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ROADMAP JURNAL 

 

NO. NAMA PENELITI DAN JUDUL 

JURNAL 

HASIL PENELITIAN 

1. Judul Peneltian : Pengaruh 

Independensi, Pengalaman Kerja, Due 

Professional Care Dan Akuntabilitas 

Terhadap Kualitas Audit 

 

Nama Peneliti : William Jefferson 

Wiratama, Ketut Budiartha 

 

Judul Jurnal : E-jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana 10.1 (2015) : 91-

106 ISSN : 2302-8578 

 

Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan 

sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Independensi 

berpengaruh positif 

signifikan pada kualitas 

audit auditor KAP di 

Denpasar. Ini berarti 

semakin tinggi tingkat 

independensi auditor akan 

meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan 

auditor; 

(2) Pengalaman kerja 

berpengaruh positif 

signifikan pada kualitas 

audit auditor KAP di 

Denpasar. Ini berarti 

semakin tinggi tingkat 

pengalaman kerja auditor 

akan meningkatkan 

kualitas audit yang 

dihasilkan auditor;  

(3) Due professional care 

berpengaruh positif 

signifikan pada kualitas 

audit auditor KAP di 

Denpasar;dan  

(4) Akuntabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan pada kualitas 
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audit auditor di KAP di 

Denpasar. 

 

2. Judul Penelitian :  Pengaruh Fee 

Audit,Profesionalisme Pada Kualitas 

Audit Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Pemediasi 

 

Nama Peneliti : I Gusti Ayu Rahma 

Pramesti, I Dewa Nyoman Wiratmaja 

 

Judul Jurnal : E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana Vol.18.1. Januari 

(2017): 616-645 ISSN: 2302-8556 

 

Fee audit berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan 

Publik di Bali, yang 

berarti semakin tinggi fee 

audit maka akan membuat 

kualitas audit yang 

dihasilkan menjadi 

semakin baik. 

Profesionalisme auditor 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik di Bali 

yang berarti semakin 

tinggi sikap 

profesionalisme auditor 

maka akan 

semakin tinggi kualitas 

audit berpengaruh positif 

dalam memberikan 

perubahan yang berarti 

terhadap kualitas audit 

yang demi kepentingan 

publik di atas kepentingan 

manajemen atau 

kepentingan auditor itu 

sendiri. Kepuasan kerja 

mampu memediasi 

pengaruh positif fee audit 

secara tidak langsung 

terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan 

Publik di Bali yang berarti 
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kepuasan kerja mampu 

memperkuat pengaruh 

positif fee audit terhadap 

kualitas audit. Kepuasan 

kerja mampu memediasi 

pengaruh positif 

profesionalisme auditor 

secara tidak langsung 

terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan 

Publik di Bali yang berarti 

kepuasan kerja mampu 

memperkuat pengaruh 

positif profesionalisme 

auditor terhadap kualitas 

audit. 

 

3. Judul Penelitian : The Influence Of Time 

Budget Pressure, Audit Fee And 

Auditor’s Independency On Audit 

Quality (Case Study Of Public 

Accounting Firms In Bandung) 

 

Nama Peneliti : Dewi Rosari Putri Zam, 

Sri Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA 

 

Judul Jurnal : e-Proceeding of 

Management : Vol.2, No.2 Agustus 

2015 | Page 1800 ISSN : 2355-9357 

 

Auditor yang bekerja pada 

KAP di Bandung relatif 

mengalami time budget 

pressure yang cukup 

tinggi, melakukan 

penentuan fee audit yang 

cukup baik, memiliki 

independensi yang tinggi 

kualitas audit yang sangat 

baik. Variabel time budget 

pressure, fee audit dan 

independensi auditor 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

dengan arah koefisien 

positif. Secara parsial 

variabel time budget 

pressure tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

dengan arah positif, 
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dimana semakin tinggi 

time budget pressure tidak 

akan memberi pengaruh 

terhadap kualitas audit 

yang artinya kualitas audit 

dapat tetap dipertahankan. 

Secara parsial variabel fee 

audit berpengaruh 

signifikan terhdap kualitas 

audit dengan arah positif, 

diamana semakin tinggi 

fee audit maka semakin 

tinggi pula kualitas audit. 

Dan secara parsial 

variabel independensi 

auditor 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas 

audit, yang artinya 

semakin tinggi 

independensi seorang 

auditor maka semakin 

tinggi pula kualitas audit 

yang dihasilkan. 

 

4. Judul Penelitian : Pengaruh 

Profesionalisme,Time Budget Pressure, 

Dan Kecerdasan Spritual Terhadap 

Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik 

Di Makassar 

 

Nama Peneliti : Citra Narul Dian 

Hasmandra, Fadliah Nasaruddin 

 

Judul Jurnal : Jurnal Ilmu Ekonomi 

Profesionalisme 

berpengaruh positif dan 

tidak 

signifikan terhadap 

kualitas audit. Time 

Budget Pressure dan 

kecerdasan spiritual 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Hasil penelitian ini 

menyarankan agar auditor 
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e-ISSN : 2622-6383 Volume 2 Nomor 2 

(2019) April 

 

dapat meningkatkan 

kualitas audit diperlukan 

adanya peningkatan 

profesionalisme para 

auditor yakni dengan 

pemberian pelatihan-

pelatihan serta diberikan 

kesempatan kepada para 

auditor untuk mengikuti 

kursus-kursus atau 

peningkatan pendidikan 

profesi. Responden pada 

penelitian selanjutnya 

hendaknya diperluas, 

tidak hanya dari dari 

lingkup auditor yang 

tersebar di Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di 

Makassar tetapi dapat pula 

dari lingkup auditor 

pemerintahan (BPK dan 

BPKP). 

 

5. Judul Penelitian : Pengaruh Due 

Professional Care, Independensi, Time 

Budget Pressure, Dan Audit Fee 

Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik Di Kota Medan 

 

Nama Peneliti : Jenny Zain, Arie 

Pratania Putri, Aremi Evanta Tarigan, 

Siti Novita T, Jhon Voltra 

 

Judul Jurnal : EDUTECH 

CONSULTANT BANDUNG Jurnal 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, dapat 

dibuatkan kesimpulannya 

sebagai berikut: 

 

1. Due Professional 

Care (X1) secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Medan. 
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AKSARA PUBLIC Volume 3 Nomor 2 

Edisi Mei 2019 (25-36) 

 

2. Independensi (X2) 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Medan. 

3. Time Budget 

Pressure (X3) 

secara parsial 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Medan. 

4. Audit Fee (X4) 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Medan. 

5. Due Professional 

Care (X1), 

Independensi 

(X2), Time 

Budget Pressure 

(X3), Audit Fee 

(X4) secara 

simultan berpe-

ngaruh signifikan 

terhadap kualitas 

audit pada Kantor 
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Akuntan Publik di 

Medan.  

Dari hasil uji Koefisien 

determinasi hal ini 

menunjukkan bahwa 

33.8% variabel. 

Due Professional Care 

(X1), Independensi 

(X2), Time Budget 

Pressure (X3), Audit Fee 

(X4) dapat menjelaskan 

variabel Kualitas 

Audit (Y) pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Kota Medan. Sedang-kan 

sisanya 66.2% 

merupakan variabel lain 

yang tidak di jelaskan 

dalam penelitian ini. 

 

6. Judul Penelitian : Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi Kualitas Audit 

 

Nama Peneliti : Eunike Dwimilten, 

Akhmad Riduwan 

 

Judul Jurnal : Jurnal Ilmu & Riset 

Akuntansi Vol. 4 No. 4 (2015) 

 

Simpulan hasil penelitian 

ini dapat ditarik sebagai 

berikut : (1) Kompetensi 

auditor 

berpengaruh positif pada 

kualitas audit. (2) 

Independensi auditor 

berpengaruh positif pada 

kualitas audit. (3) 

Akuntabilitas auditor 

berpengaruh positif pada 

kualitas audit. (4) Time 
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budget pressure 

berpengaruh positif pada 

kualitas audit. (5) Due 

professional care auditor 

berpengaruh positif pada 

kualitas audit. 

 

7. Judul Penelitian : Pengaruh Pengalaman 

Kerja, Independensi, Obyektifitas, 

Integritas dan 

Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

 

Nama Peneliti : Ika Sukriah, Akram, 

Biana Adha Inapty 

 

Judul Jurnal :  

Berdasarkan hasil 

analisis, diperoleh 

kesimpulan bahwa 

pengalaman kerja, 

obyektifitas dan 

kompetensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. 

Dengan demikian, 

semakin banyak 

pengalaman kerja, 

semakin obyektif auditor 

melakukan pemeriksaan 

dan semakin tinggi tingkat 

kompetensi yang dimiliki 

auditor, maka semakin 

meningkat atau semakin 

baik kualitas hasil 

pemeriksaan yang 

dilakukannya. Sedangkan 

untuk independensi dan 

integritas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Sedangkan 

secara simultan, kelima 

variabel tersebut 

berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan 

dengan kemampuan 

menjelaskan terhadap 
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variable dependen sebesar 

58%. Hal ini berarti masih 

banyak variabel-variabel 

independen lainnya yang 

dapat menjelaskan 

variabel kualitas hasil 

pemeriksaan. 

 

8. Judul Penelitian : Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Kualitas Audit dengan 

Prosedur Audit sebagai Pemediasi 

 

Nama Peneliti : Wan Fachruddin, 

Syamsul Bahri, Angelia Pribadi 

 

Judul Jurnal : Jurnal Ilman, Vol. 5, No. 

2, pp. 1-13, September 2017, ISSN 

2355-1488 

 

Hasil Pengujian : 

1. Independensi 

Hasil pengujian 

menunjukkan 

bahwa nilai 

pengaruh 

langsung variable 

Independensi 

terhadap prosedur 

audit adalah 0,252 

dengan angka 

signifikansi 0,043. 

Sedangkan hasil 

pengujian 

prosedur audit 

terhadap kualitas 

audit 0,490 

dengan angka 

signifikansi 0,005. 

Atas hasil 

pengujian ini 

menunjukkan 

bahwa variable 

prosedur audit 

merupakan 

variabel pemediasi 

antara variabel 

Independensi 

terhadap Kualitas 

Audit. 
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Angka 

signifikansi pada 

hasil pengujian 

menunjukkan 

bahwa untuk 

menghasilkan 

audit yang 

berkualitas, maka 

diperlukan sikap 

independensi yang 

diatur oleh 

prosedur audit. 

meskipun 

independensi 

sendiri telah diatur 

dalam Standar 

Profesional 

Akuntan Publik, 

namun untuk 

menghasilkan 

audit yang 

berkualitas, sikap 

independen 

tersebut harus 

mengikuti 

prosedur audit 

yang telah disusun 

sebelum pekerjaan 

audit dilakukan. 

2. Hasil pengujian 

menunjukkan 

bahwa nilai 

pengaruh 

langsung variabel 

fee audit terhadap 

prosedur audit 

adalah 0,145 

dengan nilai 

signifikansi 0,212. 
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Sedangkan hasil 

pengujian 

prosedur audit 

terhadap kualitas 

audit adalah 0,490 

dengan nilai 

signifikansi 0,005. 

Atas hasil 

pengujian ini 

menunjukkan 

bahwa prosedur 

audit merupakan 

variabel 

pemediasi. Hasil 

pengujian 

langsung antara 

fee audit terhadap 

kualitas audit 

menunjukkan nilai 

-0,100 dengan 

nilai signifikansi 

0,344. Pengaruh 

langsung yang 

terjadi 

menunjukkan 

pengaruh negatif 

meskipun tidak 

signifikan. Nilai 

statistik pengaruh 

langsung fee audit 

terhadap kualitas 

audit 

menunjukkan 

bahwa semakin 

tinggi fee audit 

maka kualitas 

audit akan 

semakin menurun. 

Besaran audit 

tidak dapat 
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menjadi tolok ukur 

hasil audit itu 

berkualitas atau 

tidak. 

Bagaimanapun 

prosedur audit 

merupakan faktor 

yang paling 

berpengaruh untuk 

menentukan 

kualitas audit. 

Meskipun fee 

audit itu besar, 

namun pada 

praktiknya tidak 

sesuai dengan 

prosedur audit, 

maka dapat 

dipastikan bahwa 

hasil auditnya juga 

buruk. 

3. Hasil uji statistik 

pengaruh 

langsung 

pengalaman audit 

menunjukkan nilai 

Sebesar 0,302 

dengan nilai 

signifikansi 0,117. 

Sedangkan 

pengaruh tak 

langsung 

menunjukkan 

bahwa nilai 

pengaruh audit 

terhadap kualitas 

audit adalah 0,490 

dengan nilai 

signifikansi 0,005. 

Hal ini 
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menunjukkan 

bahwa prosedur 

audit merupakan 

variabel pemediasi 

pengaruh variabel 

pengalaman audit 

terhadap kualitas 

audit. Sedangkan 

nilai pengaruh 

langsung antara 

pengalaman audit 

terhadap kualitas 

audit adalah 0,083 

dengan nilai 

signifikansi 0,636. 

Hasil ini 

menunjukkan 

bahwa untuk 

mencapai hasil 

audit yang 

berkualitas, 

pengalaman audit 

bukan merupakan 

hal yang 

signifikan, namun 

kualitas audit itu 

dapat dicapai 

dengan prosedur 

audit yang baik. 

Meskipun level 

professional 

auditor sudah 

terkategori banyak 

pengalaman dan 

mampu 

mendeteksi 

kekeliruan sejak 

dini, namun 

mereka harus 

mengikuti 
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prosedur audit 

yang telah disusun 

sebelumnya untuk 

menghasilkan 

laporan audit yang 

berkualitas. 

4. Tekanan Waktu 

Nilai pengujian 

statistik pengaruh 

langsung adalah 

sebesar 0,020 

dengan nilai 

signifikansi 

sebesar 0,892. 

Sedangkan nilai 

pengaruh tek 

langsung terhadap 

kualitas audit 

menunjukkan nilai 

0,490 dengan nilai 

signifikansi 0,005. 

Hal ini 

menunjukkan 

bahwa prosedur 

audit merupakan 

variabel pemediasi 

pengaruh tekanan 

waktu terhadap 

kualitas audit. 

Sedangkan nilai 

pengaruh 

langsung tekanan 

waktu terhadap 

kualitas audit 

adalah 0,154 

dengan nilai 

signifikansi 0,249. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan 

bahwa auditor 
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yang mengalami 

tekanan yang 

tinggi, akan 

menghasilkan 

audit yang 

berkualitas, 

namun 

dampaknya tidak 

menunjukkan hal 

yang signifikan. 

Namun, dalam hal 

ini dibutuhkan 

prosedur audit 

yang dapat 

menggiring 

auditor untuk 

memberikan hasil 

audit yang 

berkualitas 

terhadap 

pengguna laporan 

keuangan. 

Bagaimanapun, 

untuk 

menghasilkan 

audit yang 

berkualitas, 

diperlukan 

prosedur audit 

yang baik. 

 

9. Judul Penelitian : Independence, 

professionalism, professional skepticism 

The relation toward the resulted audit 

quality 

 

Nama Peneliti : Agus Widodo 

Mardijuwono and Charis Subianto 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

independensi auditor 

berhubungan positif tetapi 

tidak signifikan dengan 

kualitas audit yang 

dihasilkan. Oleh karena 

itu, independensi auditor 
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Judul Jurnal : International Asian 

Journal of Accounting Research , Open 

Access 

Issue(s) available: 11 – From Volume: 1 

Issue: 1, to Volume: 6 Issue: 1 

 

tidak menjamin apakah 

akan menghasilkan audit 

yang berkualitas. Sikap 

profesionalisme auditor 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. 

Profesionalisme 

skeptisisme auditor 

berhubungan positif dan 

signifikan dengan kualitas 

audit yang dihasilkan. 

Profesionalisme 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Menjadi 

sangat penting bagi 

seorang auditor untuk 

mengingat bahwa tingkat 

profesionalisme auditor 

sangat diperlukan dalam 

melaksanakan suatu audit. 

Auditor dengan 

skeptisisme profesional 

akan mencari bukti 

tambahan dari klien ' 

perusahaan jika auditor 

merasa bahwa bukti yang 

diperoleh belum cukup 

meyakinkan. Semakin 

tinggi tingkat 

kewaspadaan yang 

dimiliki auditor maka 

semakin tinggi pula sikap 

skeptisisme profesional 

yang dimiliki auditor, 

sehingga menghasilkan 

hasil audit yang 

berkualitas. 
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10. Judul Penelitian : Explaining the 

influence of time budget pressure on 

audit quality in Sweden 

 

Nama Peneliti : Pernilla Broberg, 

Torbjörn Tagesson, Daniela Argento, 

Niclas Gyllengahm and Ola Mårtensson 

 

Judul Jurnal : Journal of Management & 

Governance, 1-20. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10997-016-

9346-4 

 

Tujuan dari makalah ini 

adalah untuk menjelaskan 

bagaimana Time Budget 

Pressure mempengaruhi 

Audit Quality dalam 

konteks Swedia. Analisis 

empiris menunjukkan 

bahwa auditor yang 

mengalami Time Budget 

Pressure lebih tinggi lebih 

cenderung terlibat dalam 

perilaku pengurangan 

Audit Quality seperti 

persetujuan dini, 

menerima penjelasan 

klien yang lemah, dan 

waktu yang tidak 

dilaporkan. 

11. Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, Time Budget Pressure, 

Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit 

Pada Kantor Akuntan Publik Di 

Surabaya  

 

Nama Peneliti : Octaviana Arisinta 

 

Judul Jurnal : Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Tahun XXIII, No. 2013 

 

Simpulan penelitian 

merupakan penarikan 

kesimpulan atas hasil 

analisis data ilmiah 

penelitian. Berdasarkan 

hasil pengolahan data 

yang dilakukan, dengan 

menggunakan uji F dan uji 

t. maka dapat ditarik 

kesimpulan yang dapat 

menjawab hipotesis yang 

diajukan peneliti. 

Kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi 

Auditor 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. Kompetensi 

http://dx.doi.org/10.1007/s10997-016-9346-4
http://dx.doi.org/10.1007/s10997-016-9346-4
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auditor dapat 

dibentuk 

diantaranya 

melalui 

pengetahuan dan 

pengalaman. Jadi 

semakin tinggi 

tingkat 

kompetensi 

seorang auditor 

maka semakin 

tinggi kualitas 

auditnya 

2. Independensi 

auditor 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. Jadi 

semakin tinggi 

tingkat 

independensi 

seorang auditor 

maka semakin 

tinggi kualitas 

auditnya. Jika 

auditor benar-

benar independen 

maka akan tidak 

terpengaruh oleh 

kliennya. Auditor 

akan dengan 

leluasa melakukan 

tugas-tugas 

auditnya sehingga 

akan 

menghasilkan 

kualitas audit yang 

baik. 

3. Time budget 

pressure 
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berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. Tekanan 

dapat time budget 

mempengaruhi 

kinerja seorang 

auditor dalam 

pengambilan 

keputusan dan 

pelaksanaan 

prosedur audit, 

pengaruh tersebut 

ada yang bersifat 

positif dan negatif. 

4. Audit fee 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. Jadi Audit 

yang lebih tinggi 

akan 

merencanakan fee 

audit kualitas yang 

lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan audit yang 

lebih rendah. 

Terdapat fee 

insentif bagi 

auditor untuk 

melakukan apapun 

untuk menjaga 

kliennya agar 

tidak ganti auditor. 
Dari uji F menunjukkan 

hasil bahwa variabel 

independent kompetensi 

auditor, independensi 

auditor, , dan , secara time 

budget pressure audit fee 

simultan berpengaruh 
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terhadap variabel 

dependent kualitas audit. 

 

12. Judul Penelitian : Effect of Competence, 

Independence, Time Pressure and 

Professionalism on Audit Quality 

(Inspeção Geral Do Estado in Timor 

Leste) 

 

Nama Peneliti : Marçal Pinto, Rosid, 

Zaki Baridwan 

 

Judul Jurnal : International Journal of 

Multicultural and Multireligious 

Understanding ISSN 2364-5369 Volume 

7, Issue 8 September, 2020 Pages: 658-

667 

http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.2013 

 

Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan maka 

kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) 

memiliki 

kompetensi yang 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas audit. Hal 

ini menunjukkan 

bahwa auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) di 

Timor Leste 

memiliki 

kompetensi yang 

baik karena 

memiliki kualitas, 

keahlian dan 

pelatihan teknis 

yang memadai 

sebagai auditor 

untuk 

meningkatkan 

kualitas audit yang 

baik. 

2. Auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) 

memiliki 

independensi yang 

berpengaruh 

http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.2013
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positif terhadap 

kualitas audit. Hal 

ini menunjukkan 

bahwa auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) di 

Timor Leste 

memiliki 

kemandirian 

berupa sikap 

mental yang bebas 

dari pengaruh, 

tidak dikendalikan 

oleh pihak lain 

sehingga akan 

meningkatkan 

kualitas 

pemeriksaan di 

instansi 

pemerintah. 

3. Auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) 

memiliki tekanan 

waktu yang tidak 

berpengaruh pada 

kualitas audit. Hal 

ini menunjukkan 

bahwa auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) di 

Timor Leste 

semakin banyak 

waktu yang 

disediakan untuk 

auditor, semakin 

rendah kualitas 

audit dalam suatu 

instansi. 
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4. Auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) 

memiliki 

profesionalisme 

yang tidak 

mempengaruhi 

kualitas audit. Hal 

ini menunjukkan 

bahwa auditor di 

Inspeção Geral do 

Estado (IGE) di 

Timor Leste 

memiliki 

profesionalisme 

dimana semakin 

baik 

profesionalisme 

auditor maka 

semakin rendah 

kualitas audit yang 

dihasilkan. 

 

13. Judul Penelitian : The Impact Of 

Competency And Professionalism On 

Audit Quality 

 

Nama Peneliti : Dedy Sudarmadi 

 

Judul Jurnal : JASa (Jurnal Akuntansi, 

Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)  

Vol. 4 No. 3/ December 2020 ISSN 

2550-0732 print / ISSN 2655-8319 

online 

 

Kompetensi memiliki 

berdampak pada kualitas 

audit dan, ini dipengaruhi 

oleh auditor WHO 

memiliki keahlian dalam 

melaksanakan audit, 

sedangkan 

profesionalisme auditor 

berdampak pada kualitas 

audit yang dipengaruhi 

oleh faktor audit yang 

menjaga hubungan baik 

dengan sesama rekan 

profesional dan saling 

menjaga nama baik 

profesinya dalam 
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melaksanakan audit 

internal. Itu kompetensi 

dan variabel 

profesionalisme secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Ini 

menunjukkan itu Naik 

turunnya kualitas audit 

dipengaruhi oleh tingkat 

kompetensi dan 

profesionalisme auditor. 

Kontribusi dari 

kompetensi dan 

profesionalisme 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan dan 

keterampilan yang 

didukung oleh 

pengalaman auditor 

merupakan dasar yang 

dibutuhkan oleh seorang 

auditor dalam proses 

audit. 

 

14. Judul Penelitian : Pengaruh Fee Audit, 

Audit Tenure Dan Rotasi Audit 

Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek 

Indonesia 

 

Nama Peneliti : Tri Agustini, Dian 

Lestari Siregar 

 

Analisis dilakukan dengan 

menggunakan analisis 

regresi logistik (logistic 

regression) dengan 

program Statistical 

Package for Social 

Sciences (SPSS) Ver.21. 

Total pengamatan 

sebanyak 60 dengan 12 

perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI pada 

tahun 2014-2018. 
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Judul Jurnal : Jurnal EMBA Vol.8 No.1 

Februari 2020, Hal. 637 – 646 ISSN 

2303-1174 

 

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan yang 

telah diuraikan dari bab-

bab sebelumnya dan 

pengujian yang telah 

dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian 

analisis regresi 

logistik 

menunjukkan 

bahwa hipotesis 

pertama dengan 

menggunakan 

variabel fee audit 

memperoleh nilai 

koefisien regresi 

sebesar 0.297 

dengan tingkat 

signifikan (p) 

0,407, lebih besar 

dari α = 5%. 

Karena tingkat 

signifikan (p) 

lebih besar dari α = 

5% maka fee audit 

tidak berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit selama 5 

tahun pengamatan 

(2014 – 2018). 

2. Hasil pengujian 

analisis regresi 

logistik 

menunjukkan 

bahwa hipotesis 

kedua dengan 

menggunakan 
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variabel audit 

tenure 

memperoleh nilai 

koefisien regresi 

sebesar 0,131 

dengan 

tingkatsignifikan 

(p) 0,671, lebih 

besar dari α = 5%. 

Karena tingkat 

signifikan (p) 

lebih besar dari α = 

5% maka audit 

tenure tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

auditselama 5 

tahun pengamatan 

(2014 – 2018). 

3. Hasil pengujian 

analisis regresi 

logistik 

menunjukkan 

bahwa hipotesis 

ketiga dengan 

menggunakan 

variabel rotasi 

audit memperoleh 

nilai koefisien 

regresi sebesar 

19,344 dengan 

tingkat signifikan 

(p) 0,999, lebih 

besar dari α = 5%. 

Karena tingkat 

signifikan (p) 

lebih besar dari α = 

5% maka rotasi 

audit tidak 

berpengaruh 
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terhadap kualitas 

auditselama 5 

tahun pengamatan 

(2014 – 2018). 

4. Hasil pengujian 

analisis regresi 

logistik 

menunjukan 

bahwa hipotesis 

keempat dengan 

variabel fee audit, 

audit tenure dan 

rotasi audit secara 

simultan tidak 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. 

 

15. Judul Penelitian : Influence of auditor 

independence, audit tenure, and audit fee 

on audit quality of members of capital 

market accountant forum in Indonesia 

 

Nama Peneliti : Listya Yuniastuti 

Rahmina, Sukrisno Agoes 

 

Judul Jurnal : International Conference 

on Accounting Studies 2014, ICAS 

2014, 18-19 August 2014, Kuala  

Lumpur, Malaysia 

 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui 

pengaruh independensi 

auditor, masa kerja audit, 

dan biaya audit terhadap 

kualitas audit baik secara 

parsial maupun simultan. 

Berdasarkan hasil 

pengujian data yang telah 

dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Auditor yang 

menjadi 

responden dalam 

penelitian ini 

sudah memiliki 

tingkat 

independensi yang 

tinggi dalam 

melakukan audit 
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baik dalam 

pemrograman, 

pekerjaan, dan 

pelaporan hasil 

audit kepada klien. 

Oleh karena itu, 

dalam penelitian 

ini independensi 

auditor 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit. 

2. Masa kerja audit 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit. Hal ini dapat 

disebabkan karena 

tenur audit di atas 

klien bertujuan 

untuk memahami 

dengan lebih baik 

dan lebih efisien 

dalam 

memberikan jasa 

audit agar tidak 

mempengaruhi 

independensi 

auditor dalam 

memberikan jasa 

audit. Dengan 

demikian, hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

tidak ada pengaruh 

yang signifikan 

tenur audit 
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terhadap kualitas 

audit. 

3. Hasil pengujian 

hipotesis ketiga 

menunjukkan 

bahwa melalui 

audit fee dapat 

menghasilkan 

kualitas audit yang 

lebih baik. 

Besarnya biaya 

audit dapat 

bervariasi 

tergantung pada 

penugasan risiko, 

kompleksitas 

layanan, tingkat 

keahlian yang 

dibutuhkan, 

struktur biaya 

Kantor Akuntan 

Publik, dan 

pertimbangan 

profesional 

lainnya. Oleh 

karena itu, dalam 

penelitian ini fee 

audit berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit. 

4. Hasil uji koefisien 

regresi simultan 

(uji F) 

menunjukkan 

bahwa 

independensi 

auditor, masa 

kerja audit, dan 
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biaya audit secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

audit. 

5. Sumbangan 

pengaruh variabel 

terhadap 

independensi 

auditor, masa 

kerja audit, dan fee 

audit secara 

simultan terhadap 

variabel kualitas 

audit adalah 

sebesar 21,4% 

yang berarti 

sebanyak 78,6% 

faktor tersisa yang 

tidak diteliti dalam 

penelitian ini yang 

mempengaruhi 

variable kualitas 

audit. Faktor-

faktor tersebut 

dapat mencakup 

pemahaman 

auditor tentang 

pengendalian 

internal, ukuran 

auditor, 

spesialisasi 

industri auditor, 

risiko audit, dan 

berbagai faktor 

lain di luar model. 
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Surabaya, 06 April 2021 

Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 

Di. Tempat 

 

Bersama ini saya : 

Nama : Adelia Putri Rachmadani. 

NBI : 1221700074. 

Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  

  Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya 

lakukan dengan judul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Fee Audit, 

dan Time Budget Pressure terhadap Prosedur Audit dan Kualitas Audit”. 

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam 

penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan 

penelitian yang saya lakukan. 

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam 

penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan 

semata-mata untuk kepentingan penelitian. Saya harap Bapak/Ibu/Saudara/i 

dapat mengembalikan kuesioner ini maksimal 3 hari setelah kuesioner tersebut 

diterima. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi 

kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih. 

  Hormat Saya, 

 

(Adelia Putri Rachmadani) 
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IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Kantor Akuntan Publik  : …………………………… 

2. Alamat Kantor Akuntan Publik : …………………………… 

3. Nama Responden   : …………………………… 

4. Umur    :   < 25  26 – 35 

36 – 55 >55 

5. Jenis Kelamin   :  Pria  Wanita 

6. Pendidikan Terakhir  :        S3          S2   S1      D3 

7. Jabatan    :  Partner 

 Junior Auditor 

 Senior Auditor 

 Lain–lain, 

sebutkan……………… 

8. Lama Bekerja    :  < 1 Tahun 

 Antara 1 – 5 Tahun 

 Antara 6 – 10 Tahun 

 >10 Tahun  
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Cara Pengisian Kuesioner : 

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban 

yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan 

mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat 

kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah 

sebagai berikut : 

Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS) 

Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 

Skor/Nilai 3 : Netral (N) 

Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)  
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENSI 

NO. PERNYATAAN NILAI 

STS TS N S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Hubungan dengan Klien 

1. Auditor berupaya tetap bersifat 

independen dalam melakukan audit 

terhadap klien. 

     

2. Auditor menentukan pendapat atas 

laporan keuangan tidak mendapat 

tekanan dari siapapun. 

     

3. Auditor bertindak secara independen 

walaupun ada intimidasi pengaruh 

dari pihak lain saat melaksanakan 

pemeriksaan. 

     

4. Auditor tetap berpegang teguh 

terhadap kejujuran dalam 

melaksanakan auditnya. 

     

II. Indikator : Independensi Pelaksanaan Pemeriksaan 

5. Pemeriksaan bebas dari kepentingan 

pribadi termasuk pihak lain untuk 

membatasi rangkaian kegiatan 

pemeriksaan dengan meleksanakan 

prinsip kehati – hatian. 

     

6. Pemeriksaan tidak dikendalikan oleh 

klien dalam kegiatan pemeriksaan 

yang masih dilakukan. 

     

III. Indikator : Independensi Pelaporan 

7. Pelaporan bebas dari kewajiban pihak 

lain untuk memengaruhi fakta – fakta 

yang dilaporkan. 
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8. Pelaporan bebas dari usaha tertentu 

untuk mempengaruhi pertimbangan 

akuntan pemeriksa terhadap isi 

laporan pemeriksaan maupun 

pendapatnya. 

     

9. Pelaporan hasil temuan 

menggunakan Bahasa yang mudah 

dipahami. 

     

 

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PROFESIONALISME 

NO. PERNYATAAN NILAI 

STS TS N S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Tanggung Jawab Profesi Auditor 

1. Laporan hasil audit dapat 

dipertanggung jawabkan oleh auditor. 

     

2. Laporan audit sesuai dengan aturan 

SAK yang telah ditentukan. 

     

3. Auditor mengevaluasi secara kritis 

bukti audit kepada klien. 

     

4. Auditor memiliki rasa tanggung 

jawab bila hasil pemeriksaannya 

masih memerlukan perbaikan dan 

penyempurnaan. 

     

II. Indikator : Integritas 

5. Auditor tidak dapat diintimidasi oleh 

pihak manapun atas pendapatnya. 

     

6. Auditor mengkaji ulang 

permasalahan- permasalahan yang 

timbul pada masa perikatan. 

     

7. Auditor memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi dalam menghadapi 
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kesulitan yang ditemukan saat 

melaksanakan pemeriksaan. 

III. Indikator : Objektivitas 

8. Auditor tidak boleh memihak kepada 

siapapun yang mempunyai 

kepentingan atas hasil pekerjaannya 

yang akan diperiksa. 

     

9. Auditor menolak menerima 

penugasan audit apabila pada saat 

bersamaan sedang mempunyai 

hubungan kerjasama dengan pihak 

yang diperiksa. 

     

10. auditor selalu bersikap objektif dalam 

pelaksanaan pemeriksaan. 

     

IV. Indikator : Pengalaman Kerja 

11. Lamanya bekerja mempengaruhi 

pengalaman yang auditor miliki. 

     

12. Auditor merasa lebih mudah 

melakukan audit setelah memiliki 

banyak pengalaman. 

     

13. Pelatihan kerja membuat kemampuan 

auditor bertambah. 

     

14. Banyaknya pengalaman auditor 

membuat pemeriksaan dapat 

ditemukan dengan mudah. 

     

V. Indikator : Kompentensi 

15. Selain pendidikan formal, auditor 

juga membutuhkan pengetahuan yang 

diperoleh dari pelatihan di bidang 

audit. 

     

16. Auditor harus memahami seluk beluk 

kegiatan bisnis klien agar membantu 

auditor dalam mengidentifikasi 

kecurangan. 
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17. Auditor dapat dengan mudah 

memahami tanda – tanda kecurangan 

dalam pemerikasaan. 

     

18. Auditor memiliki kemampuan untuk 

mereview analitis jenis industri klien. 

     

19. Auditor harus memahami Standart 

Akuntansi Keuangan (SAK), Standart 

Audit (SA),dan Standart Profesional 

Akuntan Publik (SPAP). 

     

 

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL FEE AUDIT 

NO. PERNYATAAN NILAI 

STS TS N S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

1. Auditor akan menerima klien yang 

memberikan fee yang lebih besar. 

     

2. Fee audit yang diterima auditor 

disesuaikan dengan besar kecilnya 

risiko audit perusahaan klien. 

     

3. Kantor Akuntan Publik sudah 

menentukan batas risiko audit yang 

dapat diterima untuk menerima klien. 

     

4. Auditor menerima fee audit sesuai 

dengan kompleksitas audit 

perusahaan klien. 

     

5. Kantor Akuntan Publik tidak 

menerima perusahaan yang 

memberikan fee audit yang lebih kecil 

tidak sebanding dengan kompleksitas 

perusahaan. 
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6. Semakin tinggi kompleksitas tugas 

maka fee audit yang diterima auditor 

akan semakin besar. 

     

7. Tingkat keahlian dalam mengaudit 

laporan klien mempengaruhi fee yang 

diterima auditor. 

     

8. Tingkat keahlian yang semakin tinggi 

akan membuat auditor menerima fee 

yang lebih besar. 

     

9. Tingkat keahlian dalam industri klien, 

dipertimbangkan klien dalam 

menghitung fee yang akan 

dibayarkan. 

     

10. Fee audit yang diterima auditor 

disesuaikan dengan struktur biaya di 

Kantor Akuntan Publik. 

     

11. Auditor menawarkan besaran fee 

kepada klien yang tidak sesuai 

dengan fee yang ditetapkan oleh 

Kantor Akuntan Publik. 

     

12. Kantor Akuntan Publik tidak 

menetapkan batasan besaran fee audit 

yang diterima. 

     

 

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TIME BUDGET 

PRESSURE 

NO. PERNYATAAN NILAI 

STS TS N S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

1. Time budget pressure dalam 

penugasan audit tidak pernah 

dikomunikasikan. 
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2. Auditor memandang time budget 

pressure dalam penugasan audit 

sebagai beban. 

     

3. Auditor memandang time budget 

pressure sebagai kendala untuk 

pelaksanaan hingga penyelesaian 

prosedur audit tertentu. 

     

4. Dengan berpedoman time budget 

pressure, auditor mengetahui 

tanggung jawab yang harus 

diselesaikan dengan target – target 

yang harus dicapai. 

     

5. Auditor dituntut untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan proses audit 

tepat waktu sesuai dengan time budget 

pressure. 

     

6. Auditor merasa melaksanakan hingga 

menyelesaikan prosedur audit tertentu 

pada batas time budget pressure 

merupakan suatu kewajiban. 

     

7. Ditempat auditor bekerja, time budget 

pressure dipergunakan sebagai salah 

satu indikator pengukuran efisiensi 

kinerja. 

     

8. Ditempat auditor bekerja, time budget 

pressure merupakan keputusan yang 

mutlak dari atasan yang tidak dapat 

diganggu gugat. 

     

9. Ditempat auditor bekerja, kesesuaian 

penugasan audit dengan time budget 

pressure dijadikan indikator penilaian 

kinerja dari atasan. 

     

10. Ditempat auditor bekerja, auditor 

tidak diberi kesempatan untuk dapat 
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mengajukan time budget dan biaya 

dalam melakukan pekerjaan audit. 

11. Semakin sering auditor melakukan 

revisi atas time budget pressure, maka 

auditor akan mendapatkan penilaian 

yang tidak baik dari atasan. 

     

12. Semakin banyak revisi atas time 

budget pressure, akan menunjukkan 

kinerja auditor yang semakin 

menurun. 

     

13. Saat pelaksanaan penugasan, auditor 

sering menggunakan waktu diluar 

waktu yang dianggarkan. 

     

14. Auditor selalu melakukan quick 

review atau memeriksa secara cepat 

bukti – bukti audit setiap 

melaksanakan tugas pemeriksaan, 

karena menyesuaikan waktu audit 

yang telah dianggarkan. 

     

15. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, 

auditor terpaksa mengurangi ukuran 

sampel (sample size) karena 

menyesuaikan waktu audit yang telah 

dianggarkan. 

     

16. Auditor seringkali tidak sempat 

mendokumentasikan pekerjaan audit 

auditor, karena waktu yang 

dianggarkan untuk melaksanakan 

audit kurang. 

     

 

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PROSEDUR AUDIT 

NO. PERNYATAAN NILAI 

STS TS N S SS 
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Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Penerimaan Perikatan 

1. Auditor mengevaluasi integritas 

perusahaan yang akan menjadi klien. 

     

2. Auditor mengidentifikasi keadaan 

khusus terutama risiko besar 

perusahaan yang akan menjadi klien. 

     

3. Auditor menentukan kompentensi 

untuk melaksanakan audit untuk 

perusahaan yang akan menjadi klien. 

     

4. Auditor menilai sikap independensi 

yaitu tidak memiliki hubungan khusus 

dengan pihak klien. 

     

5. Auditor menentukan kemampuan 

untuk menggunakan kecermatan. 

     

6. Auditor menerima surat perikatan 

audit dengan perusahaan yang akan 

menjadi klien. 

     

II. Indikator : Perencanaan 

7. Auditor memahami bisnis industri 

klien. 

     

8. Auditor mempertimbangkan tingkat 

materialitas awal. 

     

9. Auditor mempertimbangkan risiko 

bawaan. 

     

10. Auditor mempertimbangkan berbagai 

faktor yang berpengaruh terhadap 

saldo awal jika perikatan dengan klien 

berupa audit tahun pertama. 

     

III. Indikator : Pengujian 

11. Auditor melaksanakan prosedur 

analitik. 
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12. Auditor mengembangkan strategi 

audit awal terhadap asersi signifikan. 

     

13. Auditor memahami pengendalian 

intern klien untuk mendeteksi salah 

saji material yang secara potensial 

dapat terjadi, risiko deteksi,  

perancangan pengujian. 

     

IV. Indikator : Pelaporan 

14. Auditor melaporkan segala temuan 

saat pemeriksaan berlangsung. 

     

15. Auditor akan melakukan klarifikasi 

ulang dengan mencocokkan hasil 

auditor dengan auditor lainnya untuk 

memastikan kesalahan keuangan. 

     

V. Indikator : Teknik Audit 

16. Auditor melaksanakan teknik audit 

konfirmasi observasi terhadap klien. 

     

17. Auditor melaksanakan teknik audit 

analisis, check, perbandingan, telusur 

(investigasi), wawancara terhadap 

klien. 

     

18. Auditor melaksanakan teknik audit 

footing, cross footing, inspeksi, 

analitis, rekonsiliasi, vouching, dan 

verifikasi terhadap klien.  

     

 

DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS AUDIT 

NO. PERNYATAAN NILAI 

STS TS N S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standart Audit 
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1. Saat menerima penugasan, auditor 

menetapkan sasaran, ruang lingkup, 

metodologi pemeriksaan. 

     

2. Pekerjaan auditor harus direview 

kembali oleh atasan secara berjenjang 

sebelum laporan hasil audit dibuat. 

     

3. Proses pengumpulan, pengujian bukti 

harus dilakukan dengan maksimal 

untuk mendukung kesimpulan, 

temuan audit serta rekomendasi. 

     

4. Auditor menata dokumen audit dalam 

kertas kerja audit kemudian disimpan 

dengan baik agar dapat secara efektif 

diambil, dirujuk, dianalisis. 

     

5. Auditor harus mematui kode etik 

yang ditetapkan dalam pelaksanaan 

audit. 

     

6. Auditor merencanakan materialitas 

atas laporan keuangan berdasarkan 

Standart – Standart yang berlaku 

umum di Indonesia dalam 

pelaksanaan penugasan. 

     

II. Indikator : Kualitas Laporan Hasil Audit 

7. Laporan hasil audit memuat temuan 

hingga simpulan hasil audit secara 

obyektif, serta rekomendasi. 

     

8. Laporan yang dihasilkan harus 

akurat, lengkap, meyakinkan, jelas, 

ringkas, serta tepat waktu agar 

informasi yang diberikan bermanfaat 

secara maksimal. 

     

9. Laporan harus mengemukakan 

penjelasan berupa tanggapan pejabat / 

pihak obyek audit tentang hasil audit. 
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10. Laporan mengungkapkan hal – hal 

yang merupakan masalah yang belum 

dapat diselesaikan sampai 

berakhirnya audit. 

     

11. Laporan harus dapat mengemukakan 

pengakuan atas suatu prestasi 

keberhasilan suatu tindakan 

perbaikan yang telah dilaksanakan 

obyek audit. 

     

12. Auditor selalu melaporkan tentang 

adanya pelanggaran kepada kliennya. 
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