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SARI 
 

Nataline. 2007. Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi dan 
Auditing, Bonus dan Pengalaman terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan 
Publik di Semarang. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. UNNES. 
Pembimbing I. Drs. Sukirman. M.Si, Pembimbing II. Dra. Margunani M.P.  
 
Kata Kunci:  Kantor Akuntan Publik, Batasan Waktu Audit, Pengetahuan 

Audit, Bonus Audit, Pengalaman Audit, Kualitas Audit. 
Persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik yang semakin ketat, 

keinginan menghimpun klien sebanyak mungkin dan harapan agar KAP tersebut 
semakin dipercaya masyatakat luas menuntut para auditor memiliki kualitas audit 
yang baik, sehingga perlu di analisis faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhinya. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana penilaian 
kualitas audit pada  Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang? 2) Apakah ada 
pengaruh antara batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan 
auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di 
Kantor Akuntan Publik di Semarang? 3) Seberapa besar pengaruhnya. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui penilaian kualitas audit, mengetahui apakah ada 
pengaruh batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, 
pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor 
Akuntan Publik di Semarang, dan seberapa besar pengaruhnya 

Populasi dalam penelitan ini adalah semua auditor di Kantor Akuntan 
Publik  di Kota Semarang sebanyak 238 akuntan yang tersebar pada 20 KAP. 
Pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode Solvin. Jumlah sampel 
yang diteliti 74 auditor di 13 KAP. Variabel yang diteliti meliputi batasan waktu, 
pengetahuan tentang akuntansi dan auditing, bonus dan pengalaman sebagai 
variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Data diperoleh 
dari angket selanjutnya dianalisis menggunakan regresi ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 74 auditor yang diteliti sebanyak 
44 auditor atau 59,46% kualitas auditnya tergolong sangat baik dan 23 auditor 
(31,08%) tergolong baik. Hasil analisis regresi diperoleh F hitung = 31,037 dengan 
nilai p value = 0,000 < 0,05, yang berarti ada pengaruh antara batasan waktu 
audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta 
pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang, 
terbukti dari hasil uji parsial maupun uji simultan diperoleh pvalue < 0,05. dari 
koefisien determinasi menunjukkan bahwa batasan waktu audit, pengetahuan di 
bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap 
kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang sebesar 62,2%. 
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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit para auditor 
di KAP Kota Semarang tergolong baik. Kualitas tersebut dipengaruhi oleh batasan 
waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, 
serta pengalaman kerja. Kepada pemimpin KAP agar melakukan perjanjian 
dengan klien untuk memberikan senggang waktu yang lebih longgar agar 
diperoleh hasil audit dengan kualitas baik. Peningkatan bonus perlu dilakukan, 
terutama bagi auditor yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, 
sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini persaingan dunia usaha semakin ketat, termasuk 

persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. Untuk dapat bertahan di 

tengah persaingan yang ketat, masing-masing Kantor Akuntan Publik 

harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin. Tetapi Kantor Akuntan 

Publik tersebut juga harus memperhatikan kualitas kerjanya, sehingga 

selain dapat menghimpun klien sebanyak mungkin, kantor tersebut juga 

dapat  semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Jika kualitas kerja terus 

dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh KAP, maka jasa yang dihasilkan 

juga akan berkualitas tinggi.  

Kualitas audit diartikan oleh Deangelo dalam (Balance Vol 

1.2004:44) sebagai probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan 

melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. 

Dalam SPAP (2001:150.1) guna menunjang profesionalismenya sebagai 

akuntan publik, maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus 

berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar 

pelaporan. Dimana standar umum mengatur syarat-syarat diri auditor, 

standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan 

standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam 



2 

 

mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai 

informasi keuangan.  

Hasil penelitian Josoprijonggo, Maya D (2005) agar laporan audit 

yang dihasilkan auditor berkualitas, maka auditor harus menjalankan 

pekerjaannya secara profesional. Auditor harus bersikap independent 

terhadap klien, mematuhi standar auditing dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan, memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan melakukan tahap-tahap 

proses audit secara lengkap. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, seperti 

batasan waktu audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samekto, Agus 

dalam (Ventura Vol 4 2001:77) dikemukakan jika waktu  aktual yang 

diberikan tidak cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas tersebut 

dengan tergesa-gesa sesuai dengan kemampuannya atau mengerjakam 

hanya sebagian tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, 

maka fokus perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga 

akan cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan.  

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan eksperimen yang 

dilakukan oleh Waggoner dan Cashell dalam (Ventura Vol 4 2001:78) 

yang menunjukkan bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin 

banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor. Penelitian lain dilakukan 

oleh Kelley dan Margheim dalam (Cohn 2001) yang menyebutkan bahwa 

ketika auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, akan 
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mengakibatkan efek samping yang merugikan publik, yaitu memunculkan 

perilaku yang mengancam kualitas audit antara lain penurunan tingkat 

pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah saji, gagal meneliti 

prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara dangkal, menerima 

penjelasan klien secara lemah dan mengurangi pekerjaan pada salah satu 

langkah audit di bawah tingkat yang diterima.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu 

pengetahuan akuntansi dan auditing. Menurut Yusuf, Al Haryono (2001:5) 

akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan 

dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. 

Menurut Mulyadi (2002:11) auditing adalah pemerikasaan secara 

objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organsasi lain 

dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan 

dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. 

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu 

pemberian bonus. Menurut Mathis, Robert L dan John H. Jackson 

(2002:173) bonus diartikan sebagai pembayaran secara satu kali yang tidak 

menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. Menurut Mathis, Robert L dan 

John H. Jackson (2002:173) disebutkan bahwa bonus digunakan untuk 

memberikan imbalan kepada karyawan untuk memberikan kontribusi ide-

ide baru, mengembangkan keterampilan mereka atau untuk mendapatkan 

sertifikasi profesional. 
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Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi 

kualitas audit yaitu pengalaman. Menurut Loehor (2002:2) pengalaman 

merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui 

berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama, benda, 

alam, keadaan, gagasan dan penginderaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih, Pancawati dan 

Sumardi dalam (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 9 2002: 6) disebutkan 

bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi 

kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Setiantoro, Adi P (2005) yang memberikan kesimpulan bahwa 

pengalaman mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas audit. 

Lamanya bekerja seseorang sebagai auditor menjadi bagian penting yang 

mempengaruhi kualitas audit. Semakin bertambahnya waktu bekerja bagi 

seorang auditor tentu saja akan diperoleh berbagai pengalaman baru. 

Dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada Kantor 

Akuntan Pulik yang ada di Semarang. Ada satu atau dua KAP di 

Semarang yang sebelumnya mempunyai reputasi yang baik di mata 

masyarakat, tetapi setelah beroperasi beberapa tahun, KAP tersebut  

ternyata sudah ditutup dan tidak boleh menjalankan aktivitasnya lagi.  

Selama melakukan pengauditan, para aditor di Semarang, biasanya 

hanya diberi waktu 2-3 bulan untuk menyelesaikan pengauditan sampai 

pada pengambilan keputusan. Seharusnya dengan waktu yang ada tersebut 
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auditor bisa menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Tapi para auditor 

tetap merasa dengan adanya batasan waktu tersebut di atas mereka 

mengalami tekanan, merasa seperti dikejar-kejar waktu dalam melakukan 

pengauditannya, mereka terburu-buru ketika bekerja sehingga hasilnya 

kurang memuaskan. 

Sebagian besar auditor yang bekerja di KAP di Semarang adalah 

lulusan S1 Akuntansi, tapi pada kenyataannya pada saat pengauditan 

mereka terkadang kesulitan untuk melakukan pengecekan perhitungan atau 

mencari tau kesalahan yang ada. Tidak mengetahui metode apa yang 

sebaiknya digunakan sehingga hasil auditnya kurang baik. 

Auditor di Semarang terkadang memperoleh bonus dari KAP 

tempatnya bekerja. Dengan pemberian bonus tersebut mereka merasa 

bahwa itu setimpal dengan hasil kerja mereka selama ini. Tak jarang 

dalam bekerja mereka mempunyai motivasi hanya untuk mendapatkan 

bonus, sehingga terkadang mereka mengesampingkan kualitas auditnya.  

Bukankah sebaiknya para auditor tersebut tetap bekerja dengan sebaik 

mungkin meskipun mereka tidak mendapat bonus. 

Sebagian besar auditor di Semarang mempunyai pengalaman lebih 

dari lima tahun. Seharusnya dengan pengalaman yang lebih dari lima 

tahun tersebut, para auditor akan semakin berkualitas dalam melakukan 

pengauditan. Namun ternyata masih ada auditor yang melakukan 

kesalahan yang fatal ketika melakukan pengauditan. 
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Selama melakukan pengauditan atas laporan keuangan klien, sering 

kali auditor dihadapkan pada pengalokasian waktu pemeriksaan yang 

sangat ketat dan kaku. Mereka dituntut untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah disepakati 

dengan klien. Sehingga auditor tidak jarang mengahadapi tekanan, 

akibatnya dapat mengancam kualitas audit itu sendiri, seperti menerima 

informasi dari klien secara lemah, melakukan pekerjaan terburu-buru 

sehingga hasilnya terkadang kurang akurat, mengurangi pekerjaan pada 

salah satu langkah audit, bahkan pada saat itu mereka terkadang tidak 

mempunyai waktu untuk bersantai sejenak. 

Pengetahuan sangat penting untuk dimiliki oleh semua auditor, 

terlebih pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing. Kedua pengetahuan 

tersebut merupakan dasar yang penting yang menjadi modal selama 

mereka bekerja sebagai seorang akuntan terlebih pada saat melakukan 

pengauditan atas laporan keuangan klien. Para auditor di Semarang saat 

malakukan pengauditan dihadapkan pada penguasaan kedua pengetahuan 

tersebut dan  menerapkannya dalam praktiknya. 

Setelah selesai melakukan pengauditan, para auditor terkadang 

menerima bonus, yang merupakan tambahan pendapatan di luar gaji pokok 

karyawan. Pemberian bonus ini merupakan imbalan yang diberikan kepada 

karyawan yang berprestasi atau berhasil menyelesaikan tugasnya dengan 

baik. Dengan adanya bonus ini dapat memancing mereka untuk 
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memberikan ide-ide baru, meningkatkan keterampilan maupun hasil kerja 

mereka. 

Para auditor di kota Semarang, pada kenyataannya dapat 

dibandingkan cara kerja dan hasil kerja mereka antara auditor yang sudah 

berpengalaman dengan auditor yang kurang berpengalaman akan berbeda. 

Selama pengauditan, auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan 

atribusi kesalahan lebih besar daripada auditor yang sudah berpengalaman.  

Berdasarkan uraian di atas dan adanya kesenjangan gap maupun 

beberapa pendapat dari hasil penelitian terdahulu serta beberapa faktor 

yang belum pernah dilakukan penelitian dan keinginan untuk mencari cara 

bagaimana meningkatkan kualitas audit dari KAP tersebut.  Maka pada 

kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

”Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi Dan Auditing, 

Bonus Serta Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan 

Publik di Semarang” 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penilaian kualitas audit pada  Kantor Akuntan Publik yang 

ada di Semarang? 
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2. Apakah ada pengaruh antara batasan waktu audit, pengetahuan di 

bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman 

kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang? 

3. Seberapa besar pengaruhnya antara batasan waktu audit, pengetahuan 

di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman 

kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 

Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian adalah hal pokok yang harus ada dan 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penilaian kualitas audit pada sKantor 

Akuntan Publik yang ada di Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara batasan waktu audit, 

pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara batasan waktu 

audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan auditing, pemberian bonus, 

serta pengalaman kerja terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan 

Publik di Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti ini 

adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Pengembangan ilmu pengetahuan 

1. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan 

yang ada di dalam dunia kerja. 

2. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin 

lebih menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang auditing. 

3. Bagi civitas akademika dapat untuk menambah informasi sumbangan 

pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi lembaga-lembaga yang terkait 

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kantor 

Akuntan Publik dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas 

kerjanya. 

2. Memberikan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kualitas Audit 

Kualitas audit diartikan oleh Deangelo dalam (Balance Vol 1 

2004:44) sebagai gabungan probabilitas seorang auditior untuk dapat 

menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien.  

Menurut Dopouch dan Simunic dalam (Balance Vol 1 2004 : 45) 

memproksi kualitas audit berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik. 

Sedangkan menurut Francis dan Wilson dalam (Balance Vol 1 2004 : 45), 

kualitas audit diproksi dengan  reputasi (brand name) dan banyaknya klien 

yang dimiliki Kantor Akuntan Publik.  

Dari ke tiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

audit sebagai gabungan probabilitas seorang auditor untuk dapat 

menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi sistem akuntansi 

klien dimana kualitas audit ini diproksi berdasarkan reputasi dan 

banyaknya klien yang dimiliki KAP.  

Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi 

dalam system akuntansi klien tergantung pada independensi auditor. 

Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan 

yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

suatu perusahaan termasuk masyarakat. Tidak hanya bergantung pada 
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klien saja, auditor merupakan pihak yang mempunyai kualifikasi untuk 

memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Menurut Boynton dan Kell dalam (Wahana volume 2 1999:23), 

kualitas jasa sangat penting untuk meyakinkan bahwa profesi bertanggung 

jawab kepada klien, masyarakat umum, dan aturan-aturan. Sedangkan 

dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), yang dikeluarkan oleh 

IAI tahun 1994 dinyatakan bahwa kriteria atau ukuran mutu mencakup 

mutu profesional auditor. Kriteria mutu profesional auditor seperti yang 

diatur oleh standar umum auditing meliputi independensi, integritas dan 

objektivitas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

jasa audit bertujuan meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada 

klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu 

profesional auditor.  

Dalam Wahana Vol 2 (1999:24) disebutkan ada 9 elemen 

pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan dalam 

mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas untuk 

memberikan jaminan yang memadai agar sesuai dengan standar 

profesional di dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan jasa review. 

Sembilan elemen pengendalian kualitas tersebut adalah : 

1. Independensi 

Seluruh auditor harus independent terhadap klien ketika 

melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah 
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dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi kepada 

staf. 

2. Penugasan personil untuk melaksanakan perjanjian 

Personil harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme 

yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang 

digunakan yaitu dengan mengangkat personil yang tepat dalam 

penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan 

partner memberikan persetujuan penugasan. 

3. Konsultasi 

Jika diperlukan personil dapat mempunyai asisten dari orang 

yang mempunyai keahlian, judgement, dan otoritas yang tepat. 

Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu 

sesuai dengan keahliannya. 

4. Supervisi 

Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk 

meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan 

kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk 

mereview kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervise 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

5. Pengangkatan 

Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk 

melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang 
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diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan 

pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati. 

6. Pengembangan profesi  

Personil harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan 

yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian 

spesialisasi serta memberikan informasi kepada personil tentang aturan 

professional yang baru. 

7. Promosi 

Personil harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung 

jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan 

yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk 

setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta secara 

periodic membuat evaluasi terhadap personil. 

8. Penerimaan dan kelangsungan kerja sama dengan klien 

Kantor akuntan harus meminimalkan kemungkinan penerimaan 

penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen 

dengan integritas yang kurang. Prosedur dan kebijakan yang 

diterapkan adalah menetapkan criteria dalam mengevaluasi klien baru 

serta mereview prosedur dalam kelangsungan kerja sama dengan klien. 

9. Inspeksi 

Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang 

berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan 
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secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah 

mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan 

laporan hasil inspeksi untuk tingkat manajemen yang tepat. 

Efisiensi suatu audit menurut Whitaker dan Western dalam 

(Wahana Volume 2 1999:25) diukur dengan rasio manfaat pekerjaan yang 

dilaksanakan terhadap sumber daya yang disediakan dan efektifitas suatu 

audit merupakan suatu ukuran dari manfaat pekerjaan yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan.  

Dalam Simposium Nasional Akuntansi 5 (2002:562) disebutkan 

bahwa ada lima macam perspektif kualitas yang berkembang. Kelima 

perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas diartikan secara 

berbeda-beda. Kelima perspektif itu adalah :  

1. Trancedental approach, pendekatan ini memandang bahwa kualitas 

sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau 

diketahui tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan.  

2. Product based approach, pendekatan ini menganggap bahwa kualitas 

merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan 

dapat diukur. 

3. User based approach, pendekatan ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga 

produk yang paling memuaskan preferensi seorang merupakan produk 

yang berkualitas paling tinggi.  
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4. Manufacturing based approach, pendekatan ini bersifat supplay based 

dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau 

sama dengan persyaratan. 

5. Value based approach, pendekatan ini memandang kualitas dari segi 

nilai dan harga.  

Hasil penelitian Behn et al dalam (Simposium Nasional Akuntansi 

5 2002:563) ada 6 atribut kualitas audit (dari 12 atribut) yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan klien, yaitu : pengalaman melakukan 

audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada 

standar umum, keterlibatan pimpinan KAP, dan keterlibatan komite audit. 

Berikut ini adalah 12 atribut kualitas audit yaitu : 

1. Pengalaman melakukan audit (client experience) 

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki 

oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat 

oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak daripada auditor 

berpengalaman. 

2. Memahami industri klien (industry expertise) 

Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang 

mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha , seperi kondisi 

ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan teknologi yang 

berpengaruh terhadap auditnya.  
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3. Responsive atas kebutuhan klien (Responsiveness) 

Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap 

suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan 

kebutuhan kliennya. 

4. Taat pada standar umum (Technical competence) 

Kredibilitas auditor tergantung kepada : kemungkinan auditor 

mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan penyajian serta 

kemungkinan auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya. Ke 

dua hal tersebut mencerminkan terlakasananya standar umum.  

5. Independensi (Independence) 

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan 

publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam 

melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas 

dan objektivitas. Bersikap independen artinya tidak mudah 

dipengaruhi. 

6. Sikap hati-hati (Due Care) 

Auditor yang bekerja dengan sikap kehati-hatian akan bekerja 

dengan cermat dan teliti sehingga menghasilkan audit yang baik, dapat 

mendeteksi dan melaporkan kekeliruan serta ketidakberesan. 

7. Komitmen yang Kuat Terhadap Kualitas Audit (Quality Commitment) 

IAI sebagai induk organisasi akuntan publik di Indonesia 

mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti program pendidikan 

profesi berkelanjutan dan untuk menjadi anggota baru harus mengikuti 
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program profesi akuntan (PPA) agar kerja auditnya berkualitas hal ini 

menunjukkan komitmen yang kuat dari IAI dan para anggotanya. 

8. Keterlibatan pimpinan KAP 

Pemimpin yang baik perlu menjadi vocal point yang mampu 

memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan serta 

mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya dan prestasi 

perorangan maupun kelompok.  

9. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (field  work conduct) 

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan 

sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan membuat 

suatu program audit secara tertulis, dengan tepat dan matang akan 

membuat kepuasan bagi klien. 

10. Keterlibatan komite audit 

Komite audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis 

dikarenakan mengawasi proses audit dan memungkinkan terwujudnya 

kejujuran pelaporan keuangan. 

11. Standar etika yang tinggi (Ethical Standard) 

Dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang 

auditor harus menegakkan etika profesional yang tinggi agar timbul 

kepercayaan dari masyarakat.  
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12. Tidak mudah percaya 

Auditor tidak boleh menganggap manajemen sebagai orang yang 

tidak jujur, tetapi juga tidak boleh menganggap bahwa manajer adalah 

orang yang tidak diragukan lagi kejujurannya, adanya sikap tersebut 

akan memberikan hasil audit yang bermutu dan akan memberikan 

kepuasan bagi klien.  

Dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, seorang auditor 

harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini standar 

auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan 

lapangan, dan standar pelaporan. (SPAP 2001:150.1). Standar umum 

mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur 

mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan 

bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan 

audit kepada pemakai indormasi keuangan.  

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 perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 
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2. Standar Pekerjaan Lapangan : 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.  

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, 

saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi 

sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas 

laporan keuangan auditan.  

3. Standar Pelaporan 

a. laporan auditor harus menyatakan apakah laporang keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada 

ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan 

dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  
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d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Josoprijonggo, 

Maya D (2005) agar laporan audit yang dihasilkan auditor berkualitas, 

maka auditor harus menjalankan pekerjaannya secara professional. 

Auditor harus bersikap independent terhadap klien, mematuhi standar 

auditing dalam melakukan audit atas laporan keuangan, memperoleh bukti 

kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan 

dan melakukan tahap-tahap proses audit secara lengkap. 

Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka 

atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat 

digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan 

pendapatnya.  

Menurut Simamora, Henry (2002:61), Bukti kompeten adalah 

bukti yang sahih dan relevan. Kesahihan bukti merupakan fungsi tiga 

kualitas, yaitu independensi sumber bukti, efektivitas pengendalian 

internal, dan pengetahuan pribadi langsung auditor. Selain itu, supaya 

relevan, bukti harus mempengaruhi kemampuan auditor untuk menerima 

atau menolak asersi laporan keuangan tertentu. 

Kecukupan bukti audit berkaitan dengan kuantitas yang harus 

dikumpulkan oleh auditor untuk dipakai sebagai dasar yang memadai 
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dalam menyatakan pendapatnya. Dalam menentukan kecukupan bukti 

audit auditor harus mempertimbangkan : 

1. Materialitas dan resiko 

Materialitas menunjukkan bahwa jika pos dalam laporan 

keuangan yang saldonya besar maka diperlukan jumlah bukti audit 

yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pos yang bersaldo tidak 

material. Sedangkan resiko menunjukkan bahwa jika pos dalam 

laporan keuangan memiliki kemungkinan tinggi untuk disajikan salah. 

Maka jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya 

lebih banyak dibandingkan dengan pos yang memiliki kemungkinan 

kecil untuk salah saji dalam laporan keuangan.  

2. Factor ekonomis 

Untuk mendapatkan bukti audit yang cukup, auditor juga harus 

mempertimbangkan factor ekonomis yaitu waktu dan biaya. Jika 

dengan memeriksa jumlah bukti yang lebih sedikit dapat diperoleh 

keyakinan yang hamper sama dengan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan bukti, maka auditor memilih untuk memeriksa bukti audit 

yang lebih sedikit berdasar pertimbangan ekonomis.  

3. Ukuran dan karakteristik populasi  

Menunjukkan bahwa semakin besar dan semakin heterogen 

populasi maka bukti audit yang harus dikumpulkan juga semakin 

banyak.  
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Kompetensi bukti audit berkaitan dengan kualitas atau mutu atau 

keandalan bukti audit tersebut. Bukti audit yang kompeten adalah bukti 

audit yang dapat dipercaya, sah, objektif, dan relevan. 

Prosedur dan Teknik Audit Simamora, Henry (2002:69), Prosedur 

audit adalah tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang dipakai 

oleh auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Sedang 

teknik audit adalah metode yang dipakai oleh auditor untuk 

mengumpulkan data.  

1. Teknik audit 

Sepuluh teknik audit yang membentuk basis bagi desain 

program audit Simamora, Henry (2002:70) : 

a. Pemeriksaan Fisik (physical examination) 

b. Konfirmasi (confirmation) 

c. Pencocokan dokumen (vouching) 

d. Penelusuran dokumen (tracing) 

e. Pelaksanaan ulang (reperformance) 

f. Pengamatan (observation) 

g. Rekonsiliasi 

h. Permintaan keterangan (inquiry) 

i. Inspeksi (inspection) 

j. Prosedur analitis 
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2. Prosedur Audit 

Dalam Yusuf, Al Haryono (2001:136), prosedur audit yang biasa 

digunakan oleh auditor adalah : 

a. Inspeksi 

Prosedur ini dilakukan auditor dengan memeriksa secara rinci 

terhadap dokumen atau kondisi fisik suatu aktiva guna 

membuktikan ada atau tidaknya aktiva tersebut, memastikan 

jumlahnya dan menjelaskan kondisinya. 

b. Pengamatan (observation) 

Digunakan oleh auditor untuk memperoleh pengetahuan atau 

gambaran mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh klien. 

c. Permintaan keterangan atau wawancara (inquiry) 

Digunakan dengan meminta keterangan secara lisan kepada 

pihak-pihak yang rentan berkaitan dengan pemeriksaan yang 

sedang dilaksanakan. 

d. Konfirmasi 

Penggunaan oleh auditor dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi berupa jawaban dari pihak ketiga yang independen 

dalam memverifikasi kebenaran asersi laporan keuangan yang 

dibuat oleh manajemen.  

e. Penelusuran (tracing) 

Untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat sesuai 

dengan otorisasi dan ketelitian serta kelengkapan catatatan 
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akuntansi. Penelusuran terhadap suatu aliran transaksi dimulai 

dengan mengurutkan bukti asli ke pencatatan akuntansinya. 

f. Pemeriksaan dokumen pendukung (vouching) 

Untuk memeriksa dokumen pendukung dari suatu transaksi 

guna membuktikan sah atau tidaknya suatu transaksi. 

g. Perhitungan (counting) 

Untuk membuktikan kuantitas dari aset perusahaan dengan 

cara melakukan perhitungan fisik terhadap aset perusahaan yang 

berwujud. 

h. Penelaahan (scanning) 

Dilakukan dengan mereview secara cepat terhadap dokumen, 

catatan, dan daftar pendukung untuk mendeteksi unsur-unsur yang 

tidak biasa yang  memerlukan penyelidikan lebih mendalam. 

i. Pelaksanaan ulang (reperforming) 

Dengan melakukan perhitungan ulang, rekonsiliasi ulang dan 

pemindahan informasi dari satu catatan ke catatan lain. 

j. Prosedur analitik 

Dengan membuat perbandingan-perbandingan antara laporan 

keuangan tahun yang bersangkutan dengan data keuangan lain atau 

data keuangan tahun sebelumnya atau dengan data non keuangan 

lain. 
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Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan klien, ada 4 

tahap yang harus dilakukan auditor, yaitu : 

1. Tahap penerimaan perikatan audit: 

a. Mengevaluasi integritas manajemen 

b. Mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko audit 

c. Menentukan kompetensi untuk pelaksanaan audit 

d. Menilai independensi 

e. Memperhitungkan waktu pelaksanaan audit 

f. Membuat surat perikatan audit 

2. Tahap perencanaan audit 

Tahap ini merupakan tahap yang penting karena keberhasilan 

perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang 

dibuat oleh auditor Mulyadi (2000:122). Ada 7 (tujuh) tahap yang 

harus ditempuh auditor untuk merencanakan auditnya yaitu : 

a. memahami bisnis dan industri klien 

b. melaksanakan prosedur analitik 

c. mempertimbangkan materialitas awal 

d. mempertimbangkan resiko bawaan 

e. mempertimbangkan faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal 

f. mengembangkan strategi audit awal 

g. memahami pengendalian intern klien 
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3. Tahap pelaksanaan pengujian audit 

Tahap ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Dalam tahap 

ini, auditor melakukan berbagai macam pengujian, yang secara garis 

besar dapat dibagi menjadi tiga golongan berikut : pengujian analitik, 

pengujian pengendalian, dan pengujian subtantik untuk mengevaluasi 

saldo laporan keuangan untuk menentukan kewajarannya.  

4. Tahap penyelesaian audit 

Pada tahap ini, auditor akan membuat laporan auditor 

independent yang memuat pendapatnya atas kewajaran laporan 

keuangan klien. Ada dua langkah penting yang dilaksanakan oleh 

auditor dalam pelaporan audit ini, yaitu : 

a. Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan 

menarik kesimpulan 

b. Menerbitkan laporan audit 

Menurut Simamora, Henry (2002:47), ada 8 prinsip yang harus 

dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya, yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, 

setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 
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2. Kepentingan Publik 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam 

kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik,  

dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

3. Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap 

anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

integritas setinggi mungkin.  

4. Objektivitas 

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari 

benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.  

5. Kompetensi dan Kehati-hatian profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan 

hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban 

untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang 

diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai 

atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi 

profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan 

profesi. 
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8. Standar Teknis 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan 

standar teknis dan standar profesional yang relevan.  

 

2.2 Batasan Waktu Audit 

Auditor menetapkan alokasi waktu audit yang sangat ketat, tetapi 

akibatnya memiliki efek samping yang merugikan publik, yaitu 

memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit, antara lain 

penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah 

saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara 

dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi 

pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima 

Kelley dan Margheim dalam (Cohn 2001). 

Di bawah tekanan-tekanan waktu, perhatian akan lebih terfokus 

pada tugas yang dominan seperti tugas pengumpulan bukti berkaitan 

dengan frekuensi dan jumlah salah saji dan mengorbankan perhatian yang 

diberikan pada tugas tambahan seperti tugas yang memberikan aspek 

kualitatif atas terjadinya salah saji yang menunjukkan potensial 

kecurangan pelaporan keuangan.  

Dalam Ventura (2001:73), disebutkan bahwa penetapan batasan 

waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang 

efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung 

mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu 
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terlalu lama hal ini akan berdampak negatif pada biaya dan efektivitas 

pelaksanaan audit.  

Jadi penetapan waktu untuk auditor dalam melaksanakan tugasnya 

harus tepat waktu, sehingga hal-hal seperti disebutkan pada uraian diatas 

dapat dihindari. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas auditor.  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hendriksen dalam (Balance 

2004:43) bahwa informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus 

secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. 

Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya 

disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam 

perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam 

membuat prediksi dan keputusan.  

Menurut Ventura Vol 4 (2001:77), hasil penelitian tentang aplikasi 

hukum Yerdes-Dodson membuktikan bahwa  keputusan optimal dicapai 

pada kondisi batasan waktu moderat, dibandingkan batasan waktu yang 

longgar dan ketat.  

Teori ini mengemukakan jika waktu aktual yang diberikan tidak 

cukup, maka auditor dalam melaksanakan tugas tersebut dengan tergesa-

gesa sesuai dengan kemampuannya atau mengerjakan hanya sebagian 

tugasnya. Sebaliknya bila batasan waktu terlalu longgar, maka fokus 

perhatian auditor akan berkurang pada pekerjaannya sehingga akan 

cenderung gagal mendeteksi bukti audit yang signifikan. 
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Eksperimen yang dilakukan oleh Waggoner dan Cashell dalam 

(Ventura Vol 4. 2001:78)  menunjukkan bahwa semakin banyak waktu 

yang diberikan, semakin banyak transaksi yang dapat dites oleh auditor.  

Alokasi waktu penugasan waktu audit biasanya ditentukan diawal 

penugasan. Auditor bisa menerima penugasan audit beberapa kali. Dalam 

hal ini pimpinan Kantor Akuntan Publik menetapkan alokasi waktu audit 

yang sama untuk penugasan pertama maupun penugasan kedua. Saat 

melakukan audit pertama kali, auditor dapat dikatakan mengalami batasan 

waktu audit, karena auditor harus mempelajari terlebih dahulu 

karakteristik perusahaan klien, bagaimana sistem pengendaliannya. 

Sedangkan saat melakukan penugasan audit untuk yang kedua, dan 

seterusnya, auditor tidak perlu lagi mempelajari karakteristik perusahaan 

klien, karena auditor telah mempelajari perusahaan klien saat dia 

melakukan penugasan pertama kali. 

 

2.3 Pengetahuan Akuntansi dan Auditing 

Akuntansi Yusuf, Al Haryono (2001:5), akuntansi adalah proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data 

keuangan suatu organisasi. Sedangkan menurut Arrens dan Loebbecke 

(1996:3) akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan 

pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan 

logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan 

untuk pengambilan keputusan. Jadi dari dua definisi tersebut dapat 



31 

 

disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan untuk 

menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan.  

Yusuf, Al Haryono (2001:5), pada dasarnya akuntansi harus 

mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan 

keputusannya akan diambil, maka proses atau menganalisa data yang 

relevan, dan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan. Menurut Simamora, Henry (2002:7), 

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, kemudian mengubah 

data dalam bentuk catatan akuntansi yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan.  

Menurut Simamora, Henry (2002:7), tujuan akhir akuntansi adalah 

komunikasi informasi keuangan yang  relevan dan andal yang bakal 

berfaedah bagi pengambilan keputusan. Menurut Guy, Dan M., C. Wayne 

Alderman, dan Alan J. Winters (2002:9), tujuan umum akuntansi adalah 

menyediakan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi yang berguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan akuntansi adalah memperoleh informasi 
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keuangan yang relevan dan andal yang berguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002:11) adalah 

pemeriksaan secara objekif  atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 

organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan 

apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua 

hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau 

organisasi tersebut.  

Sedangkan pengertian auditing Arrens dan Loebbecke (1996: 1) 

adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang 

informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 

dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat 

menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses 

pengumpulan, pemeriksaan dan pengevaluasian secara objektif atas 

laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan oleh seorang yang 

kompeten yang independen untuk menentukan kewajaran suatu laporan 

keuangan , dan posisi keuangan serta hasil usaha perusahaan tersebut.  

Tujuan audit menurut Guy, Dan M., C. Wayne Alderman, dan 

Alan J. Winters (2002:9), adalah menguji pernyataan dan meningkatkan 

keyakinan atas pernyataan tersebut. Sedang menurut Mulyadi (2002:11), 
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auditing ditujukan untuk menentukan secara objektif  keandalan informasi 

yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tujuan audit adalah menguji pernyataan, dan 

menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh 

menajemen dalam laporan keuangan.  

Standar umum pertama mengatur persyaratan keahlian keahlian 

auditor dalam menjalankan profesinya. Auditor harus telah menajalani 

pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan 

teknik auditing (Mulyadi 2002:25). 

Bahkan dalam Arrens dan Loebbecke (1996: 21), juga disebutkan 

jika dalam hal auditor atau asistennya tidak mampu menangani suatu 

masalah mereka berkewajiban untuk mengupayakan pengetahuan dan 

keahlian yang dibutuhkan, mengalihkan pekerjaannya kepada orang lain 

yang lebih mampu, atau mengundurkan diri dari penugasan.  

Auditor selain harus memiliki pendidikan auditing formal, mereka 

juga harus peduli dengan perkembangan baru dalam bidang akuntansi, 

auditing, dan bisnis serta harus menerapkan pernyataan otoritatif baru di 

bidang akuntansi dan auditing begitu dikeluarkan. 

 

2.4 Bonus 

Menurut Ruky, DR. Achmad D (2002:185), pada umumnya bonus 

diartikan sebagai pemberian pendapatan tambahan bagi karyawan atau 

pekerja yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu 
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dipenuhi. Menurut Mathis, Robert L dan John H. Jackson (2002:173), 

bonus adalah pembayaran secara satu kali yang tidak menjadi bagian dari 

gaji pokok karyawan.  

Dari dua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bonus 

adalah penerimaan tambahan pendapatan bagi karyawan yang dilakukan 

hanya satu kali di luar gaji pokok mereka apabila memenuhi syarat-syarat 

tertentu. 

Menurut  Mathis, Robert L dan John H. Jackson (2002:173), bonus 

digunakan untuk memberikan imbalan kepada karyawan untuk 

memberikan kontribusi ide-ide baru, mengembangkan keterampilan 

mereka, atau mendapatkan sertifikasi profesional. Tapi menurut Siagian, 

Sondang P (2003:269), insentif dalam bentuk bonus diberikan pada 

karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi 

baku terlampoi.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus 

merupakan imbalan bagi karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa, 

dan pemberian bonus ini digunakan untuk memberikan kontribusi ide-ide 

baru, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan sertifikasi 

profesional. 

Menurut Ruky Achmad S (2002:185), syarat-syarat pemberian 

bonus yaitu : 
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1. Bonus hanya diberikan bila perusahaan memperoleh laba selama tahun 

fiskal yang telah berlalu, karena bonus biasanya diambil dari 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan.  

2. Bonus tidak diberikan secara merata kepada semua karyawan, artinya 

besarnya bonus harus dikaitkan dengan prestasi kerja individu.  

Pembedaan besarnya bonus tersebut tidak dilakukan pada level 

bawah karena pada level bawah sistem penilaian prestasi kerjanya belum 

tentu menjamin objektivitas dan dapat menimbulkan keruwetan serta 

perselisihan. Sehubungan dengan hal itu, dalam banyak perusahaan 

walaupun ada bonus, biasanya besarnya sama untuk semua perusahaan. 

Sebenarnya bonus seperti itu lebih tepat disebut sebagai gaji ke empat dan 

seterusnya dan statusnya sama saja dengan tunjangan hari raya.  

 

2.5 Pengalaman 

Menurut Loehoer (2002:2) pengalaman merupakan akumulasi 

gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi 

secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan 

penginderaan. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:26), 

pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, 

ditanggung dan sebagainya. Jadi kesimpulannya pengalaman adalah 

gabungan dari semua yang dialami, dijalani, dirasai, dan ditanggung 

melalui interaksi secara berulang-ulang dengan sesama benda, alam, 

keadaan, gagasan dan penginderaan.  
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Mulyadi (2002:25) jika seorang memasuki karier sebagai akuntan 

publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah 

pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. 

Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan 

formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, 

pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga 

tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan 

yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK 

Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997). 

Dalam Jurnal Maksi Vol 1 (2002:5) disebutkan bahwa pengalaman 

auditor (lebih dari 2 tahun) dapat menentukan profesionalisme, kinerja 

komitmen terhadap organisasi, serta kualitas auditor melalui pengetahuan 

yang diperolehnya dari pengalaman melakukan audit. 

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang 

auditor paling tidak harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun, sebagai 

akuntan dengan reputasi yang baik di bidang audit untuk dapat 

menentukan profesionalisme, kinerja komitmen terhadap organisasi, serta 

kualitas auditor. 

Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan 

komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat 

vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks (Jurnal  Bisnis 

dan Ekonomi Vol 9 2002:6). 
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Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi 

kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman 

(Jurnal  Bisnis dan Ekonomi Vol 9 2002:6). 

Menurut Libby dan Trotman dalam Jurnal Maksi Vol 1 (2002:5), 

seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup 

tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi 

bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam 

tugasnya. 

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas 

audit di samping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara 

memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 

pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang 

berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil 

keputusan dalam tugasnya. 

Menurut Tubbs dalam (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol 9 2002:6) 

menunjukkan bahwa ketika akuntan pemeriksa menjadi lebih 

berpengalaman maka auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak 

kekeliruan yang terjadi dan memiliki salah pengertian yang lebih sedikit 

mengenai kekeliruan yang terjadi.  

Auditor menjadi lebih sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim 

serta lebih menonjol dalam menganalisa  hal-hal yang berkaitan dengan 

penyebab kekeliruan. Pengalaman ternyata secara signifikan 
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mempengaruhi mempengaruhi pembuatan keputusan audit pada waktu 

kompleksitas penugasan dihadapi oleh auditor.  

Arrens dan Loebbeck, (1996: 21), seorang auditor juga dituntut 

untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang 

industri  yang digeluti kliennya.   

 

2.6. Jasa-Jasa Akuntan Publik 

Menurut Noviyanti, Suzy dan Intiyas Utami (2004:17), jasa-jasa 

yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi : 

2.6.1 Jasa audit laporan keuangan 

Melakukan audit umum atas laporan keuangan untuk memberikan 

pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu entitas 

ekonomi yang dihubungkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

yang meliputi Standar Akuntansi Keungan (SAK) yang dikeluarkan oleh 

IAI dan standar atau praktek akuntansi lain yang berlaku umum. 

2.6.2 Jasa audit khusus 

Merupakan audit atas akun atau pos laporan keuangan tertentu 

yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang disepakati bersama. 

2.6.3 Jasa atestasi 

Jasa yang berkaitan dengan penerbitan laporan yang memuat suatu 

kesimpulan tentang keandalan asersi (pernyataan) tertulis yang menjadi 

tanggung jawab pihak lain melalui pemeriksaan, review, dan prosedur 

yang disepakati bersama. 
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2.6.4 Jasa review laporan keuangan 

Memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi 

material yang harus dilaksanakan agar laporan keuangan tersebut sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas basis akuntansi 

komprehensif lainnya. 

2.6.5 Jasa kompilasi keuangan 

Untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan catatan data 

keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas 

ekonomi. 

2.6.6 Jasa konsultasi 

Jasa yang diberikan KAP bervariasi melalui dari jasa konsultasi 

umum kepada manajemen, perencanaan sistem dan implementasi sistem 

akuntansi, menyusun proposal keuangan dan studi kelayakan proyek, 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi dan 

rekruitmen pegawai, sampai pemberian jasa konsultasi lainnya, termasuk 

konsultasi dalam pelaksanaan merger dan akuisisi. 

2.6.7 Jasa perpajakan 

Konsultasi umum perpajakan, perencanaan pajak, review 

kewajiban pajak, pengisian SPT dan penyelesaian masalah pajak. 

2.6.8 Jasa manajemen 

Yaitu pemberian jasa kepada klien agar usahanya dapat berjalan 

dengan lebih efektif dan efisien. 
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2.7. Empat Macam Pendapat Auditor 

Dalam SPAP (2001:2000.13), disebutkan bahwa ada  4 Macam 

pendapat auditor yaitu sebagai berikut:  

 
2.7.1 Pendapat wajar tanpa pengecualian 

Pendapat ini diberikan auditor jika laporan keuangan klien 

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, 

hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia.  

2.7.2 Pendapat wajar dengan pengecualian 

Pendapat yang diberikan oleh auditor jika laporan keuangan 

disajikan secara wajar tetapi ada pembatasan terhadap ruang lingkup audit 

baik yang dikenakan klien atau apapun oleh keadaan seperti kegagalan 

memperoleh bukti yang kompeten atau ketidakcukupan catatan audit  

2.7.3 Pendapat tidak wajar 

Jika laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi 

keuangan hasil usaha dan arus kas entitias tertentu sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia maka auditor dapat 

memberikan pendapat wajar atas laporan keuangan klien. 

2.7.4 Pernyataan tidak memberikan pendapat 

Pendapat ini diberikan jika auditor tidak melaksanakan audit yang 

lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan 

klien.  
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2.8. Jenis-Jenis audit 

Menurut Arrens dalam (Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah VI Vol 

XV, 2005) berdasarkan tujuan audit yang dilakukan, audit terbagi dalam 

empat jenis audit utama yaitu : 

2.8.1 Audit Keuangan 

Tujuan audit keuangan meliputi penilaian terhadap kewajaran 

laporan keuangan dan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan. 

2.8.2 Audit Ketaatan 

Audit ketaatan merupakan audit dengan tujuan memeriksa 

kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi dengan peraturan.  

2.8.3 Audit Manajemen/Operasioanal 

Merupakan audit terhadap kegiatan manajerial atau operasioanal 

dengan tujuan untuk menilai efisiensi, ekonomis dan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan usaha.  

2.8.4 Audit Forensik 

Audit forensik merupakan jenis audit yang terspesialisasi 

penugasannya karena tujuannya adalah untuk menilai bukti terjadinya 

fraud atau kecurangan.  
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2.9 Kerangka Berpikir 

Sebuah Kantor Akuntan Publik harus mempertahankan dan bahkan 

meningkatkan kualitas auditnya. Hal ini sangat penting karena dengan 

semakin berkualitasnya sebuah KAP, maka secara tidak langsung hal itu 

dapat mengangkat image masyarakat terhadap KAP tersebut. Masyarakat 

semakin menaruh kepercayaan terhadap mereka dalam melakukan 

pengauditan terhadap laporan keuangan.  

Baik tidaknya suatu audit atau berkualitas atau tidaknya suatu audit 

dapat dipengaruhi oleh batasan waktu audit. Batasan waktu yang dimaksud 

disini adalah terbatasnya waktu yang dapat digunakan auditor dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien yang diakibatkan 

karena ketidakseimbangan antara tugas dan waktu yang tersedia. 

Hal lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu pengetahuan 

auditor di bidang akuntansi dan auditing. Karena kedua pengetahuan 

tersebut sangat penting untuk membantu dan mendukung kualitas suatu 

audit. 

Bahkan “iming-iming” pemberian bonus pun dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Dan hal lain yang tak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman mereka sebagai seorang 

auditor, bagaimana mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang 

terjadi pada saat melakukan pengauditan. 

Penilaian terhadap kualitas audit dapat berupa penilaian tentang 

berapa lama waktu mereka menyelesaikan pengauditan atas laporan 
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keuangan klien, bagaimana pengetahuan para auditor tentang akuntansi 

maupun auditing, sistem pemberian bonus, dan berapa lamakah 

pengalaman mereka dalam menjalani profesi mereka sebagai auditor. 

Dengan adanya penilaian atas kualitas audit tersebut diharapkan 

para auditor dapat meningkatkan kinerja mereka, sehingga secara otomatis 

kantor akuntan publik tempat mereka bekerja akan semakin dipercaya oleh 

masyarakat maupun oleh para pengguna lainnya. 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka peumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1       : Pengaruh batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi dan auditing, bonus 

serta pengalaman yang secara simultan mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas audit. 

H2     : Pengaruh batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi dan auditing, bonus 

serta pengalaman yang secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas audit. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota Semarang. Unit 

analisisnya adalah auditor. 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja 

di KAP di Semarang. Berdasarkan sumber data yang diperoleh penulis, 

dapat diketahui jumlah Kantor Akuntan Publik di Semarang yaitu 

berjumlah 20 KAP dengan jumlah auditor secara keseluruhan berjumlah 

238 orang. 

 

3.3 Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:117) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode 

Simple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Solvin 

dalam Husein menentukan rumus untuk mencari sampel dari populasi 

yaitu dengan rumus : 

21 Ne
Nn

+
=  
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Keterangan : 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

E        : persen kelonggaran ketidaktelitian kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir atau diinginkan, e dalam rumus di atas 

adalah 10%. 

 

Dalam penelitian ini besarnya sampel adalah : 

         21 Ne
Nn

+
=  

2%)10(2381
238

+
=  

)01,0(2381
238

+
=  

38.3
238

=  

= 70,41  ≈ 70 

 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini minimal sebanyak 

70responden. Selanjutnya pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 80 

kuesioner sebagai sampel penelitian. 

 Berikut ini adalah daftar nama KAP yang menjadi responden 

penelitian : 
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Tabel 1.  
Nama Kantor Akuntan Publik dan alamat 

 
No Nama KAP Alamat 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
10 
11 
 

12 
 
 

13 

KAP. Benny Gunawan 
 
KAP. Darsono & Budi 
Santoso 
KAP. Didin Afiffudin 
 
KAP. Gitoyo 
KAP. Harjati 
KAP. Drs. Idjang Soetikno 
 
KAP. Soekamto 
 
KAP. Drs Sugeng Pamudji 
 
KAP. Drs. Tahrir Hidayat 
KAP. Yulianti, SE. BAP 
KAP. Ngurah Arya dan 
Rekan 
KAP. Supriyanto Auditor, 
Tax and Manajemen 
Konsultan 
KAP. Drs Y Darriyono 
Prajitno 

Jl. Puri Anjasmoro Blok DDI/3 
Semarang 
Jl. Mugas Dalam No. 65 Semarang 
 
Jl. Sultan Agung No. 104-106 Kav. 8 Lt 
3 Semarang 
Jl. Menoreh Utara Raya No 1 
Jl. Kelud Raya No 15 F Semarang 
Jl. Durian Raya IB. A3 Perum Durian, 
Banyumanik Semarang 
Jl. Durian Selatan I No 16 Kec 
Banyumanik Semarang 
Jl. Bukit Agung Blok AA No 1-2, Perum 
Pondok Bukit Agung Semarang 
Jl. Pupanjolo Tengah ½ A Semarang 
Jl. MT. Haryono No 542 Semarang 
Jl. Pamularsih Raya No 16 Semarang 
 
Jl. Puri Anjasmoro EE-3/12 A Puri Arta 
Plaza Semarang 
 
Gang Beseng No 60 Semarang 

Sumber : IAI 2006 

 

Dari 80 kuesioner tersebut ada 6 kuesioner yang jawabannya 

kurang lengkap. Sehingga kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti 

berjumlah 74 kuesioner. 
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Tabel 2.  
Jumlah Kuesioner 

 
Keterangan Jumlah

Kuesioner yang disebar 
KAP yang tidak mau berpatisipasi 
KAP yang bersedia berpartisipasi 
Kuesioner yang tidak kembali 
Kuesioner yang kembali 
Kuesioner yang tidak lengkap 
Kuesioner yang dapat dioleh 

85 
7 
13 
5 
80 
6 
74 

Sumber : data primer diolah 

Tabel 3.  
Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner 

 
No Kantor Akuntan Publik Dikirim Kembali 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

KAP. Benny Gunawan 
KAP. Darsono & Budi Santoso 
KAP. Didin Afiffudin 
KAP. Gitoyo 
KAP. Harjati 
KAP. Drs. Idjang Soetikno 
KAP. Soekamto 
KAP. Drs Sugeng Pamudji 
KAP. Drs. Tahrir Hidayat 
KAP. Yulianti, SE. BAP 
KAP. Ngurah Arya dan Rekan 
KAP. Supriyanto  
KAP. Drs Y Darriyono Prajitno 

6 
6 
7 
6 
5 
7 
7 
8 
6 
8 
7 
6 
6 

5 
5 
7 
6 
5 
6 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
7 

Total 85 80 

Sumber : data primer diolah 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti dapat diketahui 

dalam perincian  
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Tabel 4 
Perincian kuesioner yang dapat diolah 

 
No Kantor Akuntan Publik Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

KAP. Benny Gunawan 
KAP. Darsono & Budi Santoso 
KAP. Didin Afiffudin 
KAP. Gitoyo 
KAP. Harjati 
KAP. Drs. Idjang Soetikno 
KAP. Soekamto 
KAP. Drs Sugeng Pamudji 
KAP. Drs. Tahrir Hidayat 
KAP. Yulianti, SE. BAP 
KAP. Ngurah Arya dan Rekan 
KAP. Supriyanto  
KAP. Drs Y Darriyono Prajitno 

5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
6 

Total 74 
Sumber : data primer diolah 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek 

penelitan. Variabel dalam penelitian ini adalah: batasan waktu audit, 

pengetahuan akuntansi dan auditing, bonus dan pengalaman sebagai 

variabel bebas, sedangkan kualitas audit sebagai variabel terikat. 

Penjelasan tentang variabel-variabel tersebut dapat dilihat dalam definisi 

operasional pada tabel berikut. 
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Tabel 5 
Definisi Operasional 

 
 
 

Nama 
Variabel 

Definisi 
Operasional 

Indikator Skala Alat 

Batasan waktu 
audit 

Batasan waktu 
dalam 
pemeriksaan 
laporan keuangan 
klien yang 
diakibatkan karena 
ketidakse-
imbangan antara 
tugas dan waktu 
yang tersedia 

• Ketepatan waktu 
• Pemenuhan taget dengan 

waktu yang ditentukan 
• Kelonggaran waktu audit 
• Beban yang ditanggung 

dengan keterbatasan waktu 

Likert 
setara 
interval 

Angket 

Pengetahuan 
tentang 
akuntansi dan 
auditing 

Pengetahuan 
auditor tentang 
seluk beluk 
akuntansi dan 
auditing 

• Pemahaman tentang 
akuntansi 

• Pemahaman di bidang 
auditing 

• Pengetahuan dan 
pengalaman praktik 
akuntansi 

• Pengetahuan dan 
pengalaman praktik auditing

Interval Tes  

Bonus Pembayaran yang 
tidak menjadi 
bagian dari gaji 
pokok karyawan 

• Pemberian bonus 
• Bonus memotivasi  
• Kepuasan terhadap bonus 

Likert 
setara 
interval 

Angket 

Pengalaman Akumulasi 
gabungan dari 
semua yang 
diperoleh melalui 
interaksi secara 
berulang-ulang  

• Lama masa kerja 
• Banyaknya kantor yang 

diaudit 
• Pengalaman mengikuti 

latihan 
• Pengalaman mengaudit 

Likert 
setara 
interval 

Angket 

Kualitas audit Gabungan 
probabilitas 
seorang auditor 
untuk menemukan 
dan melaporkan 
penyelewengan 
yang terjadai 
dalam system 
akuntansi klien 

• Kecukupan bukti 
pemeriksaan 

• Independensi 
• Ketaatan memenuhi standar 

auditing dalam penugasan 
audit 

• Melaksanakan empat tahap 
proses audit 

• Pelaporan semua kesalahan 
klien 

• Skeptisme 
• Kehati-hatian dalam 

pengambilan keputusan 

Likert 
setara 
interval 

Angket 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti secara lengkap, maka digunakan teknik 

sebagai berikut : 

3.5.1 Metode Angket atau Kuesioener 

Adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang diperlukan langsung kepada responden.  

Dengan angket ini responden mudah memberikan jawaban dan 

membutuhkan waktu yang singkat untuk menjawabnya, angket ini 

digunakan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, seperti 

batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi dan auditing, bonus serta 

pengalaman. 

Untuk mengukur variabel batasan waktu audit, bonus dan kualitas 

audit ditentukan dengan memberi skor dari jawaban angket yang di isi 

responden dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jawaban STS dengan skor nilai 1 

Jawaban TS dengan skor nilai 2 

Jawaban  S dengan skor nilai 3 

Jawaban SS dengan skor nilai 4 

Untuk mengukur variabel pengetahuan akuntansi dan auditing 

ditentukan dengan memberi skor dari jawaban angket yang di isi 

responden dengan ketentuan sebagai berikut: bila responden menjawab 
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benar, maka akan mendapat skor 1. Dan jika jawabannya salah mendapat 

skor 0. 

Untuk mengukur variabel pengalaman ditentukan dengan memberi 

skor dari jawaban angket yang di isi responden dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Jawaban a dengan skor nilai 4 

Jawaban b dengan skor nilai 3 

Jawaban c dengan skor nilai 2 

Jawaban d dengan skor nilai 1 

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini atau dalam 

mengambil data adalah sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan  

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui angket 

b. Menetapkan variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian 

c. Menjabarkan indikator-indikator dari variabel 

d. Membuat kisi-kisi angket 

e. Membuat soal dengan kisi-kisi angket 

2. Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan 

membagikan kuesioener kepada 13 KAP yang berada di Semarang. 

3. Tahap analisa 

Hasil atau data dari penelitian dianalisa untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitasnya 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 1998:160). Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari veriabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang 

validitas yang dimaksud. Dalam penelitian ini digunakan validitas internal 

dengan cara analisa faktor. Cara mengukur analisa faktor adalah dengan 

mengkorelasikan skor yang ada pada faktor dengan skor total dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment angka kasar yang 

dikemukakan Person. Adapun rumus yang dipergunakan adalah: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222

.

∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

N= banyaknya peserta tes 

x = jumlah skor item 

y= jumlah skor total 

(Arikunto, 1998: 162) 
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Pengujian validitas tiap item pertanyaan dilakukan dengan 

menghitung korelasi pearson product moment antara skor item dengan 

skor total. Suatu item pertanyaan dikatakan valid jika nilai rxy lebih besar 

nilai rtabel pada tingkat sifnifikasi 5%. Hasil uji validitas angket dengan 

menggunakan program SPSS 10.00 for windows adalah sebagai berikut : 

Hasil analisis validitas angket tentang batasan waktu dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 
Hasil Uji Validitas Variabel Batasan Waktu 

No rxy Critical value Kriteria 
1 0.709 0.602 Valid 
2 0.879 0.602 Valid 
3 0.721 0.602 Valid 
4 0.771 0.602 Valid 
5 0.806 0.602 Valid 

Sumber : data primer diolah 
 

Critical value untuk sample taraf signifikansi 0,05 dengan n = 11 

adalah 0,602. Tabel 6 menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan (1-5) 

adalah valid, karena nilai rxy lebih besar nilai rtabel (0,602). Dengan 

demikian semua butir pertanyaan angket batasan waktu adalah valid. 

 Hasil analisis validitas angket tentang pengetahuan akuntansi dan 

auditing dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 
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Tabel 7 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Akuntansi dan Auditing 

No rxy 
critical 
value kriteria No rxy 

critical 
value Kriteria 

1 0.666 0.602 Valid 31 -0.179 0.602 Tidak valid 
2 0.866 0.602 Valid 32 0.666 0.602 Valid 
3 0.666 0.602 Valid 33 0.672 0.602 Valid 
4 0.666 0.602 Valid 34 0.901 0.602 Valid 
5 0.681 0.602 Valid 35 0.910 0.602 Valid 
6 0.758 0.602 Valid 36 0.666 0.602 Valid 
7 -0.073 0.602 Tidak valid 37 0.672 0.602 Valid 
8 0.752 0.602 Valid 38 0.866 0.602 Valid 
9 0.652 0.602 Valid 39 0.681 0.602 Valid 
10 -0.073 0.602 Tidak valid 40 0.771 0.602 Valid 
11 0.901 0.602 Valid 41 0.910 0.602 Valid 
12 0.686 0.602 Valid 42 1.000 0.602 Valid 
13 0.167 0.602 Tidak valid 43 -0.089 0.602 Tidak valid 
14 0.764 0.602 Valid 44 0.842 0.602 Valid 
15 0.621 0.602 Valid 45 -0.025 0.602 Tidak valid 
16 0.651 0.602 Valid 46 0.666 0.602 Valid 
17 -0.025 0.602 Tidak valid 47 0.771 0.602 Valid 
18 -0.106 0.602 Tidak valid 48 -0.071 0.602 Tidak valid 
19 0.866 0.602 Valid 49 0.698 0.602 Valid 
20 0.910 0.602 Valid 50 0.663 0.602 Valid 
21 0.544 0.602 Tidak valid 51 0.579 0.602 Tidak valid 
22 0.672 0.602 Valid 52 0.683 0.602 Valid 
23 -0.073 0.602 Tidak valid 53 0.698 0.602 Valid 
24 0.663 0.602 Valid 54 0.598 0.602 Tidak valid 
25 0.652 0.602 Valid 55 0.866 0.602 Valid 
26 -0.073 0.602 Tidak valid 56 0.764 0.602 Valid 
27 0.686 0.602 Valid 57 0.614 0.602 Valid 
28 0.544 0.602 Tidak valid 58 0.686 0.602 Valid 
29 0.842 0.602 Valid 59 0.713 0.602 Valid 
30 0.681 0.602 Valid 60 0.686 0.602 Valid 

Sumber : data primer diolah 
 

Critical value untuk sample taraf signifikansi 0,05 adalah 0,602. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 45 butir pertanyaan valid karena nilai rxy 

lebih besar nilai rtabel (0,602) sedangkan 15 soal tidak valid  karena 

koefisien korelasinya kurang dari rtabel (0,602). Dengan demikian semua 

butir pertanyaan angket pengetahuan akuntansi dan auditing adalah valid. 

Hasil analisis validitas angket tentang bonus dapat dilihat pada tabel 

8 berikut. 
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Tabel 8 
Hasil Uji Validitas Variabel Bonus 

No rxy Critical value Kriteria 
1 0.739 0.602 Valid 
2 0.725 0.602 Valid 
3 0.919 0.602 Valid 
4 0.604 0.602 Valid 
5 0.792 0.602 Valid 

Sumber : data primer diolah 
 
Critical value untuk sample taraf signifikansi 0,05 adalah 0,602. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan (1-5) adalah valid, 

karena nilai rxy lebih besar nilai rtabel (0,602). Dengan demikian semua butir 

pertanyaan angket bonus adalah valid. 

Hasil analisis validitas angket tentang pengalaman dapat dilihat pada 

tabel 9 berikut. 

Tabel 9 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman 

No rxy Critical value Kriteria 
1 0.648 0.602 Valid 
2 0.649 0.602 Valid 
3 0.820 0.602 Valid 
4 0.746 0.602 Valid 
5 0.696 0.602 Valid 
6 0.740 0.602 Valid 

Sumber : data primer diolah 
Critical value untuk sample taraf signifikansi 0,05 adalah 0,602. 

Tabel 9 menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan (1-6) adalah valid, 

karena nilai rxy lebih besar nilai rtabel (0,602). Dengan demikian semua butir 

pertanyaan angket pengalaman adalah valid. 

Hasil analisis validitas angket tentang kualitas audit dapat dilihat 

pada tabel 10 berikut. 
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Tabel 10 
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

 
No rxy Critical ratio Kriteria 
1 0.757 0.602 Valid 
2 0.738 0.602 Valid 
3 0.817 0.602 Valid 
4 0.805 0.602 Valid 
5 0.707 0.602 Valid 
6 0.821 0.602 Valid 
7 0.773 0.602 Valid 
8 0.836 0.602 Valid 
9 0.713 0.602 Valid 
10 0.826 0.602 Valid 
11 0.768 0.602 Valid 
12 0.837 0.602 Valid 
13 0.724 0.602 Valid 
14 0.826 0.602 Valid 
15 0.801 0.602 Valid 

Sumber : data primer diolah 
 
Critical value untuk sample taraf signifikansi 0,05 adalah 0,602. 

Tabel 10 menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan (1-15) adalah valid, 

karena nilai rxy lebih besar nilai rtabel (0,602). Dengan demikian semua butir 

pertanyaan angket kualitas audit adalah valid. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

kerena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 1998:170). Dalam 

penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

rumus: 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2 = jumlah varian butir 

σ1
2 = varian total (Arikunto, 1998: 193) 

Hasil uji reliabilitas angket dengan menggunakan program SPSS 

10.00 for windows adalah sebagai berikut : 

Tabel 11 
Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel alpha Kriteria 
1 Batasan waktu audit 0.8297 Reliabel 
2 Pengetahuan akuntansi dan auditing 0.9675 Reliabel 
3 Bonus 0.8036 Reliabel 
4 Pengalaman 0.7576 Reliabel 
5 Kualitas audit 0.9504 Reliabel 

 

Hasil analisis reliabilitas sebagaimana terlihat pada tabel 14 di atas 

dapat diperoleh koefisien alpha untuk batasan audit sebesar 0,8297, untuk 

pengetahuan akuntansi dan auditiang sebesart 0,9675, untuk variabel 

bonus sebesar 0,8036, pengalaman sebesar 0,7576 dan untuk variabel 

kualitas audit sebesar 0,9504. Nilai alpha lebih besar daripada rtabel = 

0,602, sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen penelitian ini 

adalah reliabel dengan kategori baik. 

3.7 Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data di perlukan suatu cara atau metode analisis 

data dari hasil penelitian agar dapat diintepretasikan sehingga laporan yang 
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dihasilkan mudah dipahami. Dalam penelitian ini digunakan analisis data 

terbagi menjadi dua yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi.   

3.7.1 Metode Analisis Diskriptif Prosentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada 

pada penelitian yang terdiri dari batasan waktu audit, pengetahuan 

akuntansi dan auditing, bonus, pengalaman, dan kualitas audit. Langkah-

langkah: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan 

3. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

4. Memasukkan skor dalam rumus  

 %= 
N

n %100×       (Muh. Ali, 1992: 104) 

Keterangan: 

N = jumlah nilai 

N = jumlah nilai ideal (jumlah responden x jumlah soal x skor 

tertinggi) 

% = prosentase yang diperoleh 

Persentase skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria yang ada. Kriteria ditentukan berdasarkan skor ideal. Karena 

setiap itemnya diberi skor dengan rentang 1-4, maka dapat ditentukan: 

Persentase maksimal = (4: 4) x 100% = 100% 

Persentase minimal = (1: 4)x 100% = 25% 
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Rentang   = 75% 

Panjang kelas interval = 75%: 4 = 18.75% 

Dengan panjang kelas interval 18.75% dan persentase minimal = 25%, 

maka diperoleh interval sebagai berikut. 

25,00 %– 43,75%  Tidak baik 

43,76 % - 62,50%  Kurang baik 

62,51% - 81,25%  Baik  

81,26% - 100%  Sangat baik 

Kriteria ini digunakan untuk setiap variabel sebab yang memiliki skor 

antara 1-4 yaitu variabel batasan waktu audit, bonus, pengalaman dan  

kualitas audit. Sedangkan untuk variabel pengetahuan yang memiliki 

rentang 0-1 dibandingkan dengan kriteria sebagai berikut. 

Persentase maksimal = (1:1) x 100% = 100% 

Persentase minimal = (0: 1) x 100% = 0% 

Rentang    = 100% - 0% = 100% 

Panjang kelas interval  = 100% : 4 = 25% 

Dengan panjang kelas interval 25% dan persentase terendah = 0%, 

diperoleh interval sebagai berikut. 

0,00 %– 25%  Tidak baik 

25,01 % - 50%  Kurang baik 

50,01% - 75%  Baik  

75.01% - 100%  Sangat baik 
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3.7.2 Analisi Regresi Ganda 

Penggunaan analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara batasan waktu 

audit (X1), pengetahuan akuntansi dan auditing (X2), bonus (X3), dan 

pengalaman (X4) terhadap kualitas audit (Y) pada program akuntansi baik 

secara bersama-sama maupun secara parsial. Bentuk umum regresi 

tersebut menurut Sudjana (2003:70) adalah : 

Ŷ = ao + a1X1 + a2X2 + a3X3 +a4X4 

Keterangan : 

Ŷ                        = Kualitas audit 

aо,a1,a2, a3,a4      =  Koefisien regresi 

X1                   = Batasan waktu audit 

X2                    = Pengetahuan akuntansi dan auditing 

X3    = Bonus 

X4    = Pengalaman 

3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regresi penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dari grafik normal 

probability plot. Apabila variabel berdistribusi normal, maka 
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penyebaran plotakan berada disekitar dan disepanjang garis 450 

(Santoso,2001:235). Kenormalan data yang akan dianalisis merupakan 

salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. 

Deteksi adanya kenormalan dalam model regresi yang diperoleh dapat 

dilihat dari grafik normal P-P plot dari hasil analisis menggunakan 

program SPSS release 10. Apabila titik-titik yang terbentuk mendekati 

garis diagonal dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi 

normal. 

2. Uji Multi kolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya 

multikolonieritas diantar variabel-variabel bebas yang berbeda dalam 

satu model. Menurut Algifari (2000:84) apabila hal ini terjadi berarti 

antara variabel bebas itu sendiri saling berkorelasi sehingga dalam hal 

ini sulit diketahui variabel bebas man ayang mempengaruhi variabel 

terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas dilakukan dengan 

mengkorelasikan antara variabel bebas dan apabila korelasinya 

signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi multikolonieritas. 

Syarat model regresi berganda dapat digunakan, apabila tidak ada 

hubungan yang sempurna antara variabel bebasnya. Deteksi adanya 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan mengkorelasikan antara 

variabel bebas atau dapat pula dilihat dari nilai VIF.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. 
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Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi 

memiliki gejala heteroskedastisitas. Munculnya gejala 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi 

tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. 

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari scater plot yang terlihat 

dari output SPSS. Apabila titik-titik tersebar tidak teratur dan berada di 

atas maupun di bawah anngka nol pada sumbu vertikal menunjukkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

Selain itu dapat dilihat dari hasil uji Glesjer yaitu meregresikan 

semua variabel bebas dengan |e| yaitu mutlak residual. Apabila 

menghasilkan regresi yang tidak signifikan dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

3.8.2.2 Uji F atau uji simultan 

Uji F digunakan untuk menguji secara simultan apakah batasan 

waktu, pengetahuan akuntan dan auditing, bonus dan pengalaman 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam pengujiannya digunakan 

bantuan program SPSS release 10. apabila  nilai p value < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 

3.8.2.3 Uji T atau uji parsial  

Selain secara simultan, secara parsial pengaruh batasan waktu, 

pengetahuan akuntan dan audiiting, bonus dan pengalaman berpengaruh 

terhadap kualitas audit juga dilakukan. Dalam pengujiannya digunakan 

bantuan program SPSS release 10. apabila  nilai p value < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu suatu badan usaha yang telah 

mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan atau pejabat lain yang berwenang 

sebagai wadah bagi akuntan public dalam memberikan jasanya. Sedangkan 

akuntan public adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri 

Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan jasanya.  

Kantor Akuntan Pulik (KAP) dapat berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT) dan persekutuan dimana beberapa akuntan public bergabung untuk 

menjalankan usahanya bersama-sama sebagai sekutu atau rekan (partner). 

Selain itu KAP dapat juga berbentuk koperasi jasa audit yang hanya 

memberikan jasanya pada koperasi saja.  

Struktur keorganisasian dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah sebagai berikut : 

1. Rekan/Partner, yaitu rekan pimpinan dan rekan yang menduduki 

jabatan tertinggi dalam KAP. Tugasnya bertanggung jawab secara 

keseluruhan terhadap pekerjaan yang ditangani oleh KAP. 

2. Manajer, yaitu pengawas pemeriksa, coordinator dari akuntan senior. 

Tugasnya mereview kertas kerja, laporan audit dan manajemen letter. 
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3. Akuntan Senior atau coordinator akuntan yunior, yaitu akuntan 

perencana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan. 

Tugasnya mengarahkan dan mereview pekerjaan akuntan yunior. 

4. Akuntan Yunior atau asisten akuntan, yaitu pelaksana prosedur 

pemeriksaan secara rinci sesuai dengan pengarahan dari akuntan 

senior. Tugasnya membuat kertas kerja.  

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Persiapan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan 

data, dimana penyebarannya dilakukan secara personal survey atau peneliti 

mendatangi secara langsung tiap-tiap Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

kota Semarang. Pelaksanaan penyebaran kuesioner dan pengumpulan data 

penelitian dilakukan selama bulan Desember 2006 sampai dengan bulan 

Januari 2007. 

Pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

dengan menggunakan korelasi pearson product moment. Penyebaran 

kuesioner ditujukan kepada auditor yang bekerja pada KAP di kota 

Semarang. 

Keseluruhan kuesioner yang dikirim kepada responden adalah 

sebanyak 85 kuesioner, yang disebar kepada para auditor yang bekerja 

pada 13 KAP di Semarang. Pembagian kuesioner ini dilakukan 
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berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara peneliti dengan pimpinan 

KAP masing-masing, sehingga tiap-tiap KAP besarnya kuesioner yang 

dibagikan tidak sama. Dari penyebaran 85 kuesioner tersebut, kuesioner 

yang diterima kembali oleh peneliti adalah sebanyak 80, maka tingkat 

pengembalian kuesioner adalah 94,12%. Dari 80 kuesioner tersebut ada 6 

kuesioner yang jawabannya kurang lengkap. Sehingga kuesioner yang 

dapat diolah oleh peneliti berjumlah 74 kuesioner. 

 Metode pengambilan sample yang digunakan yaitu purposive 

sampling. Seluruh kuesioner yang diterima dapat diolah dan dianalisis oleh 

peneliti. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada 

tabel 12. 

Tabel 12 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Prosentase 
Jumlah kuesioner yang dikirimkan 
Jumlah kuesioner yang kembali 
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 
Jumlah kuesioner yang lengkap 
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap 
Kuesioner yang siap dianalisis 

85 
80 
5 
74 
6 
74 

100% 
94,12% 
5,88% 

87,06% 
7,06% 

87,06% 
Sumber : Data primer yang diolah 

 
Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa dari 85 kuesioner yang 

dibagikan kepada responden, kuesioner yang dapat diteliti dan dianalisis 

berjumlah 74 auditor yang berasal dari 13 KAP di Semarang. Sedang yang 

tidak kembali berjumlah 5 kuesioner. Setelah diperiksa dari 80 kuesioner 

yang diterima kembali oleh peneliti, ternyata terdapat 6 kuesioner yang 
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jawabannya kurang lengkap, sehingga tidak dapat dipakai untuk 

penelitian.  

4.2.2 Karakteristik Responden  

Dari hasil kuesioner yang diterima, dapat diketahui jenis kelamin 

responden sebagai berikut : 

Tabel 13 
Jenis Kelamin Responden 

 
Jenis Kelamin Jumlah  Prosentase 

Laki-laki 
Perempuan 

46 
28 

62,16% 
37,84 

Total 74 100% 
Sumber : data Primer diolah 
 

Tabel 13 menunjukkan bahwa auditor pada KAP di Semarang 

didominasi oleh laki-laki sebanyak 46 orang (62,16%), sedangkan jumlah 

koresponden perempuan sebanyak 28 orang (37,84%). Dari hasil 

kuesioner yang diterima, dapat diketahui tentang posisi atau jabatan dari 

para responden, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 14 
Posisi/Jabatan Responden 

Jabatan  Jumlah Prosentase 
Pimpinan 
Auditor Senior 
Auditor Yunior 

13 
21 
40 

17,57% 
28,38% 
54,05% 

Sumber: data primer yang diolah 
 

Tabel 14 menunjukkan bahwa auditor pada KAP di Semarang 

mempunyai tiga tingkatan jabatan, yaitu yang utama, pimpinan dari KAP 

tersebut yang berjumlah sebanyak 13 orang (17,57%), kemudian tingkatan 

yang kedua yaitu auditor senior yang berjumlah sebanyak 21 orang 
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(28,38%), dan tingkatan yang ketiga yaitu auditor yunior yang berjumlah 

sebanyak 40 orang (54,05%). 

Dari hasil kuesioner yang diterima, dapat diketahui tentang tingkat 

pendidikan terakhir para responden, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 15 
Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Prosentase 
D3 
S1 Akuntansi 
S1 non Akuntansi 
S2 
S3 

20 
42 
3 
9 
0 

27,03% 
56,76% 
4,05% 
12,16% 

0 
Sumber : data primer yang diolah 
 

Tabel 15 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan 

terakhir para auditor-auditor KAP di Semarang adalah S1 Akuntansi yang 

berjumlah sebanyak 42 orang (56,76%), kemudian tingkat pendidikan D3 

yang berjumlah 20 orang (27,03%), peringkat dibawahnya lagi yaitu 

tingkat pendidikan S2 yang berjumlah sebanyak 9 orang (12,16%), dan 

yang terakhir yaitu tingkat pendidikan S1 non Akuntansi yang hanya 

berjumlah 3 orang (4,05%). Sedangkan tingkat pendidikan S3 masih 

belum ada.  
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Pengalaman sebagian besar responden antara 5-10 tahun,  lebih 

jelasnya dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel 16 
Pengalaman Kerja 

Pengalaman (umur) Frekuensi Persentase 
> 10 tahun 17 22.97 
6-10 tahun 16 21.62 
2-5 tahun 29 39.19 
< 1 tahun 12 16.22 
Jumlah 74 100 

Sumber : data primer yang diolah 
 

Tabel 16 menunjukkan bahwa 39,19% auditor memiliki 

pengalaman kerja antara 2-5 tahun, dan hanya 16,22% dengan pengalaman 

< 1 tahun. Dari data sebanyak 21,63% auditor memiliki pengalaman antara 

6-10 tahun dan 22,9% dengan pengalaman > 10 tahun. 

4.2.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah batasan waktu 

audit, pengetahuan akuntansi dan auditing, bonus serta pengalaman 

sebagai variabel independent. Dan kualitas audit sebagai variabel 

dependen. 

1. Batasan Waktu Audit 

Batasan waktu audit merupakan batasan waktu yang dialami 

oleh auditor dalam melakukan pemerisaan terhadap laporan keuangan 

klien, yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara tugas 

dan waktu yang tersedia. Ketidakseimbangan antara tugas dan waktu 

yang tersedia ini berarti akuntan publik dihadapkan pada situasi 

dimana ia mendapat beban pekerjaan yang berlebih (overloaded) dan 
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alokasi waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya sangat sempit. 

Indikator dari variabel ini yaitu tekanan yang muncul akibat adanya 

batasan waktu dalam penugasan audit bagi auditor pada saat 

melakukan pemeriksaan dan beban kerja yang berlebih  dan pengaruh 

batasan waktu terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit sudah 

tergolong longgar. Lebih jelasnya waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan audit dapat dilihat pada tabel 17. 

Tabel 17 
Gambaran tentang batasan waktu audit  

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26 – 100 Sangat longgar 4 5.41 
62,51 - 81,25 Longgar 31 41.89 
43,76 - 62,50 Sempit 26 35.14 
25,00 - 43,75 Sangat sempit 13 17.57 
Jumlah  74 100 

Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 31 auditor (41,89%) 

memiliki batasan waktu yang longgar dan 4 auditor (5,41%) tergolong 

sangat longgar, namun masih ada 26 auditor (35,14%) yang masih 

terbatas waktunya ketika melakukan audit bahkan 7 auditor (17,57%) 

merasa sangat sempit ketika melakukan audit.  Hal ini menunjukkan 

bahwa kurang dari 50% auditor merasa bahwa dalam penyelesaian 

tugas dapat menyelesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan.  

Dengan waktu yang telah ditentukan, tugas yang diberikan belum 

sepenuhnya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selama 

menjalankan tugas, sebagian besar auditor kurang mampu memenuhi 
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target waktu yang telah ditentukan. Dengan waktu yang ada, ternyata 

sebagian auditor kurang memiliki waktu untuk bersantai sejenak. Hal 

ini membuktikan bahwa auditor kurang memiliki waktu yang relatif 

sempit. Sebagian dari auditor merasa waktu yang dibutuhkan terlalu 

sempit, sehingga terasa cukup berat atas beban pekerjaan yang 

diembannya. 

2. Pengetahuan Akuntansi dan Auditing 

Menurut Arrens dan Loebbecke (1996:3) akuntansi merupakan 

proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-

kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan 

menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan. Sedangkan pengertian auditing menurut Mulyadi (2002:11) 

adalah pemeriksaan secara objekif  atas laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan 

apakah laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan 

tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. 

Indikator dari variabel ini yaitu pengetahuan para auditor dibidang 

akuntansi, pengetahuan para auditor dibidang auditing, pengalaman 

praktik dibidang akuntansi, dan pengalaman praktik dibidang auditing. 
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Pengetahuan auditor tentang akuntansi dan auditing tergolong 

baik, hal ini karena latar belakang auditor yang sebagian besar lulusan 

Sarjana Akuntansi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18. 

Tabel 18 
Gambaran tentang Pengetahuan Auditor tentang Akuntansi 

dan Auditing 
 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
75,00 - 100,00 Sangat baik 11 14.86
50,01 - 75,00 Baik 58 78.38
25,01 - 50,00 Kurang baik 5 6.76
0,00 - 25,00 Tidak baik 0 0.00
Jumlah  74 100
Sumber : data primer yang diolah 

Terlihat dari tabel 18, sebanyak 58 auditor (78,38%)memiliki 

kemampuan tentang akuntansi dan auditing yang baik dan 11 auditor 

(14,86%) dalam kategori sangat baik. Dari data hanya 5 auditor 

(6,76%) yang tergolong kurang baik. 

3. Bonus 

Menurut Ruky, DR. Achmad D (2002:185), pada umumnya 

bonus diartikan sebagai pemberian pendapatan tambahan bagi 

karyawan atau pekerja yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-

syarat tertentu dipenuhi. Indikator dari variabel ini adalah 

bagaimanakah pemberian bonus oleh KAP kepada para karyawannya, 

apakah bonus yang diperoleh dapat mempengaruhi kualitas kerja para 

auditor, dan apakah dengan adanya pemberian bonus ini dapat 

memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih baik. 

Bonus yang diterima menurut persepsi sebagian besar auditor 

tergolong baik. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19. 
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Tabel 19 
Gambaran tentang Penerimaan Bonus 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26 - 100 Sangat baik 19 25.68
62,51 - 81,25 Baik 32 43.24
43,76 - 62,50 Kurang baik 20 27.03
25,00 - 43,75 Tidak baik 3 4.05
Jumlah  74 100

Sumber : data primer yang diolah 
 

Terlihat pada tabel 19, sebanyak 19 auditor (25,68%) merasa 

bahwa bonus yang diterimanya sangat baik dan 32 auditor (43,24%) 

merasa baik atas penerimaan bonus, namun masih ada 20 auditor 

(27,03%) yang merasa kurang baik atas bonus yang diterimanya dan 3 

auditor (4,05%) merasa tidak baik.  Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar auditor selalu mendapatkan bonus bila telah 

menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Dengan bonus yang diperoleh 

dapat memotivasi para auditor untuk mengembangkan keterampilan 

atau mendapatkan sertifikasi profesional. Bonus yang diperoleh dirasa 

sudah setimpal dengan yang telah dikerjakan. 

4. Pengalaman 

Menurut Loehoer (2002:2), pengalaman merupakan akumulasi 

gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan 

berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, 

keadaan, gagasan, dan penginderaan. Indikator dari variabel ini adalah 

berapa lamakah auditor tersebut pernah bekerja sebagai seorang 

akuntan publik baik di Kantor Akuntan Publik atau perusahaan lain di 

luar sektor akuntan publik, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang 

telah mereka audit, pengalaman mereka dalam mengikuti pelatihan-
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pelatihan atau seminar-seminar, dan pengalaman mereka dalam 

melakukan pengauditan laporan keuangan perusahaan klien, 

pengalaman mereka dalam menghadapi suatu permasalahan berkenaan 

dengan pengauditan laporan keuangan atau yang lainnya. 

Pengalaman auditor di Kota Semarang tergolong baik. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 20 
Gambaran tentang Pengalaman 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26 – 100 Sangat baik 44 59.46
62,51 - 81,25 Baik 26 35.14
43,76 - 62,50 Kurang baik 4 5.41
25,00 - 43,75 Tidak baik 0 0.00
Jumlah  74 100

Sumber : data primer yang diolah 
 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 44 auditor (59,46%) 

memiliki pengalaman yang sangat baik dan 26 auditor (35,14%) 

memiliki pengalaman yang baik, hanya 4 auditor (5,41%) yang 

memiliki pengalaman kurang baik. Hal ini wajar karena sebagian besar 

para auditor sudah berpengalaman > 5 tahun. Dari data pada tabel 15 

sebanyak 21,62% berpengalaman antara 6-10 tahun dan 22,97% 

berpengalaman > 10 tahun. 

5. Kualitas Audit 

Kualitas audit diartikan oleh Deangelo dalam (Balance Vol 1 

2004:44) sebagai gabungan probabilitas seorang auditior untuk dapat 

menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien. Indikator dari variabel ini adalah kecukupan bukti 

pemeriksaan, independensi, ketaatan memenuhi standar auditing dalam 
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penugasan audit, melaksanakan empat tahap proses audit, pelaporan 

kesalahan klien, pemahaman terhadap sistem akuntansi klien, 

skeptisme, dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. 

Kualitas audit oleh auditor di Kantor Akuntan Publik di Kota 

Semarang dapat dilihat dari hasil pengisian angket tergolong sangat 

baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 21. 

Tabel 21 
Gambaran Kualitas Audit oleh Auditor di Kota Semarang 

 
Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
81,26 - 100 Sangat baik 44 59.46 
62,51 - 81,25 Baik 23 31.08 
43,76 - 62,50 Kurang baik 7 9.46 
25,00 - 43,75 Tidak baik 0 0.00 
Jumlah  74 100 
Sumber : data primer yang diolah 
 

Terlihat dari tabel di atas, terdapat 44 auditor (59,46%) 

memiliki kualitas yang baik dalam mengaudit, selebihnya 23 auditor 

(31,08%) dalam kategori baik dan 7 auditor (9,46%) dalam kategori 

kurang baik.   

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi ganda. 

Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas 

dan uji heteroskedastisitas. Apabila data tidak berdistribusi normal dan 

mengandung heteroskedastisitas maka perlu adanya perbaikan model 

regresi dengan cara mentransformasi data dalam bentuk logaritma. Data 

hasil transformasi tersebut selanjutnya dianalis kembali menggunakan 
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analisis regresi. Apabila data masih mengandung multikolinieritas maka 

salah satu variabel bebas dihilangkan. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dari grafik 

normal probability plot. Apabila variabel berdistribusi normal, mak 

penyebaran plotakan berada disekitar dan disepanjang garis 450 

(Santoso 2001:235). Kenormalan data yang akan dianalisis merupakan 

salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. 

Deteksi adanya kenormalan dalam model regresi yang diperoleh dapat 

dilihat dari grafik normal P-P plot dari hasil analisis menggunakan 

program SPSS release 10. Apabila grafik yang diperoleh dari output 

SPSS ternyata titik-titik mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan 

bahwa model regresi berdistribusi normal. Lebih jelasnya hasil uji 

normalitas data dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas audit

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

E
xp

ec
te

d 
C

um
 P

ro
b

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
 

 
Gambar 2 

P-P Plot pengujian normalitas model regresi 

Terlihat dari grafik di atas, titik-titik mendekati garis diagonal 

yang berarti bahwa model regresi berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya 

multikolonieritas diantara variabel-variabel bebas yang berbeda dalam 

satu model. Menurut Algifari (2000:84) apabila hal ini terjadi berarti 

antara variabel bebas itu sendiri saling berkorelasi sehingga dalam hal 

ini sulit diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel 

terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas dilakukan dengan 

mengkorelasikan antara variabel bebas dan apabila korelasinya 

signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi multikolonieritas. 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah antara variabel 

bebas memiliki hubungan yang sempurna atau tidak. Syarat 
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diterimanya model regresi ganda apabila antara variabel bebas tidak 

mengandung korelasi yang sempurna. Pengujian multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai variance inflance faktor (VIF) berdasarkan hasil 

output SPSS. Apabila nilai VIF < 10 dan mendekati 1 dapat 

disimpulkan bahwa asumsi adanya multikolinieritas ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai VIF < 10, yang berarti 

bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.489 2.046

.425 2.351

.420 2.383

.595 1.680

Batasan waktu
Pengetahuan
akuntansi dan auditing
Bonus
Pengalaman

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kualitas audita. 
 

 
3. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. 

Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi 

memiliki gejala heteroskedastisitas. Munculnya gejala 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi 

tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. 
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Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari scater plot yang 

terlihat dari output SPSS. Apabila titik-titik tersebar tidak teratur dan 

berada di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu vertikal 

menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat hasil uji Glesjer, yaitu 

dengan cara meregresikan semua variabel bebas dengan |e|. Nilai e 

dihitung dengan Y-
^
Y . Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 23 
Hasil uji hetersokedastisitas 

Coefficientsa

7.929 2.009 3.947 .000
-.078 .105 -.118 -.742 .461

-.052 .078 -.113 -.663 .510

-.036 .115 -.054 -.312 .756
-.124 .113 -.159 -1.098 .276

(Constant)
Batasan waktu
Pengetahuan
akuntansi dan auditing
Bonus
Pengalaman

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: |e|a. 
 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Terlihat dari tabel di atas ternyata nilai p value dari masing-

masing variabel bebas > 0,05 yang berarti bahwa data tidak 

mengandung heteroskedastisitas.  

4.2.5 Uji Hipotesis 

Analisis pengaruh batasan waktu, pengetahuan akutansi dan 

auditing, bonus dan pengalaman terhadap kualitas audit dapat dilihat dari 
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analisis regresi ganda yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel berikut. 

Tabel 24. 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

20.591 3.448 5.972 .000
.382 .181 .217 2.110 .039

.293 .134 .242 2.192 .032

.525 .198 .294 2.649 .010

.404 .193 .195 2.089 .040

(Constant)
Batasan waktu
Pengetahuan
akuntansi dan auditing
Bonus
Pengalaman

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kualitas audita. 
 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan 

tabel di atas diperoleh persamaan model regresi yaitu: 

Y = 20,591 + 0.382X1+ 0.293X2 + 0.525X3 + 0.404X4 

Dari modal regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Setiap terjadi kenaikan untuk variabel batasan waktu akan diikuti 

peningkatan kualitas audit apabila variabel lain dianggap tetap. 

2. Setiap terjadi kenaikan variabel pengetahuan tentang akuntansi dan 

auditing akan diikuti peningkatan kualitas audit apabila variabel lain 

dianggap tetap. 

3. Setiap terjadi kenaikan untuk variabel bonus akan diikuti peningkatan 

kualitas audit apabila variabel lain dianggap tetap. 

4. Setiap terjadi kenaikan untuk variabel pengalaman akan diikuti 

peningkatan kualitas audit apabila variabel lain dianggap tetap. 
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4.2.5.1 Uji Hipotesis Secara Simultan 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara 

simultan batasan waktu, pengetahuan auditor tentang akuntansi dan 

auditing, bonus dan pengalaman terhadap kualitas audit dapat dilihat dari 

hasil uji F.  Kriteria pengujiannya apabila nilai p value < 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji F selengkapnya dapat dilihat dari 

output SPSS pada tabel berikut. 

Tabel 24 
Hasil Uji F 

ANOVAb

1326.281 4 331.570 31.037 .000a

737.125 69 10.683
2063.405 73

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengalaman, Pengetahuan akuntansi dan auditing,
Batasan waktu, Bonus

a. 

Dependent Variable: Kualitas auditb. 
 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 31,037 dengan nilai p value = 0,000 

< 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang berarti ada 

pengaruh secara simultan batasan waktu, pengetahuan auditor tentang 

akuntansi dan auditing, bonus dan pengalaman terhadap kualitas audit. 

4.2.5.2 Uji Hipotesis Secara Parsial 

1. Pengaruh Batasan Waktu 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh batasan 

waktu terhadap kualitas audit dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh thitung sebesar 2,110 dengan nilai p value 0,039.  Karena nilai 

p value 0,039 < 0,05 dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini 
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menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan batasan 

waktu audit terhadap kualitas audit.  

2. Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Auditing 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh 

pengetahuan akutansi dan auditing terhadap kualitas audit dengan 

menggunakan program SPSS diperoleh thitung sebesar 2,192 dengan 

nilai p value 0,032.  Karena nilai p value 0,032 < 0,05 dapat 

disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan pengetahuan tentang akuntansi dan auditing 

terhadap kualitas auidt.  

3. Pengaruh Bonus 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh bonus 

terhadap kualitas audit dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

thitung sebesar 2,649 dengan nilai p value 0,010.  Karena nilai p value 

0,010 < 0,05 dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan bonus terhadap kualitas 

audit.  

4. Pengaruh Pengalaman 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh 

pengalaman terhadap kualitas audit dengan program SPSS diperoleh 

thitung sebesar 2,089 dengan nilai p value 0,040.  Karena nilai p value 

0,040 < 0,05 dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pengalaman terhadap 

kualitas audit.  
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4.2.6 Koefisien Determinasi 

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 26. 
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

.802a .643 .622
Model
1

R R Square Adjusted R Square

Predictors: (Constant), Pengalaman, Pengetahuan
akuntansi dan auditing, Batasan waktu, Bonus

a. 

Dependent Variable: Kualitas auditb. 
 

 
Hasil analisis diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,622, ini 

menunjukkan bahwa pengaruh batasan waktu, pengetahuan, bonus dan 

pengalaman terhadap kualitas audit sebesar 62,2%. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Penilaian Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit 

pada auditor di KAP Kota Semarang tergolong sangat baik, terbukti dari 

59,46% dalam kategori sangat baik dan 31,08% dalam kategori baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa para auditor telah menjalankan audit dengan 

sangat baik yaitu memiliki kecukupan bukti pemeriksaan, independensi, 

ketaatan memenuhi standar auditing dalam penugasan audit, melaksanakan 

empat tahap proses audit, pelaporan kesalahan klien, pemahaman terhadap 

sistem akuntansi klien, skeptisme, dan kehati-hatian dalam pengambilan 

keputusan. Tingginya kualitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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antara lain: adanya batasan waktu audit, pengetahuan tentang akuntansi 

dan auditing, pemberian bonus dan pengalaman dari auditor sendiri. 

4.3.2 Pengaruh Batasan Waktu terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan batasan waktu terhadap 

kualias audit, hal ini dibuktikan dari analisis uji parsial diperoleh p value = 

0,039 < 0,05. Dari hasil analisis regresi tersebut diperoleh koefisien regresi 

sebesar 0,382, yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu skor untuk 

variabel batasan waktu akan diikuti kenaikan kualitas audit sebesar 0,382 

begitu juga sebaliknya. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa para 

auditor yang semakin merasa adanya kelonggaran dalam menjalankan 

tugasnya akan berdampak positif terhadap kaulitas hasil auditnya, 

sebaliknya dengan waktu yang semakin sempit akan mengurangi kualitas 

auditnya.  

Seperti yang diungkapkan Kelley dan Margheim, dalam Cohn 

(2001) yang menyatakan bahwa auditor yang menetapkan alokasi waktu 

audit dengan sangat ketat memiliki efek samping yang merugikan publik, 

yaitu memunculkan perilaku yang mengancam kualitas audit, antara lain 

penurunan tingkat pendeteksian dan penyelidikan aspek kualitatif salah 

saji, gagal meneliti prinsip akuntansi, melakukan review dokumen secara 

dangkal, menerima penjelasan klien secara lemah dan mengurangi 

pekerjaan pada salah satu langkah audit di bawah tingkat yang diterima.  
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Ventura (2001:73), menyebutkan bahwa penetapan batasan waktu 

tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya 

pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat 

pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama hal 

ini akan berdampak negatif pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit. 

Hal serupa juga dikemukakan dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh 

Waggoner dan Cashell dalam (Ventura Vol 4. 2001:78)  menunjukkan 

bahwa semakin banyak waktu yang diberikan, semakin banyak transaksi 

yang dapat dites oleh auditor.  Penelitian lainnya oleh Josoprijonggo, 

Maya D (2005) yang menyatakan bahwa batasan waktu audit mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas audit, artinya semakin 

tinggi tingkat batasan waktu audit, maka kualitas audit akan semakin 

menurun.  

Dari hasil analisis tersebut memberikan implikasi bahwa agar 

diperoleh hasil audit yang lebih baik maka perlu batasan waktu yang tidak 

terlalu ketat atau lebih longgar. 

4.3.3 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Auditing terhadap Kualitas 

Audit 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

ada pengaruh pengetahun auditor tentang akuntansi dan auditing terhadap 

kualitas audit diterima terbukti dari hasil uji parsial dengan p value = 

0,032. Dari hasil analisis regresi diperoleh koefisien regresi sebesar 0,293 

yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu skor untuk variabel 
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pengetahuan auditor tentang akuntansi dan auditing akan diikuti 

peningkatan kualitas audit sebsar 0,293.  Hasil ini menunjukkan bahwa 

untuk memperoleh kualitas audit yang lebih baik dibutuhkan pengetahuan 

tentang akuntansi dan auditing yang baik pula.  

Dalam melakukan pekerjaan auditing dibutuhkan keahlian, 

pengetahuan tentang auditing yang baik. Karena pekerjaan tersebut tidak 

lepas dari akuntansi maka pengetahuan yang baik tentang akuntansi 

merupakan syarat yang utama, sebab auditor tidak akan dapat menjalankan 

pekerjaan tersebut tanpa dilandasi dengan pengetahuan yang baik. Hasil 

ini sesuai dengan pendapat Arrens dan Loebbecke (1996: 21), disebutkan 

bahwa jika dalam hal auditor atau asistennya tidak mampu menangani 

suatu masalah mereka berkewajiban untuk mengupayakan pengetahuan 

dan keahlian yang dibutuhkan, mengalihkan pekerjaannya kepada orang 

lain yang lebih mampu, atau mengundurkan diri dari penugasan. Pendapat 

tersebut memberikan konsekuensi perlunya pengetahuan yang cukup 

tentang akuntansi dan auditing bagi para auditor agar kompeten dalam 

melaksanakan tugasnya. Selain itu auditor harus memiliki pendidikan 

auditing formal, mereka juga harus peduli dengan perkembangan baru 

dalam bidang akuntansi, auditing, dan bisnis serta harus menerapkan 

pernyataan otoritatif baru di bidang akuntansi dan auditing begitu 

dikeluarkan. 
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4.3.4 Pengaruh Bonus terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh bonus terhadap kualitas audit diterima, terbukti 

dari hasil uji parsial dengan nilai p value = 0,010 < 0,05. Dari analisis 

regresi  diperoleh koefisien regresi sebesar 0,525, yang berarti setiap 

terjadi perubahan bonus akan diikuti peningkatan kualitas audit sebesar 

0,525. Secara umum dengan adanya bonus akan berdampak positif 

terhadap peningkatan kualitas audit. Hal ini sesuai dengan  pendapat 

Mathis, Robert L dan John H. Jackson (2002:173), menyatakan bahwa 

bonus digunakan untuk memberikan imbalan kepada karyawan untuk 

memberikan kontribusi ide-ide baru, mengembangkan keterampilan 

mereka, atau mendapatkan sertifikasi profesional. Menurut Siagian, 

Sondang P (2003:269), insentif dalam bentuk bonus diberikan pada 

karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi 

dapat terlampaui.   

 

4.3.5 Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit diterima, 

terbukti dari hasil uji parsial dengan nilai p value = 0.040 < 0.05. Dari 

analisis regresi  diperoleh koefisien regresi sebesar 0,404, yang berarti 

setiap terjadi perubahan pengalaman akan diikuti peningkatan kualitas 

audit sebesar 0,404. Pengalaman bagi para audit merupakan hal penting 
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agar dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mulyadi (2002:25) yang menyatakan bahwa seorang yang memasuki 

karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman 

profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. 

Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya 

dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah 

mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai 

akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin 

memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri 

Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997).  

Lebih lanjut dalam Jurnal Maksi Vol 1 (2002:5) disebutkan bahwa 

pengalaman auditor (lebih dari 2 tahun) dapat menentukan 

profesionalisme, kinerja komitmen terhadap organisasi, serta kualitas 

auditor melalui pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman 

melakukan audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan 

atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman (Jurnal  Bisnis dan Ekonomi Vol 9 2002:6). Menurut 

Libby dan Trotman dalam (Jurnal Maksi Vol 1 2002:5), seorang auditor 

profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan 

tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan 

pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya.  
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 Penelitian serupa oleh Setiantoro, Adi P (2005) memberikan 

simpulan bahwa pengalaman mempunyai pengaruh langsung terhadap 

kualitas audit. Lamanya bekerja sesorang sebagai auditor menjadi bagian 

penting yang mempengaruhi kualitas audit. Semakin bertambahnya waktu 

bekerja bagi seorang auditor tentu saja akan diperoleh berbagai 

pengalaman baru. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan 

atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil 

simpulan antara lain: 

1. Kualitas audit yang dijalankan auditor di Kota Semarang tergolong 

baik. Dari 74 auditor yang diteliti sebanyak 44 auditor atau 59,46% 

kualitas auditnya tergolong sangat baik dan 23 auditor (31,08%) 

tergolong baik. 

2. Ada pengaruh antara batasan waktu audit, pengetahuan di bidang 

akuntansi dan auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja 

terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang, terbukti 

dari hasil uji parsial maupun uji simultan diperoleh pvalue < 0,05. 

3. Kontribusi batasan waktu audit, pengetahuan di bidang akuntansi dan 

auditing, pemberian bonus, serta pengalaman kerja terhadap kualitas 

audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang sebesar 62,2%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa batasan waktu, 

pengetahuan akuntansi dan auditing, pemberian bonus serta pengalaman 

kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun dilihat dari analisis 

deskriptif masih banyak auditor yang masih merasa sempit ketika 
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melakukan pekerjaannya, serta penerimaan bonusnya masih tergolong 

kurang baik. Oleh karena itu disarankan: 

1. Kepada pemimpin KAP agar melakukan perjanjian dengan klien untuk 

memberikan senggang waktu yang lebih longgar agar diperoleh hasil 

audit dengan kualitas baik. 

2. Peningkatan bonus perlu dilakukan, terutama bagi auditor yang 

mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas audit. 
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