrom, 

2015 

3. Kelley and Margheim, 1990 dalam Taylor 

Holstrom, 2015 

4. Kelley and Seiler, 1982, Cook and Kelley, 

1988, dan DeZoort, 1998 dalam Leanne C. 

Gundry, 2006 
 

Time 

Budget 

Pressure 

Kualitas 

Audit 

Hipotesis 1 

Premis 

1. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, and Mark 

S. Beasley alihbahasa oleh Amir Abadi 

Yusuf, 2011 

2. I Gusti Agung Rai, 2008 

3. Putri dan Nur, 2013 dalam Sheila Nazila 

Arroyyani, 2015 

Due 

Professional 

Care 

Kualitas 

Audit 

Kualitas 

Audit 

Hipotesis 2 

Premis 

1. Devi Savitri, 2016 

2. Dian Pratiwi, 2015 

3. Rini Andesfan Pratiwi, 2008 

Time Budget Pressure 

Dan 

Due Professional Care 

Hipotesis 3 

Landasan Teori 

1. Nirmala dan Cahyonowati, 2013 dalam 

Winda Kurnia, Khomsiyah, dan Sofie, 

2014 

2. Siti Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 

3. Linda Elizabeth DeAngelo, 1981 

Data Penelitian 

1. Auditor di KAP daerah 

Kecamatan Bandung 

Wetan 

2. Kuesioner dari 35 

responden 

Sugiyono, 2015 Analisis Regresi 

Berganda 

Referensi 

1. Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu, 2015 

2. Eunike Dwimilten dan Akhmad Riduwan, 

2015 

3. Septi Yulianti dan Eddi Budiono, 2015 

Analisis Data 
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2.2.1. Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit 

Anggaran waktu yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita yang 

tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja 

keras dan efisien. Menurut Zam dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa: 

“Ketika time budget pressure semakin bertambah tinggi dan melewati 

tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu 

yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan 

menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi 

kualitas audit.” 

 

Menurut Ningsih dan Yaniartha (2013) menunjukkan bahwa time budget 

pressure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil 

penelitiannya mendukung penelitian Bayusena (2011) dan Hutabarat (2012) yang 

menyatakan bahwa time budget pressure memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kualitas audit. Begitu juga hasil penelitian Primastuti dan 

Suryadiani (2014) dalam Hapsari (2016) menyatakan bahwa secara parsial time 

budget pressure dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan 

bahwa time budget pressure dapat mengganggu kualitas audit. Karena dengan 

anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-

program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang 

terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti 

dan hati-hati karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut. 

Menurut Holstrom (2015) menemukan ada dua penelitian yang 

meyakinkan bahwa time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit, yaitu: 
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“1. McDaniel (1990) studied the effects of time pressure on the 

effectiveness and efficiency of audits. The study found that audit 

efficiency increases and effectiveness decreases. Auditors 

completed tests quickly, but were less likely to find errors in those 

tests with high time pressure. The study also noted that auditors 

tend to under-audit in general, but even more with increases time 

pressure. 

2. Kelley and Margheim (1990) studied the effects that time (budget) 

pressure has on auditors’ performance of behaviors that reduce 

audit quality, like prematurely signing off on audit steps. Their 

study found that increasing the amount of pressure resulted in a 

greater number of behaviors that reduce audit quality.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, 1) McDaniel (1990) mempelajari pengaruh 

dari tekanan waktu pada efektivitas dan efisiensi audit. Studi ini menemukan 

bahwa efisiensi audit yang meningkat dan efektivitas menurun. Auditor 

menyelesaikan tugas dengan cepat, tapi kemungkinan sedikit untuk menemukan 

kesalahan dalam tugas tersebut dengan tekanan waktu yang tinggi. Studi ini juga 

mencatat bahwa auditor cenderung auditnya menurun pada umumnya, tetapi 

bahkan lebih dengan tekanan waktu yang meningkat. 2) Kelley dan Margheim 

(1990) mempelajari pengaruh tekanan anggaran waktu pada perilaku yang 

dilakukan auditor yang mengurangi kualitas audit, seperti menghentikan 

pekerjaan dengan gegabah pada langkah-langkah audit. Studi mereka menemukan 

bahwa peningkatan jumlah tekanan mengakibatkan lebih banyak perilaku yang 

mengurangi kualitas audit. 

Adapun menurut Kelley dan Seiler (1982), Cook dan Kelley (1988), dan 

DeZoort (1998) dalam Gundry (2006) menyatakan pengaruh negatif dari time 

budget pressure terhadap kualitas audit: 
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“The negative effects of time budget pressure that cause concern to 

practitioners and academics – these include inadequate work on audit 

steps, underreporting time, feelings of failure, job burnout and 

dissatisfaction and increased levels of turnover.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, pengaruh negatif dari tekanan anggaran 

waktu menimbulkan kekhawatiran bagi praktisi dan akademisi – ini termasuk 

kerja yang tidak memadai pada langkah-langkah audit, menerbitkan laporan di 

bawah tenggat waktu, perasaan gagal, pemberhentian dan ketidakpuasan dalam 

bekerja dan tingkat perputaran yang meningkat. 

 

2.2.2. Pengaruh Antara Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit 

Due professional care adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor dalam menjalankan pekerjaan profesional yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang tinggi. Due profesional care menyangkut dua 

aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai (Dwimilten dan 

Riduwan, 2015). 

Menurut Arens, Elder, dan Beasley dalam Jusuf (2012:43) menyatakan 

bahwa: 

“Kecermatan seorang auditor merupakan profesional yang 

bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama 

(due professional care) yang mencakup mengenai kelengkapan 

dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit.” 

 

Sedangkan menurut Rai (2008:51) menyatakan bahwa: 

“Dasar pemikiran standar umum ketiga adalah keahlian atau 

keterampilan serta kebebasan bertindak dan berpendapat akan mencapai 

mutu pekerjaan yang baik apabila audit dilaksanakan dengan penuh 

kecermatan dan keseksamaan (due professional care).” 
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Menurut The IIA (2010) and APIP Auditing Standards dalam Samuel dan 

Afiah (2013) menyatakan bahwa: 

“Auditors should use their professional skills with care and prudent in 

every assignment. There are two components of auditor’s due 

professional care, namely: care and prudent. The importance of due 

professional care that every consideration in audit process carried out is 

better, so that audit report can give more confidence to users because 

they carried out care and prudent according to audit standards.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, auditor harus menggunakan keterampilan 

profesional mereka dengan teliti dan hati-hati dalam setiap penugasannya. Ada 

dua komponen dari kemahiran profesional auditor, yaitu: teliti dan hati-hati. 

Pentingnya kemahiran profesional dalam setiap pertimbangan dalam proses audit 

yang lebih baik, sehingga laporan audit dapat terpercaya untuk pengguna karena 

mereka melakukannya dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan standar audit. 

Menurut Baily (1997) dalam Dityatama (2015) menyatakan bahwa: 

““Factors such as the ability to recognize problem, inquisitiveness, and 

professional scepticism are all part of the concept of due professional 

care”. Its can be concluded that due professional care are the thing that 

can drive to the audit quality (Nearon, 2005).” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, “faktor-faktor seperti kemampuan untuk 

mengenali masalah, rasa ingin tahu, dan skeptisisme profesional adalah bagian 

dari konsep kemahiran profesional”. Itu dapat disimpulkan bahwa kemahiran 

profesional ini adalah hal yang dapat mendorong kualitas audit. 

Sama halnya menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dalam 

Yuliyanti dan Budiono (2015) membuktikan bahwa due professional care 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dalam hal ini auditor 

yang profesional, cermat dan hati-hati dalam melakukan pertimbangan akan dapat 
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menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini didukung dengan adanya 

penelitian Nugraha (2013) yang menunjukkan bahwa due profesional care 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Menurutnya kemahiran 

profesional dan keyakinan yang memadai atas bukti yang ditemukan akan 

membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Dengan demikian due 

professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

2.2.3. Pengaruh Time Budget Pressure dan Due Professional Care 

Terhadap Kualitas Audit 

Tekanan waktu yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan audit 

sengat mempengaruhi kualitas audit. 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 (Nirmala dan Cahyonowati, 2013 dalam Kurnia, Khomsiyah dan 

Sofie, 2014). Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara 

konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional. 

Menurut Sujana dan Tjiptohadi (2006) dalam Fitria, Emrinaldi dan 

Savitri (2016), hal-hal yang menyebabkan kualitas audit seorang auditor menjadi 

buruk yaitu seperti melakukan perilaku disfungsional auditor yaitu perilaku 

menyimpang yang dilakukan auditor dalam melaksanakan audit. 

Menurut Sujana dan Tjiptohadi (2006) dalam Fitria, Emrinaldi dan 

Savitri (2016) menyimpulkan bahwa: 
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“Perilaku disfungsional auditor akan berdampak pada penurunan kualitas 

audit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, apabila 

perilaku disfungsional auditor dapat diminimalisir atau bahkan 

dihilangkan, maka kualitas audit akan dapat ditingkatkan, baik dalam 

kondisi kurangnya due professional care.” 

 

Sedangkan menurut Pratiwi (2015) menyimpulkan bahwa: 

“Due professional care dan perilaku disfungsional memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga auditor yang tidak 

menerapkan sikap skeptisnya dalam pelaksanaan audit dan akuntan 

publik yang melakukan perilaku disfungsional dapat menurunkan 

kualitas audit.” 

 

Pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit juga dapat 

tergantung pada faktor lain, misalnya pengaruh due profesional care terhadap 

kualitas audit. Karena apabila auditor menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama (due professional care) memungkinkan auditor untuk 

memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji 

material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hal itu 

disebabkan karena rendahnya time budget pressure yang dialami auditor sehingga 

auditor dapat melaksanakan proses audit dengan baik dan kualitas audit tetap 

terjaga dengan baik. Begitu juga sebaliknya, penggunaan kemahiran profesional 

dengan cermat dan seksama (due professional care) yang rendah, time budget 

pressure yang dialami auditor akan semakin tinggi sehingga akan mengganggu 

auditor dalam melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan kualitas auditnya akan 

menjadi buruk. Pernyataan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi (2008) yang menyatakan bahwa: 
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“Pengaruh positif yang ditimbulkan dari adanya tekanan time budget 

antara lain terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya tepat pada waktunya. Sementara itu pengaruh negatif dari 

adanya tekanan time budget ini berpotensi menimbulkan sikap dalam 

tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit dan laporan 

audit yang dihasilkan.” 

 

Sedangkan menurut Herlangga (2015) menyatakan bahwa: 

“Secara bersama-sama sikap skeptisisme profesional dan time budget 

pressure berpengaruh terhadap kualitas audit. sikap skeptisisme 

profesional auditor yang tinggi serta time budget pressure yang rendah 

akan membuat hasil audit semakin berkualitas.” 

 

Adapun menurut Florensia (2012) menyatakan bahwa: 

“Auditor yang merasa terbebani akan anggaran waktu yang tidak realistis 

mungkin saja dapat langsung percaya dengan informasi dan pernyataan 

klien. Meskipun berada dibawah tekanan anggaran waktu auditor tetap 

harus cermat dan mempunyai sikap skeptisme yang tinggi dalam 

memeriksa laporan, informasi yang disajikan, dan pernyataan oleh klien 

tidak diterima begitu saja, namun harus diselidiki kebenarannya apakah 

terdapat kecurangan atau tidak.” 

 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa auditor yang bekerja dengan 

tekanan anggaran waktu dan sikap profesional yang tinggi dapat mempengaruhi 

kualitas audit. 

 

2.3. Hipotesis 

Bedasarkan uraian di atas penulis mencoba mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

H2 : Due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

H3 : Time budget pressure dan due professional care berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 


