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SARI 

Kusuma, Satria Panji. 2017. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Pengalaman 

Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Independensi sebagai Variabel 

Moderating (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Tengan 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Sukirman, M.Si., CRMP., 

QIA., II. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA. 

 

Kata Kunci: Independensi, Kualitas Audit, Kecerdasan Emosional, 

Pengalaman Auditor 

 

Kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses dalam melakukan 

tugas audit yang dilakukan oleh seorang auditor sehingga menghasilkan suatu 

laporan audit yang dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran independensi dalam 

memoderasi pengaruh kecerdasan emosional dan pengalaman auditor terhadap 

kualitas. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 

KAP Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di 

OJK, terdiri dari 348 auditor. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. 

Teknik pengambilan sampel adalah convenience sampling yang menghasilkan 

sampel sebanyak 80 auditor. Metode analisis data menggunakan analisis 

deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji nilai selisih mutlak. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman auditor secara berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas audit. Independensi mampu memoderasi 

pengaruh kecerdasan emosional dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

 Simpulan penelitian ini yaitu kecerdasan emosional dan pengalaman 

auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan independensi 

terbukti mampu memoderasi pengaruh kecerdasan emosional dan pengalaman 

auditor terhadap kualitas audit. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian 

ini adalah KAP memberikan porsi penugasan audit yang lebih banyak serta jenis 

perusahaan kepada auditor junior. Dengan demikian auditor junior diharapkan 

dapat memperoleh pengalaman dan pendidikan yang baik dalam pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan, sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik 

dan memberikan hasil audit yang berkualitas. Untuk peneliti selanjutnya 

disarankan agar melalukan penelitian diluar rentang audit lapangan, sehingga 

kuesioner yang diperoleh dapat maksimal. 
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ABSTRACT 

 

Kusuma, Satria Panji. 2017. The Influence of Emotional Intelligence and 

Auditor Experience on Audit Quality with Independence as Moderating Variable 

(Empirical Study on Public Accounting Firm in Central Java and Yogyakarta 

Province). Final Projrct. Accounting Department, Faculty of Economics, 

Semarang State University. Advisor I. Drs. Sukirman, M.Si., CRMP., QIA., 

Advisor II. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., CA. 

 

Keywords: Auditor Experience, Audit Quality, Emotional Intelligence, 

Independence 

 

Audit quality is an assessment of the process of performing audit tasks 

performed by an auditor so as to produce an audit report that is assessed based 

on factors that may affect audit quality. This study aims to examine the role of 

independence in moderating the influence of emotional intelligence and auditor 

experience on audit quality. 

The population in this study are all auditors working on Public 

Accounting Firm of Central Java and Yogyakarta Province which consists of 348 

auditors. Data collection using questionnaire method. The sampling technique is 

a convenience sampling that produces a sample of 80 auditors. Methods of data 

analysis using descriptive analysis, multiple regression analysis, and test the 

value of absolute difference.  

The results showed that emotional intelligence and experience auditors 

partially have a significant positive effect on audit quality. Independence is able 

to moderate the influence of emotional intelligence and auditor experience on 

audit quality.  

The conclusion of this research that emotional intelligence and auditor 

experience have a significant positive effect on audit quality and independence 

proved able to moderate the influence of emotional intelligence and auditor 

experience on audit quality. Suggestions that can be given based on this research 

is KAP provides portion of audit assignment more and type of company to junior 

auditor. Thus junior auditors are expected to gain experience and good education 

in knowledge, skills and abilities, so as to carry out the audit well and provide 

quality audit results. For the next researcher is suggested to do research outside 

the field audit ranges, so the questionnaire obtained can be maximized.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Manfaat laporan keuangan bagi pengambilan 

keputusan akan dapat tercapai jika laporan keuangan memenuhi karakteristik 

kualitatif yang meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

diperbandingkan. Laporan keuangan yang tidak memenuhi karakteristik kualitatif 

tersebut akan tidak bermanfaat, bahkan dapat menyesatkan pengambilan 

keputusan. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajer perusahaan tidak selalu memenuhi karakteristik kualitatif tersebut. 

Pemilik atau investor pada perusahaan go public merupakan pihak yang 

memberikan amanat kepada manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan. 

Investor memberikan kepercayaan kepada pihak manajemen perusahaan dengan 

harapan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan baik dan dapat 

menghasilkan laba yang maksimal. Amanat tersebut menjadikan pihak 

manajemen lebih mengetahui segala macam informasi yang ada dalam perusahaa
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dibandingkan para investor atau pemilik perusahaan. Oleh karena itu, investor 

membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang benar dan apa adanya sesuai 

dengan kondisi perusahaan.  

Memastikan kebenaran dan ketepatan dari laporan keuangan tersebut 

diperlukan jasa audit, jasa ini diberikan oleh akuntan publik yang profesional. Jasa 

yang diberikan yaitu memeriksa apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan 

SAK atau tidak, hasil dari kegiatan pemeriksaan ini adalah laporan keuangan 

auditan yang akan diterbitkan oleh perusaaan yang bersangkutan. Laporan 

keuangan tersebut nantinya akan digunakan oleh stakeholder sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

Auditor independen atau akuntan publik adalah seseorang independen 

yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 

umum di Indonesia. Auditor independen biasanya bekerja pada suatu Kantor 

Akuntan Publik. Undang-Undang No 5 tahun 2011 mendefinisikan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) sebagai badan usaha yang telah mendapatkan izin dari 

Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan 

jasanya. KAP adalah badan usaha yang memiliki izin dari badan pengatur untuk 

menyediakan jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum 

dalam standar profesi, yang dapat berbentuk perseorangan atau persekutuan. 

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi 

masyarakat, yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu jasa assurance 

dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang 
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meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jenis jasa 

assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik diantaranya adalah audit atas 

laporan keuangan, atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, 

review laporan keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi dan 

jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Sedangkan 

jasa nonassurance adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang 

didalamnya auditor tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, 

ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan dalam hal ini auditor auditor 

memberikan jasa lain yang umumnya tidak atau bukan merupakan jasa 

penjaminan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah 

jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen 

(Arens, 2008). Dalam penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan klien 

kantor akuntan publik memberikan jasa audit atas laporan keuangan. 

Jasa audit adalah suatu jasa pemeriksaan atas kegiatan ekonomi guna 

meningkatkan mutu informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan melalui 

proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara 

objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi sehingga 

dapat memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan 

kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Jasa audit merupakan bagian dari jasa assurance sehingga setiap 

informasi yang disajikan harus berkualitas, benar serta relevan sehingga dapat 

diperoleh untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Aji, 

2013). Perusahaan telah mempercayai tugas ini kepada auditor selaku penyedia 
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jasa assurance yang menjamin kualitas kebenaran atas informasi laporan 

keuangan dan bertanggungjawab untuk menaikan tingkat keandalan laporan 

keuangan perusahaan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan 

pada jasa auditan dan jasa lainnya yang diberikan auditor inilah yang akhirnya 

mengharuskan auditor untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.    

Seorang akuntan publik di dalam melakukan pekerjaannya agar dapat 

memberikan atau menghasilkan opini audit dituntut untuk dapat bekerja secara 

profesional agar menghasilkan audit yang optimal. Karena dengan audit yang 

optimal maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi 

stakeholder. Selain itu keberadaan profesi akuntan publik akan mendapat 

kepercayaan dari masyarakat apabila auditor menghasilkan audit yang berkualitas 

(Aisyah dan Sukirman 2015). 

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas 

(kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux 

(1992) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang 

material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor 

sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada 

independensinya. 

Untuk mencapai kualitas tertinggi dalam pelaksanaan pekerjaan audit, 

auditor harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan 

melaksanakan semua prosedur audit yang telah ditetapkan. Standar pekerjaan 

lapangan ketiga mengatur bahwa seorang auditor diwajibkan untuk memperoleh 
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bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar yang memadai bagi 

temuan dan audit judgement. Maka sebelum melaksanakan serangkaian 

penugasan audit, auditor harus menyusun perencanaan audit, selanjutnya auditor 

menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang 

akan dilakukan selama penugasan berlangsung dan dibuat secara tertulis. Semua 

pekerjaan audit wajib direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

(Liantih, 2010). 

Kualitas audit semenjak kasus Enron mulai membaik dan dipercaya 

dengan adanya aturan dari Sarbanes Oxley. Namun, akibat beberapa skandal 

keuangan seperti yang terjadi pada kasus Satyam (merupakan perusahaan 

penyedia perangkat lunak resmi di event FIFA World Cup 2010 di Afrika Selatan 

dan 2014 di Brazil) kualitas audit mulai diragukan lagi. Bawon & Elisa (2010) 

dalam (Hakim & Esfandari, 2015) menyebutkan bahwa semakin banyaknya 

skandal keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam negeri sangat 

mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan pada profesi 

auditor. Pimpinan perusahaan Satyam (Ramalinga Raju) telah melakukan 

kecurangan besar dengan memanipulasi laporan keuangan seperti pada kuartal 

September 2008 berupa saldo bank yang dilaporkan sebesar Rs 53,6 miliar 

sebesar Rs 50,4 miliar adalah fiktif, piutang bunga fiktif sebesar Rs 3,76 miliar, 

utang yang understated sebesar Rs 12,3 miliar dan piutang yang overstated 

sebesar Rs 4,90 miliar. Adanya kecurangan tersebut mengakibatkan pertanyaan 

besar dari public tentang peran auditor Price Waterhouse Coopers (PWC). Atas 

terungkapnya kasus ini, Security Exchange Committee (SEC) menyatakan bahwa 
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PWC melakukan pelanggaran seperti tidak melakukan konfirmasi kepada bank 

terkait saldo bank, memiliki kemitraan strategis dengan Satyam, tidak memeriksa 

secara keseluruhan maupun sampel sejumlah faktur yang terdapat di transaksi 

Satyam, tidak melaporkan temuan tentang pengendalian internal oleh auditor 

internal, menerima bayaran audit fee yang jauh di atas rata-rata bayaran pesaing 

Satyam, dan lain-lain (www.sec.gov).  

Tahun 2015 terdapat kasus manipulasi keuangan Toshiba yang cukup 

menggemparkan. Kasus ini bermula atas inisiatif Pemerintah Jepang untuk 

mendorong transparansi yang lebih besar pada perusahaan-perusahaan di Jepang 

untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran pemerintah tersebut, 

toshiba menyewa panel independen yang terdiri dari para akuntan publik dan 

pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaan Toshiba.  

Panel independen yang dibentuk mengungkapkan pada laporan auditnya 

bahwa terdapat tiga direksi yang telah berperan aktif dalam menggelembungkan 

laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar sejak tahun 2008. Panel independen 

tersebut mengatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis 

perusahaan. Mulai dari unit personal computer sampai ke unit semikonduktor dan 

reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Manajemen 

biasanya mengeluarkan tantangan target yang besar itu sebelum akhir 

kuartal/tahun fiskal. Hal ini mendorong kepala unit bisnis untuk memanipulasi 

catatan akuntansinya. Laporan itu juga mengatakan bahwa penyalahgunaan 

prosedur akuntansi secara terus-menerus dilakukan sebagai kebijakan resmi dari 

manajemen, dan tidak mungkin bagi siapa pun untuk melawannya, sesuai dengan 
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budaya perusahaan Toshiba. (Simbolon, Harry. “Toshiba Accounting Scandal.” 

akuntansiterapan.com. 22 Juli 2015. 15 April 2016 

<www.akuntansiterapan.com/2015/07/22/toshiba-accounting-scandal-runtuhnya-

etika-bangsa-jepang-yang-sangat-diagungkan-itu/) Hal ini menunjukkan 

kurangnya kualitas audit yang dibuat pada periode 2008 hingga 2014, sehingga 

tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan. 

Beberapa kasus kecurangan yang telah diuraikan di atas menunjukkan 

bahwa auditor sebagai pihak independen yang seharusnya dapat mendeteksi dan 

melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan klien, tidak selalu dapat berbuat 

demikian. Auditor tidak dapat memenuhi kualitas audit karena ada beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit telah dirumuskan oleh berbagai pihak, baik oleh peneliti maupun 

organisasi terkait. 

Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi 

dari faktor internal (karakteristik, kemampuan, usaha) dan faktor eksternal 

(kondisi lingkungan, situasi tertentu, keberuntungan). Menurut Heider (1958) 

dalam (Furiady & Kurnia, 2015), atribusi internal maupun eksternal dinyatakan 

dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan 

bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap 

dan kepuasaan individu terhadap kerja. Teori ini diterapkan melalui variabel 

tempat pengendalian (locus of control). Tempat pengendalian ini memiliki dua 

komponen yaitu pengendalian internal dan eksternal. Tempat pengendalian 

internal adalah perasaan yang dialami individu bahwa dia mampu mempengaruhi 
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kinerjanya ataupun perilakunya melalui keahlian, kemampuan maupun usahanya. 

Tempat pengendalian eksternal adalah perasaan seseorang bahwa perilakunya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diluar kendalinya. 

Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal 

mempengaruhi perilaku auditor dalam penugasan auditnya. Heider (1958) dalam 

(Furiady & Kurnia, 2015) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut 

personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut 

lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku 

manusia. Atribusi internal auditor yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan emosional, pengalaman auditor, dan independensi. Menurut Goleman 

(2001), kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri 

sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi dengan 

baik dalam diri kita dan hubungan kita. Kemampuan ini saling melengkapi dan 

berbeda dengan kemampuan akademik murni, yaitu kemampuan kognitif murni 

yang diukur dengan Intelectual Quetient (IQ).  

Goleman (2001) membagi kecerdasan emosional kedalam 5 komponen yaitu 

kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. 

Kelimakomponen tersebut dijadikan penulis sebagai indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel kecerdasan emosional dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian (Jaya, Yuniarta, & Wahyuni, 2016) menunjukan bahwa pengaruh 

kecerdasan emosional dengan kualitas audit berpengaruh positif signifikan, yang 

berarti semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki seorang auditor maka semakin 

baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Namun hasil itu berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Hakim & Esfandari, 2015) dan (Amaria, 2015) 

yang menunjukan tidak ada pengaruh antara kecerdasan emosional dengan 

kualitas audit yang dihasilkan auditor. 

Kolodner (1996) dalam (Zoja, 2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja 

berkaitan dengan berapa lama auditor bekerja dan berapa banyak pekerjaan audit 

yang telah dilakukan. Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia dalam 

Standar Auditing (PSA) Nomor 210 menyatakan bahwa dalam melakukan audit, 

auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor dapat 

memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam PSA 210 ini jika ia memiliki 

pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Auditor yang telah 

lama bekerja dan telah banyak melakukan audit dikatakan sebagai auditor yang 

berpengalaman.  Menurut Libby dan Frederick (1990) dalam (Hanjani & 

Rahardja, 2014), pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas 

auditnya, mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor 

semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. 

Penelitian tentang pengalaman auditor dilakukan oleh (Aisyah & 

Sukirman, 2015) dan (Hanjani & Rahardja, 2014) yang menunjukan pengalaman 

auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang berarti semakin 

berpengalaman seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin 

bagus. Tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Suyono, 2014), (Furiady & Kurnia, 2015) dan (Zoja, 2014), yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit. 
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Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari 

bahasa Inggris yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata 

independen bermakna “tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau 

benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir 

sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak 

dipengaruhi oleh orang lain”. Independensi merupakan sebuah hal penting bagi 

auditor, independen dalam proses pemeriksaan maupun pelaporan temua, temuan 

dilaporkan hanya berdasarkan bukti yang diperoleh.  

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan 

masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Nirmala & Cahyonowati, 2013), (Karnia & Haryanto, 2015), dan (Arrizqy, 2016) 

menunjukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Semakin tinggi independensi seorang auditor maka semakin bagus juga kualitas 

audit yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat fenomena gap dan research gap dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan keanekaragaman hasil 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, serta masih 

belum menunjukkan kekonsistenan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti terdahulu. Adanya keanekaragaman tersebut dapat dikarenakan adanya 

perbedaan penilaian pada variabel independen yang digunakan pada penelitian. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini akan melibatkan responden auditor 
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yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti memilih KAP di Provinsi Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penelitian karena berdasarkan 

penetitian terdahulu yang menyarankan agar sampel diperluas bukan hanya satu 

kota atau daerah saja,  sehingga mendapat hasil yang maksimal dan memiliki daya 

generalisir yang lebih kuat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Pengalaman Auditor, 

Terhadap Kualitas Audit dengan Independensi Sebagai Variabel Moderating 

(Studi Empiris Pada Auditor yang Bekerja di Kantor Akuntan Publik di Provinsi 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Semakin meluasnya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di 

Indonesia maupun luar negeri yang merugikan banyak pihak. 

2. Kecerdasan emosional yang dimiliki auditor tidak dapat digunakan secara 

maksimal, sehingga menurunkan kualitas audit. 

3. Independensi auditor dipertanyakan karena banyaknya kecurangan yang 

terjadi di luar ataupun di dalam negeri. 

4. Keterlibatan akuntan publik dalam proses kecurangan yang dilakukan oleh 

perusahaan sehingga kredibilitas dari akuntan publik diragukan. 

5. Kurangnya pengalaman auditor sehingga menurunkan kualitas audit. 
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6. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh 

kecerdasan emosional dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 
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1.3 Cakupan Masalah 

1. Penelitian ini akan melalukan pembahasan mengenai temuan-temuan mengenai 

pengaruh kecerdasan emosional dan pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit dengan independensi sebagai variabel moderating.  

2. Variabel independen pada penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan 

pengalaman audit yang dipilih berdasarkan penelitian terdahulu yang 

pengaruhnya tidak konsisten sehingga perlu dikaji lebih lanjut.  

3. Variabel moderating dalam penelitian ini menggunakan independensi dengan 

harapan dapat memperkuat pengaruh positif dari masing-masing variabel 

independen. 

4. Populasi pada penelitian ini adalah KAP di Provinsi Jawa Tengan dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada OJK. 

1.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial kecerdasan emosional terhadap 

kualitas audit? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit? 

3. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional dan pengalaman auditor secara 

simultan terhadap kualitas audit? 

4. Apakah independensi memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

kualitas audit? 
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5. Apakah independensi memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit. 

2. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

3. Mengetahui apakah independensi memoderasi pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap kualitas audit. 

4. Mengetahui apakah independensi memoderasi pengaruh pengalaman auditor 

terhadap kualitas audit. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan akuntansi dalam bidang auditing terutama yang berkaitan 

dengan faktor-faktor  dalam penelitian ini yaitu kecerdasan emosional, 

pengalaman auditor dan independensi apakah berpengaruh terhadap  kualitas 

audit dengan independensi sebagai variabel moderating.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan 

dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku akademis 

dengan yang ada dalam dunia kerja serta penelitian yang dilakukan dapat 

menambah informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan kajian dalam 

penelitian bagi civitas akademik. 

 

 



15 
 

 
 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan  masukan bagi para 

auditor di Kantor Akuntan Publik dalam mengevaluasi kebijakan atau kinerja 

yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil 

auditnya serta untuk menjaga kepercayaan publik sehingga melalui peningkatan 

kualitas audit secara berkesinambungan, klien dapat mengambil keputusan yang 

tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan dapat dipercaya 

yang dihasilkan oleh auditor. 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

Penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas audit 

telah banyak dilakukan. Hasil penelitian (Gede dkk, 2016) menunjukan bahwa 

pengaruh kecerdasan emosional dengan kualitas saudit berpengaruh positif 

signifikan, yang berarti semakin tinggi kecerdasan yang dimiliki seorang auditor 

maka semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Namun hasil itu berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim dan Esfandari, 2015) dan (Amaria, 

2015) yang menunjukan tidak ada pengaruh antara kecerdasan emosional dengan 

kualitas audit yang dihasilkan auditor.  

Penelitian tentang pengalaman auditor dilakukan oleh (Aisyah dan 

Sukirman 2015), (Hanjani dan Rahardja 2014) yang menunjukan pengalaman 

auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang berarti semakin 

berpengalaman seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin 

bagus. Tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Suyono, 2014), (Furiady & Kurnia, 2015) dan (Zoja, 2014), yang 
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menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit. 

Orisinalitas penelitian ini ditujukkan dengan dijadikannya independensi 

sebagai variabel moderating. Penelitian mengenai independensi dalam 

memoderasi pengaruh kecerdasan emosional dan pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit belum ditemukan dalam riset terdahulu. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Ariska & Cahyonowati, 2013), (Nolandan & Haryanto, 2015), dan (Zidni, 

2016) menunjukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Penelitian Elen & Sari (2013) menyatakan bahwa independensi memoderasi 

hubungan antara variabel independen dalam penelitian itu dengan kualitas audit. 

Hadirnya variabel moderasi independensi diharapkan mampu akan memoderasi 

hubungan kecerdasan emosinal dan pengalaman auditor dengan kualitas audit. 

Selain perbedaan komposisi variabel yang digunakan, penelitian ini juga 

menggunakan sampel yang berbeda. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja pada KAP Provinsi Jawa Tengan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Peneliti memilih KAP di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam melakukan penelitian karena berdasarkan penetitian terdahulu yang 

menyarankan agar sampel diperluas, bukan hanya satu kota atau daerah saja,  

sehingga mendapat hasil yang maksimal dan memiliki daya generalisir yang lebih 

kuat.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Dasar (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori 

yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori Atribusi mempelajari 

bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, sebab 

perilakunya (Lubis, 2011:90). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang 

menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan 

ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun 

eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan 

pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005) dalam Pratomo (2015).  

Teori atribusi menjelaskan pemahaman tentang bagaimana reaksi 

seseorang terhadap sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka 

dengan memahami alasan-alasan atas kejadian yang mereka alami. Teori ini 

membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-

penyebab perilaku kita dan orang lain. Perilaku seseorang ditentukan oleh 

kombinasi dari faktor internal (karakteristik, kemampuan,usaha) dan faktor 

eksternal (kondisi lingkungan, situasi tertentu, keberuntungan). Menurut Heider 

(1958) dalam Kurnia (2014), atribusi internal maupun eksternal dinyatakan dapat 

mempengaruhi evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana 
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terhadap kerja. Teori ini diterapkan melalui variabel tempat pengendalian (locus 

of control). Tempat pengendalian ini memiliki dua komponen yaitu pengendalian 

internal dan eksternal. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang 

dialami individu bahwa dia mampu mempengaruhi kinerjanya ataupun 

perilakunya melalui keahlian, kemampuan maupun usahanya. Tempat 

pengendalian eksternal adalah perasaan seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang diluar kendalinya.  

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan 

studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor 

terhadap kualitas hasil audit. Teori atribusi dapat menjelaskan karakteristik 

internal individu auditor dan lingkungan mempengaruhi kinerja auditor terhadap 

kualitas hasil audit. Karakteristik yang terdapat pada diri auditor dan kondisi 

lingkungan kerjanya akan menjadi penentu kualitas audit yang dilakukannya. 

Faktor-faktor tersebut berupa faktor internal dari diri auditor itu sendiri 

(kecerdasan emosional, independensi, dan pengalaman auditor) dan berupa faktor 

eksternal yang merupakan faktor penentu auditor untuk melakukan aktivitas audit. 

Atribusi internal atau faktor internal auditor yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah kecerdasan emosional, pengalaman auditor, dan independensi. Atribusi 

internal tersebut mempengaruhi perilaku auditor secara langsung terhadap 

penugasan auditnya. Kecerdasaan emosional akan mempermudah seorang auditor 

melakukan pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri/emosi, 

rasa empati serta ketrampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam 

menelusuri bukti-bukti audit serta informasi terkait. Independensi auditor 
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menjadikan auditor bekerja dengan objektif dan transparan, oleh karena itu dapat 

diperoleh hasil yang sebenar-benarnya. Pengalaman auditor akan membawa 

auditor pada tingkatan auditor dengan kinerja yang lebih baik. Keahlian yang 

diperoleh selama bekerja sebagai auditor menjadikan auditor lebih tangkas dan 

tanggap dalam menghadapi keadaan-keadaan yang berbeda dalam pelaksanaan 

proses audit.  

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Kualias Audit 

Audit  sendiri  dalam  arti  luas  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

asersi-asersi tentang  kegiatan  dan  kejadian  ekonomi  untuk  menetapkan  

tingkat  kesesuaian antara  asersi-asersi  tersebut  dengan  kriteria  yang telah  

ditetapkan, serta menyampaikan  hasil-hasil kepada para  pengguna  yang  

berkepentingan  (Taylor dan  Glezen,  1991)  dalam (Dutadasanovan, 2013).  Dari 

pendapat tersebut dapat digambarkan hal-hal penting sebagai berikut: 

1. Audit harus dilakukan secara sistematis. Hal ini berarti audit tersebut dilakukan 

secara  terencana  dan  menggunakan  orang-orang  yang  memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang memadai  sebagai  auditor,  serta  mampu  menjadi 

independensi  dalam  sikap  mental  baik  dalam  penampilan  maupun  dalam 

tindakan. 

2. Harus memperoleh bukti-bukti untuk dapat membuktikan hasil investigasi serta 

mengevaluasi apakah informasi keuangan telah sesuai dengan kriteria dan 

standar akuntansi yang telah ditetapkan. 
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3. Menetapkan  tingkat  kesesuaian  atau  kewajaran  antara  asersi-asersi  dalam 

laporan  keuangan klien  dengan  kriteria  atau  standar  yang  telah  ditetapkan 

kriteria  atau  standar  yang  dimaksud  adalah  sesuai  akuntansi  yang berlaku 

umum. 

4. Menyampaikan  hasil-hasil  auditannya  kepada  para  pengguna  yang 

berkepentingan  (misalkan  kepada managerial  ownership),  sehingga  para 

pengguna yang berkepentingan dengan informasi tersebut akan dapat membuat 

keputusan ekonomi. 

DeAngelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai penilaian oleh 

pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan 

mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan adanya 

pelanggaran dalam pencatatannya. Kemungkinan bahwa auditor akan melaporkan 

adanya laporan yang salah saji telah dideteksi dan didefinisikan sebagai 

independensi auditor. Oleh karena itu, berdasarkan  definisi tersebut kualitas audit 

merupakan suatu fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi laporan yang  

salah  saji  dan  independensi  auditor yang  dinilai  oleh  pasar . 

De Angelo (1981) menyatakan bahwa yang ia maksud dengan kualitas 

audit adalah bahwa: 

1. Kualitas ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Auditor yang 

kompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran, 

sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang “bersedia 

melaporkan” pelanggaran tersebut, 
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2. Kualitas ditentukan dari sisi suplai audit saja, yaitu dari sisi auditor, tidak dari 

sisi permintaan, yaitu klien, 

3. Kualitas audit ditentukan oleh penilaian pasar. 

Kualitas audit menjadi harapan dari pengguna jasa audit terutama publik 

atau pemegang saham yang menaruh harapan tinggi bahwa laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh KAP tentunya merupakan laporan keuangan yang bebas 

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 

Oleh karena itu, auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus 

berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku di Indonesia. Selain dari sisi auditor, kantor akuntan 

publik (KAP) juga harus menerapkan adanya sistem pengendalian kualitas untuk 

memberikan jaminan yang memadai agar sesuai dengan standar professional di 

dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan jasa review. Natalie (2007) dalam 

Yulianti (2016) menyebutkan bahwa Sembilan elemen pengendalian kualitas 

adalah sebagai berikut: 

1. Independensi 

Seluruh auditor harus independen terhadap klien ketika melaksanakan tugas. 

Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan 

aturan mengenai independensi kepada staf. 

2. Penugasan personel untuk melaksanakan perjanjian 

Personel harus memiliki pelatihan teknis dan profesionalisme yang dibutuhkan 

dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan 

mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan 
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perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan 

penugasan. 

3. Konsultasi  

Jika diperlukan personel yang 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 me-review kertas kerja dan laporan serta 

menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

5. Pengangkatan 

Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas 

secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu 

menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan 

karyawan pada level yang akan ditempati. 

6. Pengembangan profesi 

Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi 

tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan 

adalah menyediakan progam peningkatan keahlian spesialisasi serta 

memberikan informasi kepada personel tentang aturan profesional yang baru. 
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7. Promosi 

Personel 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 periodik membuat 

evaluasi terhadap personel. 

8. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien 

Kantor akuntan publik (KAP) harus meminimalkan penerimaan penugasan 

sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas yang 

kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria 

dalam mengevaluasi klien baru serta me-review prosedur dalam kelangsungan 

kerja sama dengan klien. 

9. Inspeksi  

Kantor akuntan publik (KAP) harus menentukan prosedur-prosedur yang 

berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara 

efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas 

dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk 

tingkat yang tepat. 

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor 

menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa 

memihak (independen), patuh kepada hukum serta menaati kode etik profesi 

(Muhshyi, 2013) dalam (Yulianti, 2016). 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah: 
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1. Meningkatkan pendidikan profesionalnya, 

2. Mempertahankan independensi dalam sikap mental, 

3. Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama, 

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, 

5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik, 

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten, dan 

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

hasil temuan. 

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses dalam melakukan tugas 

audit yang dilakukan oleh seorang auditor sehingga menghasilkan suatu laporan 

audit yang dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

audit. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit: 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualias audit. Di antara penelitian tersebut, penelitian DeAngelo 

(1981) mengungkapkan definisi kualitas audit dengan faktor yang menentukannya 

yaitu kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan dan mampu untuk 

melaporkannya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya 

yaitu: 

a. Faktor-faktor internal 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri auditor. 
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1. Due professional care 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan 

seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 

maupun kecurangan. Penelitian (Ariska dkk, 2013) menyatakan due 

professional care berpengaruh positif signifikan. 

2. Akuntabilitas 

Tetclock (1984) dalam (Furiady & Kurnia, 2015) mengungkapkan 

akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannnya  Pengabdian kepada profesi merupakan suatu 

komitmen yang terbentuk dari  dalam diri seseorang profesional, tanpa paksaan 

dari siapapun dan secara sadar bertanggung jawab terhadap profesinya. 

Seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan secara ikhlas maka hasil 

pekerjaan tersebut akan cenderung lebih baik daripada seseorang yang 

melakukannya dengan terpaksa. 

3. Obyektifitas 

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa 

atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang 

harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor tidak 

boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain 

(Sukriyah dkk, 2009) dalam (Furiady & Kurnia, 2015). Standar umum dalam 
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standar audit menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan 

agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan 

kualitas. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan semakin tinggi 

tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. 

4. Integritas 

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. 

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, 

berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit (Zoja, 

2014). Integritas auditor menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi 

dasar bagi pengandalan atas keputusan mereka (Wibowo, 2006) dalam (Zoja, 

2014). 

5. Independensi 

Peraturan BPK Nomor 2 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan 

menyatakan bahwa independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam 

melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak 

dipengaruhi oleh siapapun. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

juga menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

audit, auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. 

(Zoja, 2014) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. 
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b. Faktor-faktor eksternal 

Yaitu faktor yang berasal dari eksternal auditor yang mempengaruhi kualitas 

audit. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain: 

1. Biaya Audit 

Biaya audit adalah biaya atau bayaran yang diterima oleh auditor yang 

dipertimbangkan melalui berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang 

diberikan, tingkat keahlian dan lain-lain. Biaya audit yang optimal memberikan 

kualitas jaminan audit sejak prosedur audit memerlukan jangka waktu yang 

panjang dan staf yang sangat berpengalaman dan terampil. Kesimpulan dari 

penjelasan diatas adalah untuk menghasilkan audit yang berkualitas tinggi 

memerlukan upaya baik dari auditor publik dan biaya audit yang optimal. 

Penelitian (Hanjani & Rahardja, 2014) menyimpulkan bahwa biaya audit 

berpengaruh pada peningkatan kualitas audit. 

2. Time Budget Pressure 

Kelley (2005) dalam (Aisyah & Sukirman, 2015) menyatakan bahwa time 

budget pressure yang ketat akan meningkatkan tingkat stress auditor karena 

auditor harus melakukan pekerjaan audit dengan waktu yang ketat, bahkan 

dalam anggaran waktu tidak dapat menyelesaikan audit dengan prosedur audit 

yang seharusnya. 

Time budget pressure adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau 

terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 
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2003) dalam (Aisyah & Sukirman, 2015). Tekanan yang dihasilkan oleh 

anggaran waktu yang ketat secara konsisten berhubungan dengan perilaku 

disfungsional. 

2.2.2 Kecerdasan Emosional 

Emosional yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang, terkadang apabila tingkat emosional seseorang sedang tidak stabil, 

akan mempersulit seseorang untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. 

Emosional seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau karena ada 

banyak berbagai tuntutan yang harus dihadapi. 

Menurut Cooper dan Swaf (2004) dalam (Hakim & Esfandari, 2015) 

mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, 

memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai 

sumber energi, informasi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi 

menuntut menilai perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada 

diri orang lain serta menanggapinya dengan tepat, menerapkan secara efektif 

energi dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut John, Robert dan Matteson (2002) dalam (Indriarti, 2011) kerja 

emosional dapat memodifikasi dan mengelola organisasi menjadi efektif. Namun, 

walau kerja emosional dapat efektif secara organisasi, mungkin terdapat efek bagi 

karyawan secara individual. Beberapa penelitian menemukan bahwa mengelola 

emosi merupakan hal yang sangat memancing stress dan mungkin menghasilkan 

kejenuhan. Asumsinya adalah bahwa mengelola emosi memerlukan usaha, waktu, 

dan energi.  
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Kinerja seseorang tidak hanya dilihat dari kemampuan kerja yang 

sempurna, tetapi juga kemampuan menguasai diri dan mengelola diri sendiri serta 

kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain (Martin, 2000) dalam 

(Indriarti, 2011). Chermiss dalam (Indriarti, 2011) mengungkapkan bahwa 

walaupun seseorang memiliki kinerja yang baik, tetapi apabila dia memiliki sifat 

yang tertutup dan tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik, maka 

kinerjanya tidak akan berkembang. 

Menurut Goleman (2001), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri sendiri 

dan mengelola emosi dengan baik dalam diri kita dan hubungan kita. Kemampuan 

ini saling melengkapi dan berbeda dengan kemampuan akademik murni, yaitu 

kemampuan kognitif murni yang diukur dengan Intelectual Quetient (IQ). 

Goleman (2001) membagi kecerdasan emosional kedalam 5 komponen 

yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. 

Kelima komponen tersebut dijadikan penulis sebagai indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel kecerdasan emosional dalam penelitian ini. 

1. Kesadaran diri 

Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan suatu saat dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain 

itu kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas 

kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 
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2. Pengaturan diri 

Pengaturan diri adalah menguasai emosi diri sedemikian sehingga berdampak 

positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

menundakenikmatan sebelum tercapainya sesuatu sasaran dan mampu pulih 

kembali dari tekanan emosi. 

3. Motivasi 

Motivasi adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan 

dan menuntun seseoang menuju sasaran. Motivasi membantu seseorang 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi. 

4. Empati 

Empati adalah merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami 

prespektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri sendiri dengan berbagai macam orang. 

5. Keterampilan sosial 

Keterampilan sosial berarti menangani emosi dengn baik ketika berhubungan 

dengan orang lain dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar, menggunakan ketrampilan-ketrampilan ini untuk 

mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perelisihan 

dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. 

Menurut konsep diatas, kecerdasan emosional pada dasarnya merupakan 

pengendalian penggunaan emosional pada diri sendiri. Bagaimana seseorang 
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dapat mengelola emosi yang ada agar menjadi lebih bermanfaat, sehingga sesuatu 

yang dikerjakan akan tetap terkendali. 

2.2.3 Pengalaman Auditor 

Mulyadi (2010) mendefinisikan pengalaman auditor, yaitu: “Seorang 

auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan 

formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting 

dan saling melengkapi. 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”. 

Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Auditing 

(PSA) Nomor 210 menyatakan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Auditor dapat memenuhi 

persyaratan yang dimaksudkan dalam PSA 210 ini jika ia memiliki pendidikan 

serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. 

Kolodner (1996) dalam (Zoja, 2014) menyatakan bahwa pengalaman kerja 

berkaitan dengan berapa lama auditor bekerja dan berapa banyak pekerjaan audit 

yang telah dilakukan. Auditor yang telah lama bekerja dan telah banyak 

melakukan audit dikatakan sebagai auditor yang berpengalaman. Pengalaman ini 

dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pembuatan keputusan dan 

memperbaiki kualitas audit. Di sisi lain,  (Ashton, 1990) dalam (Zoja, 2014) 

berargumentasi bahwa pengalaman tidak langsung berhubungan dengan kualitas 

pekerjaan audit karena terkadang sulit untuk belajar dalam waktu yang terbatas 

ketika mengerjakan aktivitas akuntansi dan auditing. 
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Menurut Tubbs (1992) auditor yang berpengalaman maka : (1) Auditor 

menjadi sadar terhadap banyak kekeliruan, (2) Auditor memiliki salah pengertian 

yang lebih sedikit tentang kekeliruan, (3) Auditor menjadi sadar mengenai 

kekeliruan yang tidak lazim atas hal-hal terkait dengan  penyebab kekeliruan pada 

tempat terjadinya kekliruan dan pelanggaran serta tujuan pengendalian internal 

menjadi relatif menonjol. Selain memiliki kemampuan untuk menemukan 

kekeliruan atau kecurangan, auditor juga harus memberikan penjelasan yang 

akurat mengenai temuannya dibandingkan dengan auditor yang kurang 

berpengalaman. 

Pengalaman secara spesifik dapat diukur dengan segi lamanya waktu yang 

digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas. Sehingga auditor yang telah lama 

bekerja sesuai dengan profesinya dapat dikatakan sebagai auditor yang 

berpengalaman. Karena semakin lamanya bekerja menjadi auditor, maka akan 

dapat menambah dan memperluas pengetahuan auditor di bidang akuntansi dan 

auditing. 

Pengalaman auditor juga berkaitan erat dengan banyaknya penugasan yang 

diberikan. Semakin banyak dan kompleksnya tugas yang dilakukan berulang-

ulang akan membuat auditor lebih cepat dan lebih baik daam menyelesaikan 

pekerjaannya. Termasuk ketika melakukan audit di beberapa jenis perusahaan. 

Auditor yang melakukan audit pada beberapa jenis perusahaan, akan menambah 

pengetahuan bagi auditor tentang karakteristik transaksi dan akuntansi masing-

masing perusahaan. 
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2.2.4 Independensi 

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari 

bahasa Inggris yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata 

independen bermakna “tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau 

benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir 

sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak 

dipengaruhi oleh orang lain”. Menurut Arens dkk (2008:111), independensi dalam 

audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat 

penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa 

setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi 

dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan 

independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai 

kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang 

dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik 

dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan 

yang mungkin mengkompromikan independensinya. 

Carey dalam Mautz (1961:205) mendefinisikan independensi akuntan 

publik dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan 

keuangan. 

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut: 

1. Independence in fact (independensi dalam fakta) 
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Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat 

dengan objektivitas. 

Independensi dalam fakta terdiri dari tiga komponen yaitu: 

a. Penyusunan program, 

b. Investigasi, dan 

c. Pelaporan. 

2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) 

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan 

pelaksanaan audit. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor adalah sikap 

tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan 

laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor independen 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada klien, namun juga kepada lembaga 

perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor 

independen. 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang variabel kecerdasan emosional yang dihubungkan 

dengan kualitas audit masih sedikit dijumpai, disini peneliti hanya menemukan 

dua artikel tentang penelitian tersebut, yait: 

a. Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Budaya Kerja Terhadap Kualitas Audit di 

Pemerintah Daerah Bali  (Studi Empiris Pada 3 Kantor Inspektorat di Provinsi 

Bali ) 
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Penelitian ini dilakukan oleh Gede, Yuniarta, dan Wahyuni pada tahun 2016, 

penelitian dilakukan pada kantor inspektorat di Bali. Variabel independen yang 

digunakan kecerdasan emosional dan budaya kerja, untuk varibel dependen 

yaitu kualitas audit. Populasi dari penelitian ini adalah tiga kantor inspektorat 

di Provinsi Bali dengan sampel sejumlah 37 yaitu audit internal dari ketiga 

kantor tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu kecerdasan emosional dan 

budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 

b. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Pengalaman 

Auditor, dan Due Profesional Care Terhadap Kualitas Audit 

Penelitian ini dilakukan oleh Hakim dan Esfandari (2015) pada Kantor 

Akuntan Publik di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Varibel independen yang 

digunakan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, pengalaman 

auditor dan due profesional care, untuk variabel dependen yaitu kualitas audit. 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sampel dipilih dengan 

metode convenience sampling. Data diperoleh dengan membagikan kuisioner 

secara langsung kepada auditor sebanyak 65 dan 60 kuisioner yang kembali 

dan dapat diolah. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian Made 

Indrajaya pada poin a yaitu kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit, begitu juga pengalaman auditor dan due profesional care, hanya 

kecerdasan intelektual yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

audit. 
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Selanjutnya adalah penelitian tetantang variabel pengalaman auditor yang 

dihubungkan dengan kualitas audit, peneliti disini menemukan cukup banyak 

artikel tentang variabel pengalaman auditor, tetapi dengan hasil yang berbeda-

beda, artikel yang dikaji oleh peneliti yaitu: 

a.  Hubungan Pengalaman, Time Budget Pressure, Kompensasi Terhadap 

Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Semarang 

Penelitian ini lakukan oleh Aisyah dan Sukirman (2015) pada Kantor Akuntan 

Publik di Kota Semarang. Variabel independen yang digunakan pengalaman, 

time budget pressure, dan kompensasi, untuk variabel dependen yaitu kualitas 

audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di Kota Semarang, dengan sampel sebanyak 58 responden. 

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitan yang dilakukan oleh Arif 

yaitu variabel pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan, time 

budget pressure berpengaruh negative signifikan dan kompensasi berpengarih 

positif signifikan 

b. Determinant Factors Affecting The Audit Quality : An Indonesian Perspective 

Penelitian ini dilakukan oleh Suyono (2015) pada Kantor Akuntan Publik di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel independen yang digunakan 

independensi, pengalaman, dan akuntabilitas, untuk variabel dependen yaitu 

kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sampel 

sebanyak 150 responden tetapi hanya 65 yang berhasil kembali dan bisa 

diteliti. Hasil dari peneltian ini yaitu varibel pengalaman auditor hasilnya sama 
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dengan penelitian Arif (2015), pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit, sedangkan independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif 

signifikan. 

c. The Effect of Work Experiences, Competency, Motivation, Accountability and 

Objectivity towards Audit Quality 

Penelitian ini dilakukan oleh Furiady dan Kurnia (2015) pada Kantor 

Akuntansi Publik di Jakarta dan Tangerang. Variabel independen yang 

digunakan yaitu pengalaman kerja, kompetensi, motivasi, akuntabilitas, dan 

objektifitas, untuk variabel dependen yaitu kualitas audit. Populasi dalam 

penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta 

dan Tangerang pada tahun 2014, dengan sampel sebanyak 194 responden tetapi 

kuesioner yang berhasil kembali dan dapat diteliti sebanyal 160. Hasil dari 

penelitian ini yaitu sama dengan Arif (2015), pengalaman kerja tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit, dan untuk variabel lainnya berpengaruh 

positif dan signifikan. 

d. Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor Kap di Semarang) 

Penelitian ini dilakukan oleh Hanjani dan Rahardja (2014) pada Kantor 

Akuntansi Publik di Kota Semarang. Variabel independen yang digunakan 

yaitu etika auditor, pengalaman auditor, fee audit, dan motivasi auditor, untuk 

variabel dependen yaitu kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Penelitian 

dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada 18 KAP di Semarang 
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masing-masing sebanyak 10 eksemplar. Namun demikian dari jumlah tersebut 

hanya 14 KAP yang mau berpartisipasi. Hasil dari penelitian ini yaitu semua 

variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 

e. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada 

Auditor BPK RI di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta) 

Penelitian ini dilakukan oleh (Zoja, 2014) Pada Auditor BPK RI di wilayah 

Jawa Tengah dan Yogyakarta. Variabel independen yang digunakan yaitu 

pengalaman auditor, independensi, akuntabilitas, integritas dan profesionalisme 

untuk variabel dependen yaitu kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini 

adalah auditor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 126 orang, auditor Perwakilan BPK Provinsi Yogyakarta 

sebanyak 45 orang serta pegawai tugas belajar BPK di Universitas Diponegoro 

dan Universitas Sebelas Maret sebanyak 71 orang. Dengan demikian, total 

anggota populasi ini adalah sebanyak 242 orang. Hasil dari penelitian ini yaitu 

variabel independensi dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit, sementara variabel lainnya berpengaruh positif signifikan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terhahulu 

NO JUDUL PENULIS VARIABEL HASIL 

1 Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional Dan 

Budaya Kerja 

Terhadap Kualitas 

Audit Di 

Pemerintah Daerah 

Bali (Studi Empiris 

Pada 3 Kantor 

Inspektorat Di 

Made 

Indrajaya 

Gede, Adi 

Yuniarta, 

dan 

Made 

ArieWahyu

ni 

independen 

X1: Kecerdasan 

Emosional 

X2: Budaya Kerja 

dependen: 

Y: Kualitas Audit 

 

X1: Berpengaruh 

positif signifikan 

X2: Berpengaruh 

positif signifikan 
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NO JUDUL PENULIS VARIABEL HASIL 

Provinsi Bali ) 

2016 

2 Pengaruh 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Pengalaman 

Auditor, Dan Due 

Profesional Care 

Terhadap 

Kualitas Audit 

 

2015 

Arif 

Rahman 

Hakim 

Amilia 

Yunizar 

Esfandari 

independen : 

X1: Kecerdasan 

Intelektual 

X2: Kecerdasan 

Emosional 

X3: Pengalaman 

Auditor 

X4: Due 

Profesional Care 

 

dependen: 

Y: Kualitas Audit 

 

X1 : berpengaruh 

positif signifikan 

X2: tidak 

berpengaruh  

X3: tidak 

berpengaruh 

X4: tidak 

berpengaruh 

signifikan 

3 Pengaruh 

Independensi, 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Kecerdasan 

Spiritual Terhadap 

Kinerja Auditor 

 

2015 

Heni 

Amaria 

Independen : 

X1: Independensi 

X2: Kecerdasan 

Empsional 

X3: Kecerdasan 

Spiritual 

Dependen : 

Y: Kinerja 

Auditor 

X1: berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

X2: tidak 

berpengaruh 

signifikan 

X3: berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

4 Hubungan 

Pengalaman, Time 

Budget Pressure, 

Kompensasi 

Terhadap Kualitas 

Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik 

(Kap) Di Kota 

Semarang 

 

2015 

Edelweis 

Asti Aisyah 

dan 

Sukirman 

Independen : 

X1: pengalaman 

X2: time budget 

pressure 

X3: kompensasi 

 

Dependen : 

Y: Kualitas audit 

X1: berpengaruh  

positif dan 

signifikan. 

x2: berpengaruh  

negatif  

dan signifikan. 

X3: berpengaruh  

positif  dan  

signifikan 

5 The Effect of Work 

Experiences, 

Competency, 

Motivation, 

Accountability and 

Objectivity towards 

Audit Quality 

 

2015 

Olivia 

Furiady dan 

Ratnawati 

Kurnia 

 

Independen : 

X1:Work 

Experiences 

X2: Competency  

X3: Motivation 

X4: 

Accountability 

X5: Objectivity 

 

X1 : tidak 

berpengaruh 

 

X2, X3, X4 dan X5 

: berpengaruh 

positif signifikan 
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NO JUDUL PENULIS VARIABEL HASIL 

Dependen : 

Y: Audit Quality 

 

 

 

 

 

6 Pengaruh Etika 

Auditor, 

Pengalaman 

Auditor, Fee Audit, 

Dan Motivasi 

Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

(Studi Pada 

Auditor Kap Di 

Semarang) 

 

2014 

Andreani 

Hanjani dan 

Rahardja 

Independen : 

X1: etika auditor 

X2: pengalaman 

auditor 

X3: fee audit 

X4: motivasi 

auditor 

 

Dependen : 

Y: kualitas audit 

 

 

X1: Berpengaruh 

positif signifikan 

 

X2: Berpengaruh 

positif signifikan 

X3: Berpengaruh 

positif signifikan 

X4: Berpengaruh 

positif signifikan 

7 Faktor-Faktor 

Yang Berpengaruh 

Terhadap Kualitas 

Audit 

(Studi Empiris 

pada Auditor BPK 

RI di Wilayah 

Jawa Tengah dan 

Yogyakarta) 

 

2014 

 

 

 

 

 

I Putu 

Hatesa dan 

Twenta 

Zoja  

Independen : 

X1: independensi 

X2: pengalaman 

X3: akuntabilitas 

X4: integritas 

X5: 

profesionalisme 

 

Dependen : 

Y: kualitas audit 

 

 

X1: tidak 

berpengaruh 

X2: tidak 

berpengaruh 

X3: berpengaruh 

positif signifikan 

X4: berpengaruh 

positif signifikan 

X5: berpengaruh 

positif signifikan 

 

8 Determinant 

Factors Affecting 

The Audit Quality : 

An Indonesian 

Perspective 

 

2012 

 

 

Eko Suyono Independen : 

X1: Independensi 

X2: Pengalaman 

X3: Akuntabilitas 

 

Dependen : 

Y: Kualitas Audit 

 

 

X1:Berpengaruh 

positif signifikan 

X2: Tidak 

berpengaruh 

X3: Berpengaruh 

positif signifikan 
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NO JUDUL PENULIS VARIABEL HASIL 

9 Pengaruh 

Independensi, 

Pengalaman, Due 

Professional Care, 

Akuntabilitas, 

Kompleksitas 

Audit, Dan Time 

Budget Pressure 

Terhadap Kualitas 

Audit (Studi 

Empiris Pada 

Auditor Kap Di 

Jawa Tengah dan 

DIY) 

 

2013 

Rr Putri 

Arsika 

Nirmala, 

dan Nur 

Cahyonowa

ti  

Independen : 

X1: Independensi, 

X2: Pengalaman, 

X3: Due 

Professional Care 

X4: Akuntabilitas 

X5: Kompleksitas 

Audit 

X6: Time Budget 

Pressure 

Dependen : 

Y: Kualitas Audit 

X1: berpengaruh 

positif  signifikan  

X2: berpengaruh 

positif  signifikan 

X3: berpengaruh 

positif  signifikan 

X4: berpengaruh 

positif  signifikan 

X5: berpengaruh 

negative tidak  

signifikan 

X6: berpengaruh 

negative signifikan 

10 Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi, 

Motivasi, Dan 

Akuntabilitas 

Terhadap Kualitas 

Audit (Studi 

Empiris Pada 

Aparat Inspektorat 

Provinsi Jawa 

Tengah) 

2015 

 

Nolanda 

Dwi Karnia, 

Haryanto  

Independen : 

X1: kompetensi 

X2: independensi 

X3: motivasi 

X4: akuntabilitas 

 

Dependen : 

Y: kualitas audit 

 

11 Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Kompetensi, 

Profesionalisme, 

Integritas, dan 

Objektivitas 

terhadap Kualitas 

audit dengan 

independensi 

Sebagai variabel 

moderating. 

(2013) 

Trismayarni 

Elen dan 

Sekar 

Mayang 

Sari 

Independen : 

X1: akuntabilitas 

X2: kompetensi 

X3: 

profesionalisme 

X4: integritas 

X5: objektivitas 

Dependen : 

Y: kualitas audit 

X1: berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

X2: berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

X3: berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

X4: berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit 

Kemampuan untuk mengendalikan atau mengetahui perasaan diri sendiri 

dan orang lain membuat seseorang dapat menempatkan dirinya atau berperilaku 

sesuai dengan kedaan sekitar tanpa menyakiti perasaan orang lain yang ada di 

dekatnya atau disekitarnya. Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi 

dapat hidup bahagia dan sukses karena percaya diri serta mampu menguasai emosi 

sehingga mempunyai kesehatan yang baik. 

Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena 

tanpa kecerdasan emosional, seorang tidak akan mampu menggunakan 

kemampuan kognitif mereka sesuai dengan pontensi yang maksimum. 

Kecerdasaan emosional akan mempermudah seorang auditor melakukan 

pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri/emosi, rasa empati 

serta ketrampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam menelusuri 

bukti-bukti audit serta informasi terkait. 

Kecerdasan emosional didukung oleh teori atribusi. Teori atribusi dapat 

menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku 

auditor dalam penugasan auditnya. Dalam teori ini juga dijelaskan perilaku 

ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor di dalam diri individu dan lingkungan, 

dalah hal ini kecerdasan emosional adalah salah satu dari faktor yang berasan dari 

dalam individu/faktor inernal auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Emosi yang terkendali dapat membuat auditor berpikir dengan baik 

sehingga dalam melakukan audit menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Hal 
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ini didukung oleh penelitian Hatesa dkk (2016) semakin tinggi kecerdasan 

emosional seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi. 

H1: Kecerdasan emosonal berpengaruh pisitif terhadap kualitas audit. 

2.4.2 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit 

Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya 

pengalaman melakukan tugas audit. Pengalaman membentuk seorang auditor 

menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan yang diukur 

dengan lamanya bekerja. Aisyah & Sukirman (2015) menyatakan bahwa seorang 

auditor hendaknya memiliki keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian 

tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya, seperti pengalaman. 

Pengalaman auditor didukung oleh teori atribusi. Teori atribusi dapat 

menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku 

auditor dalam penugasan auditnya. Dalam teori ini juga dijelaskan perilaku 

ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor di dalam diri individu dan lingkungan, 

dalah hal ini pengalaman auditor adalah salah satu dari faktor yang berasan dari 

dalam individu/faktor inernal auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Pengalaman kerja auditor telah dipandang sebagai suatu faktor penting 

dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. 

Semakin luas pengalaman kerja auditor seseorang, semakin terampil melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Auditor yang tidak berpengalaman akan 

melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang 
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berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit. Seorang auditor 

profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung 

jawab.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah & Sukirman, 2015) dan (Hanjani 

& Rahardja, 2014) secara parsial pengalaman berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit. Namun hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Zoja, 2014), (Suyono, 2012) dan (Furiady & Kurnia, 2015) yang 

menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat disimpulkan bahwa semakin 

berpengalaman seorang auditor semakin baik juga kualitas auditnya. 

H2: Pengalaman auditor berpengaruh pisitif terhadap kualitas audit. 

2.4.3 Pengaruh Independensi dalam Memoderasi Hubungan antara 

Kecerdasan Emosional dengan Kualitas Audit 

Menurut Goleman (2001), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain untuk memotivasi diri sendiri 

dan mengelola emosi dengan baik dalam diri kita dan hubungan kita. Kemampuan 

ini saling melengkapi dan berbeda dengan kemampuan akademik murni, yaitu 

kemampuan kognitif murni yang diukur dengan Intelectual Quetient (IQ).  

Dalam dunia kerja, berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi 

seperti persaingan yang ketat. Tuntutan tugas, suasana kerja yang tidak nyaman 

dan masalah hubungan dengan orang lain. Masalah-masalah tersebut dalam dunia 

kerja auditor bukanlah suatu hal yang hanya membutuhkan kemampuan 
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intelektualnya, tetapi dalam menyelesaikan masalah tersebut kemampuan emosi 

atau kecerdasan emosi lebih banyak diperlukan.  

Independensi didukung oleh teori atribusi. Teori atribusi dapat 

menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku 

auditor dalam penugasan auditnya. Dalam teori ini juga dijelaskan perilaku 

ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor di dalam diri individu dan lingkungan, 

dalah hal ini independensi adalah salah satu dari faktor yang berasan dari dalam 

individu/faktor inernal auditor yang dapat memoderasi pengaruh kecerdasan 

emosinal terhadap kualitas audit. 

Penelitian Elen dan Sari (2013) menyatakan bahwa independensi 

memoderasi hubungan antara variabel independen dengan kualitas audit, sehingga 

peneliti berharap independensi akan memoderasi hubungan kecerdasan emosinal 

dengan kualitas audit.  Kecerdasan emosional ini juga dapat mencegah seorang 

auditor untuk berbuat kecurangan dalam proses pengauditan laporan keuangan 

klien, dalam arti lain bahwa kecerdasan emosional yang dimiliki auditor akan 

meningkatkan independensinya, sehingga akan meningkatkan kualitas audit yang 

dihasilkan. 

H3: Independensi memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas 

audit. 
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2.4.4 Pengaruh Independensi dalam Memoderasi Hubungan antara 

Pengalaman Auditor dengan Kualitas Audit 

Penelitian sebelumnya tentang pengalaman auditor telah banyak 

dilakukan. Banyak diantara penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

pengalaman kerja menjadikan seorang profesional menjadi lebik baik dalam 

pekerjaannya. Menurut Mulyadi (2010) pengalaman auditor, yaitu seorang auditor 

harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan formal dan 

pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling 

melengkapi. Dengan pengalaman yang cukup maka auditor dapat mendapatkan 

kualitas audit yang baik.  

Independensi didukung oleh teori atribusi. Teori atribusi dapat 

menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku 

auditor dalam penugasan auditnya. Dalam teori ini juga dijelaskan perilaku 

ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor di dalam diri individu dan lingkungan, 

dalah hal ini independensi adalah salah satu dari faktor yang berasan dari dalam 

individu/faktor inernal auditor yang dapat memoderasi pengaruh pengalaman 

auditor terhadap kualitas audit. 

Penelitian (Elen & Sari, 2013) menyatakan bahwa independensi 

memoderasi hubungan antara variabel independen dengan kualitas audit, sehingga 

peneliti berharap independensi akan memoderasi pengaruh pengalaman auditor 

terhadap kualitas audit. Pengalaman yang cukup serta sikap independensi yang 

baik akan menghasilkan kualitas audit yang baik.  
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H4: Independensi memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit. 

2.4.5 Model Penelitian Empiris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Empiris 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H1: Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

H2: Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

H3: Independensi memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas 

audit. 

H4: Independensi memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit.

 

  

Independensi 

Kualitas Audit (Y) 

Pengalaman  

Auditor (X2) 

Kecerdasan  

Emosional (X1) 

H4 H3 
H2 

H1 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional 

dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai 

variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

KAP Provinsi Jawa Tengan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di 

direktori OJK pada tahun 2017. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi bergandan dan analilis selisih mutlak. Simpulan yang dihasilkan 

berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil analisis data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional 

seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi. 

2. Pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Hal ini menunjukan bahwa semaking berpengalaman seorang 

auditor semakin baik juga kualitas auditnya. 

3. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan kualitas audit. Hal ini menunjukan bahwa 

independensi memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

kualitas audi
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4. Independensi berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara 

pengalaman auditor dengan kualitas audit. Hal ini menunjukan bahwa 

independensi memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil  penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Disarankan untuk auditor junior yang bekerja pada KAP Provinsi Jawa 

Tengan dan DIY diharapkan mengikuti pelatihan audit dan pihak KAP 

menambah penugasan audit serta jenis perusahaan kepada auditor junior. 

Dengan demikian auditor junior diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman dan pendidikan yang baik dalam pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan, sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik dan 

memberikan hasil audit yang berkualitas. 

2. Bagi peneliti selanjtnya 

a. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret yang masuk dalam rentang 

kegiatan audit lapangan, sehingga kuesioner yang diperoleh dan dapat 

digunakan belum sesuai target karena sebagian besar auditor berada 

dilapangan. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar melalukan 

penelitian diluar rentang audit lapangan, sehingga kuesioner yang 

diperoleh dapat maksimal. 
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b. Statistik deskriptif responden menunjukan responden didominasi 

kelompok umur dibawah 25 tahun yang  merupakan junior auditor, 

hanya sebagian kecil senior auditor dan tidak ada dari kategoti partner. 

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel berstrata yaitu 

menentukan sampel dengan mengelompokan populasi dalam strata 

tertentu kemudian diambil secara random dengan proporsi yang 

seimbang sesuai dengan posisi dalam populasi, sehingga responden 

tidak hanya didominasi kelompok kategori tertentu. 

c. Variabel independen dalam penelitin ini yaitu kecerdasan emosional 

dan pengalaman auditor hanya dapat menjelaskan variabel kualitas 

audit sebesar 60,6%, dan sebesar 39,4% dijelaskan oleh varibael 

lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan dan 

memperluas variabel lain sehingga dapat menjelaskan variabel 

dependen lebih baik.
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