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INDIKATOR VARIABEL INDEPENDENSI AUDITOR 

 



88 
 

INDIKATOR VARIABEL TIME BUDGET PRESSURE 
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INDIKATOR VARIABEL FEE AUDIT 
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INDIKATOR VARIABEL REMOTE AUDIT 
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INDIKATOR VARIABEL KUALITAS AUDIT 
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QUALITIY CRITERIA 

R Square 

 R Square R Square Adjusted 

KA (Y) 0.444 0.380 

RA (Z) 0.294 0.235 

f Square 

 FA (X3) 
IA 

(X1) 
KA (Y) RA (Z) 

TBP 

(X2) 

FA (X3)   0.444 0.086  

IA (X1)   0.016 0.032  

KA (Y)      

RA (Z)   0.256   

TBP (X2)   0.034 0.055  

Construct Reliability and Validity 

 Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

FA (X3) 0.874 0.883 0.914 0.728 

IA (X1) 0.922 0.955 0.944 0.810 

KA (Y) 1.000 1.000 1.000 1.000 

RA (Z) 0.818 0.866 0.871 0.629 

TBP (X2) 0.943 1.055 0.949 0.758 
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DISCRIMINANT VALIDITY 

Fornell-Larcker Criterion 

 FA (X3) IA (X1) KA (Y) RA (Z) TBP (X2) 

FA (X3) 0.853     

IA (X1) 0.614 0.900    

KA (Y) 0.498 0.290 1.000   

RA (Z) 0.466 0.440 -0.134 0.793  

TBP (X2) 0.164 0.261 -0.145 0.307 0.871 

Cross Loadings 
 FA (X3) IA (X1) KA (Y) RA (Z) TBP (X2) 

X1.10 0.585 0.896 0.268 0.425 0.365 

X1.3 0.456 0.871 0.065 0.371 0.232 

X1.4 0.454 0.859 0.211 0.362 0.023 

X1.8 0.666 0.970 0.413 0.419 0.283 

X2.1 0.196 0.336 -0.015 0.165 0.910 

X2.2 0.196 0.296 -0.111 0.400 0.935 

X2.3 0.096 0.162 -0.070 0.010 0.858 

X2.7 0.323 0.266 -0.017 0.136 0.749 

X2.8 0.132 0.233 -0.195 0.330 0.906 

X2.9 -0.061 0.030 -0.207 0.139 0.855 

X3.10 0.878 0.604 0.621 0.176 0.050 

X3.11 0.916 0.623 0.500 0.425 0.193 

X3.8 0.832 0.379 0.252 0.482 -0.040 

X3.9 0.782 0.462 0.299 0.515 0.332 

Y.9 0.498 0.290 1.000 -0.134 -0.145 

Z.10 0.317 0.361 0.000 0.791 0.120 

Z.3 0.407 0.461 -0.270 0.850 0.334 

Z.6 0.501 0.291 0.013 0.809 0.285 

Z.9 0.106 0.208 -0.126 0.718 0.138 
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Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

 FA (X3) IA (X1) KA (Y) RA (Z) TBP (X2) 

FA (X3)      

IA (X1) 0.661     

KA (Y) 0.525 0.277    

RA (Z) 0.498 0.472 0.141   

TBP (X2) 0.266 0.272 0.120 0.274  

LATENT VARIABLE 

Latent Variable Correlations 

 FA (X3) IA (X1) KA (Y) RA (Z) TBP (X2) 

FA (X3) 1.000 0.614 0.498 0.466 0.164 

IA (X1) 0.614 1.000 0.290 0.440 0.261 

KA (Y) 0.498 0.290 1.000 -0.134 -0.145 

RA (Z) 0.466 0.440 -0.134 1.000 0.307 

TBP (X2) 0.164 0.261 -0.145 0.307 1.000 

Latent Variable Covariances 

 FA (X3) IA (X1) KA (Y) RA (Z) TBP (X2) 

FA (X3) 1.000 0.614 0.498 0.466 0.164 

IA (X1) 0.614 1.000 0.290 0.440 0.261 

KA (Y) 0.498 0.290 1.000 -0.134 -0.145 

RA (Z) 0.466 0.440 -0.134 1.000 0.307 

TBP (X2) 0.164 0.261 -0.145 0.307 1.000 
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LV Descriptives 

 

RESIDUALS 

Inner Model Residual Correlations 

 KA (Y) RA (Z) 

KA (Y) 1.000 0.000 

RA (Z) 0.000 1.000 

Inner Model Residual Descriptives 
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ROADMAP JOURNALS 

NO. 
NAMA PENELITI, JUDUL DAN 

JURNAL 
HASIL PENELITIAN 

1 

Nama Peneliti: Wan Fachruddin dan Sri 

Handayani 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Fee Audit, 

Pengalaman Kerja, dan Independensi Auditor 

terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan 

Publik di kota Medan 

 

Judul Jurnal: Jurnal Akuntansi dan Bisnis. 

ISSN: 2503-0337 (online) Vol 3 No. 2. 2017 

Hasil dari penelitian 

ini adalah secara parsial 

fee audit berpengaruh 

terhadap kualitas audit, 

Hal ini berarti bahwa 

semakin meningkat Fee 

Audit, maka Kualitas 

Audit juga akan semakin 

meningkat. Pengalaman 

kerja berrpengaruh 

terhadap kualitas audit, hal 

ini menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja yang 

tinggi maka kualitas audit 

akan semakin tinggi. 

Sedangkan independensi 

auditor tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit, hal 

ini berarti  

kualitas audit tidak 

dipengaruhi oleh 

independensi auditor yang 

berarti bahwa adanya 

dugaan auditor tidak 

bersikap independen 

terhadap klien.  

Secara simultan fee 

audit, pengalaman kerja, 

dan independensi auditor 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Berarti 

secara bersama-sama fee 

audit, pengalaman kerja 
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dan independensi auditor 

meningkat maka kualitas 

audit yang dihasilkan pun 

akan semakin meningkat 

atau lebih baik. 

2 

Nama Peneliti: Medianto Suryo 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Time Budget 

Pressure dan Risiko Audit Terhadap Kualitas 

Audit (Survey Pada Auditor di Kantor 

Akuntan Publik di Bandung) 

 

Judul Jurnal: Jurnal Riset Akuntansi Dan 

Keuangan. Vol 5 No. 1. 2017. 1325-1336 

Time Budget Pressure 

dan risiko audit 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada auditor 

di KAP di Bandung. 

Adanya Time Budget 

Pressure berpotensi 

menimbulkan sikap dalam 

tindakan profesional yang 

dapat mengurangi kualitas 

audit dan laporan audit 

yang dihasilkan. 

Time Budget Pressure 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada auditor 

KAP di Bandung. Time 

Budget Pressure yang 

dihadapi oleh auditor 

dapat menimbulkan 

tingkat stress yang tinggi 

yang dapat berpengaruh 

terhadap kualitas 

pemeriksaan keungan 

yang dilakukan auditor. 

Jadi, dengan adanya Time 

Budget Pressure dapat 

mempengaruhi sikap 

auditor yang kemudian 

menyebabkan penurunan 

kualitas audit.  

Risiko audit 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada auditor 
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KAP di Bandung. Risiko 

dalam audit berarti bahwa 

auditor menerima suatu 

tingkat ketidakpastian 

tertentu dalam 

pelaksanaan audit, 

ketidakpastian tersebut 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

3 

Nama Peneliti: Yunike Nadya Pitaloka 

Santoso dan Tarmizi Achmad 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Audit Tenure, 

Audit Fee, Tekanan Waktu, Tekanan Klien 

dan Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas 

Audit pada KAP Semarang 

 

Judul Jurnal: DIPONEGORO JOURNAL OF 

ACCOUNTING Volume 8, Nomor 4, Tahun 

2019, Halaman 1-10. http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/accounting ISSN 

(Online): 2337-3806  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Audit Tenure (X1) secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap Kualitas Audit 

(Y). Hal ini menunjukkan 

semakin lama masa 

perikatan audit tidak akan 

mempengaruhi kualitas 

auditor dalam melaporkan 

dan mengekspos laporan 

keuangannya kepada 

pihak yang 

berkepentingan. Adanya 

penolakan atas hipotesis 

ini dikarenakan masa 

perikatan audit bukan 

patokan bahwa hasil audit 

akan berkualitas. 

Hasil penelitian 

menunjukkan hasil di 

mana Audit Fee (X2) 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Audit 

(Y). Hal ini menunjukkan 

semakin berkualitas 

Kantor Akuntan publik 

dalam melaporkan dan 
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mengekspos laporan 

keuangannya kepada 

pihak yang 

berkepentingan maka akan 

semakin tinggi fee audit 

yang diterima auditor 

karena mereka auditor 

telah secara jujur tanpa 

manipulasi dan terbuka. 

Hasil penelitian 

menunjukkan hasil di 

mana Audit Fee (X2) 

secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Audit 

(Y). Hal ini menunjukkan 

semakin berkualitas 

Kantor Akuntan publik 

dalam melaporkan dan 

mengekspos laporan 

keuangannya kepada 

pihak yang 

berkepentingan maka akan 

semakin tinggi fee audit 

yang diterima auditor 

karena mereka auditor 

telah secara jujur tanpa 

manipulasi dan terbuka. 

Hasil penelitian 

menunjukan hasil dimana 

tekanan klien (X4) secara 

parsial berpengaruhpositif 

terhadap Kualitas Audit 

(Y). Hal ini menunjukan 

semakin tinggi tekanan 

klien yang dirasakan 

auditor dalam melaporkan 

hasil temuan dalam 
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laporan keuangan klien 

maka akan meningkatkan 

kualitas laporan yang 

dihasilkan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan hasil 

kompleksitas tugas (X5) 

secara parsial berpengaruh 

positif terhadap Kualitas 

Audit (Y). Hal ini 

menunjukkan semakin 

tinggi kompleksitas tugas 

akan menghasilkan 

kualitas audit yang 

semakin meningkat dan 

sebaliknya. Kompleksitas 

audit yang muncul karena 

semakin tingginya 

variabilitas dan 

ambiguitas tugas 

pengauditan dapat 

menjadi penyebab 

turunnya kualitas audit. 

4 

Nama Peneliti: Gevi Kurniawan; Sutjipto 

Ngumar; Kurnia 

 

Judul Penelitian: Effects of Time Budget 

Pressure, Audit Fee, Independence and 

Competence on Audit Quality 

 

Judul Jurnal: JOURNAL OF AUDITING, 

FINANCE, AND FORENSIC 

ACCOUNTING (JAFFA) E-ISSN: 2461-

0607 ISSN: 2339-2886 

https://journal.trunojoyo.ac.id/jaffa/index Vol. 

7, No. 1, April, 2019 Page. 1 – 43 

Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa Time 

Budget Pressure tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. karena 

tekanan anggaran waktu 

audit normal bagi seorang 

auditor, sehingga ia akan 

lebih berhati-hati dalam 

mendistribusikan sub 

kegiatan kepada anggota 

tim untuk audit yang 

efektif dan tepat waktu. 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa audit 
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fee berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Artinya 

semakin tinggi biaya 

audit, semakin tinggi 

kualitas yang diberikan 

oleh auditor. 

hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

independensi 

mempengaruhi kualitas 

audit. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

independensi auditor akan 

menghalangi klien untuk 

mempengaruhi dirinya; 

dan karenanya, proses 

audit akan dilakukan 

secara transparan, 

sehingga meningkatkan 

kualitas audit. 

Hasil lain penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

kompetensi 

mempengaruhi kualitas 

audit. artinya semakin 

banyak keikutsertaan 

dalam pelatihan, seminar, 

dan sertifikasi maka 

semakin mampu. mereka 

akan menjalankan 

tugasnya. 

5 

Nama Peneliti: Herlina, Christiana Gultom 

dan Talenta Marpaung 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Time Budget 

Pressure, Pengalaman Auditor dan Audit 

Tenure terhadap Kualitas Audit  

 

Time Budget Pressure 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Audit 

pada Kantor Akuntan 

Publik di Wilayah Kota 

Medan. Dengan demikian 

semakin tinggi Time 
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Judul Jurnal: Jurnal AKRAB JUARA Vol. 4 

No. 2 Edisi Mei 2019 (43-52) 

 

Budget Pressure maka 

semakin rendah Kualitas 

Audit yang dihasilkan. 

Pengalaman Auditor 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Audit 

pada Kantor Akuntan 

Publik di Wilayah Kota 

Medan. Dengan demikian 

semakin tinggi 

Pengalaman Auditor maka 

semakin tinggi Kualitas 

Audit yang dihasilkan. 

Audit Tenure 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Audit 

pada Kantor Akuntan 

Publik di Wilayah Kota 

Medan. Dengan demikian 

semakin tinggi Audit 

Tenure maka semakin 

tinggi Kualitas Audit yang 

dihasilkan. 

6 

Nama Peneliti: Stefani Fransiska Lele Biri 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, dan Fee Audit terhadap 

Kualitas Audit 

 

Judul Jurnal: AKUNTANSI DEWANTARA 

VOL. 3 NO. 2 OKTOBER 2019 p-ISSN: 

2550-0376 | e-ISSN: 2549-9637 | DOI: 

10.26460/AD. V3I2.3506 

Hipotesis pertama 

yang diajukan dalam 

penelitian ini kompetensi 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

Hasil dari penelitian ini 

bisa dijelaskan Hasil dari 

penelitian ini bisa 

dijelaskan. 

Hipotesis ke dua yang 

diajukan dalam penelitian 

ini independensi 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

Sikap ketidakberpihakan 
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yang ditunjukkan auditor 

ketika melaksanakan 

tugasnya mencerminkan 

auditor jujur dan bebas 

dari pengaruh apapun, 

sehingga laporan 

auditannya dapat 

dipercaya. 

Hipotesis ketiga yang 

diajukan dalam penelitian 

ini fee audit tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Artinya 

besar kecilnya audit fee 

yang diterima oleh Kantor 

Akuntan Punlik tidak 

mempengaruhi auditor 

dalam memberikan 

kualitas audit. 

7 

Nama Peneliti: Tri Agustini dan Dian Lestari 

Siregar 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Fee Audit, Audit 

Tenure dan Rotasi Audit terhadap Kualitas 

Audit di Bursa Efek Indonesia 

 

Judul Jurnal: JURNAL EMBA: JURNAL 

RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS 

DAN AKUNTANSI ISSN 2303-1174 Jurnal 

EMBA Vol.8 No.1 Februari 2020, Hal. 637 - 

646 

Secara simultan fee 

audit, audit tenure dan 

rotasi audit tidak 

berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap 

kualitas audit. Dalam 

penelitian ini menunjukan 

tidak adanya pengaruh 

ukuran fee audit terhadap 

kualitas auditpada 

perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama 

periode 2014-2018. Hal 

ini disebabkan karena fee 

audit tidak bisa 

memprediksi baik atau 

tidaknya suatu kualitas 

audit. 
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Dalam penelitian ini 

menunjukan tidak adanya 

pengaruh ukuran audit 

tenure terhadap kualitas 

auditpada perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 

2014-2018. Hal ini 

disebabkan karena 

semakin lama masa 

perikatan akan menjadi 

semakin rendah kualitas 

audit, hal ini disebabkan 

karena dengan semakin 

panjangnya masa 

perikatan, hubungan 

auditor dengan klien 

semakin dekat, sehingga 

independensi auditor 

menurun. 

Dalam penelitian ini 

menunjukan tidak adanya 

pengaruh ukuran rotasi 

audit terhadap kualitas 

auditpada perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 

2014-2018. Hal ini 

disebabkan karena ketika 

melakukan pergantian 

auditor memang dapat 

membuat penyegaran 

namun auditor belum 

tentu mampu memahami 

keadaan perusahaan 

kliennya sekarang dan 
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memerlukan waktu untuk 

bisa mengerti keadaan 

perusahaan barunya. 

8 

Nama Peneliti: Muslim Muslim, Syamsuri 

Rahim, Muhammad Faisal AR Pelu dan Alma 

Pratiwi 

 

Judul Penelitian: Kualitas Audit: Ditinjau dari 

Fee Audit, Risiko Audit dan Skeptisme 

Profesional Auditor Sebagai Variabel 

Moderating 

 

Judul Jurnal: Ekuitas: Jurnal Pendidikan 

Ekonomi Volume 8, Number 1, Tahun 2020. 

pp. 9-19 P-ISSN: 2354-6107 E-ISSN: 2549-

2292 Open Access: 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU  

Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa fee 

audit berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap kualitas audit. 

Hal ini disebabkan karena 

semakin tinggi fee yang 

didapatkan tetapi semakin 

rendah kualitas audit yang 

dihasilkan, karena auditor 

yang menerima fee audit 

yang besar cenderung 

merasa tergantung kepada 

klien sehingga segan 

menentang pendapat klien 

meskipun pendapat klien 

tersebut tidak sesuai 

dengan standar 

pemeriksaan akuntan 

publik. 

Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa 

risiko audit berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal ini 

disebabkan karena risiko 

kesalahan audit yang 

meningkat dan kualitas 

audit yang dihasilkan 

menurun. Ini dapat terjadi 

karena adanya kesalahan 

materil dalam proses 

audit, ketika integritas 

manajemen klien sulit 
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ditemukan karena adanya 

kepentingan pihak 

manajemen yang ingin 

mencapai tujuan-tujuan 

tertentu melalui laporan 

keuangan yang salah 

tersebut. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

skeptisme profesional 

auditor sebagai variabel 

moderasi tidak mampu 

memperkuat pengaruh fee 

audit terhadap kualitas 

audit. Hal ini disebabkan 

karena kualitas audit yang 

rendah akibat auditor tidak 

mengevaluasi 

kemungkinan kecurangan 

material, dikarenakan fee 

yang sangat besar 

membuat auditor takut 

akan kehilangan sebagian 

pendapatannya, dan tentu 

saja sikap skeptisme 

seorang auditor tidak 

berlaku ketika hal ini 

terjadi. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

skeptisme profesional 

auditor sebagai variabel 

moderasi tidak mampu 

memperkuat pengaruh 

risiko audit terhadap 

kualitas audit. Hal ini 

disebabkan karena 

walaupun seorang auditor 
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memiliki sikap skeptis 

yang selalu 

mempertanyakan dan 

meragukan bukti audit, 

kemungkinan tidak 

diketemukannya 

kesalahan materil dalam 

pemeriksaan masih bisa 

terjadi. 

9 

Nama Peneliti: Maria Yonitha Manbait dan 

Suryaningsi 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Independensi 

Auditor dan Time Budget Pressure terhadap 

Kualitas Audit  

 

Judul Jurnal: JURNAL AKUNTANSI 

(JA)VOL. 7, NO. 2, MEI 2020 Hal. 34s/d47 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

semakin baik 

independensi yang 

diterapkan maka semakin 

terwujudnya kualitas audit 

yang efektif. 

Berdasarkan hasil 

analisis statistik dalam 

penelitian ini ditemukan 

bahwa Time Budget 

Pressure memiliki 

pengaruh tetapi negatif 

terhadap kualitas audit 

Berarti semakin tinggi 

Time Budget Pressure, 

maka kualitas audit yang 

dihasilkan semakin 

rendah.  

Independensi dan 

Time Budget Pressure 

berpengaruh secara 

simultan terhadap Kualitas 

Audit. Maka dapat 

disimpulkan laporan audit 



108 
 

bisa berkualitas apabila 

independensi dari seorang 

auditor dapat terjaga 

dengan baik dan tidak 

adanya tekanan waktu 

dalam penyelesaian audit. 

Semakin baiknya 

Independensi, dan 

semakin berkurangnya 

Time Budget Pressure, 

maka kualitas audit yang 

dihasilkan akan semakin 

baik. 

10 

Nama Peneliti: Anak Agung Candra Pratiwi, 

Ni Nyoman Ayu Suryandari, dan AA Putu 

Gde Bagus Ari Susandya 

 

Judul Penelitian: Pengaruh profesionalisme, 

independensi dan kompetensi auditor terhadap 

kualitas hasil audit pada kantor akuntan publik 

di provinsi Bali 

 

Judul Jurnal: JURNAL KHARISMA VOL. 2 

No. 1, Februari 2020  

e-ISSN 2716-2710 

Hipotesis pertama 

(H1) dapat diterima yaitu 

profesionalisme 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

Hal ini mengindikasikan 

bahwa profesionalisme 

sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas 

audit. 

Hipotesis kedua (H2) 

dapat diterima yaitu 

independensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

independensi sangat 

penting dalam 

meningkatkan kualitas 

audit. independensi berarti 

sikap seseorang untuk 

bertindak jujur, tidak 

memihak, dan melaporkan 

temuan-temuan hanya 
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berdasarkan bukti yang 

ada. 

Hipotesis ketiga (H3) 

ditolak, hal ini 

menunjukan bahwa 

kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Kompetensi 

auditor tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

karena setiap auditor harus 

mampu menyesuaikan diri 

dengan sistem auditing 

pada saat dia mengaudit 

suatu perusahaan dengan 

karakteristik perusahaan 

yang berbeda-beda 

sehingga kompetensi 

setiap saat dapat berubah. 

11 

Nama Peneliti: Adelia Putri Rachmadani 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Independensi, 

Profesionalisme, Fee Audit, dan Time Budget 

Pressure terhadap Prosedur Audit dan 

Kualitas Audit 

 

Judul Jurnal: - 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

untuk menghasilkan audit 

yang berkualitas 

independensi berpengaruh 

signifikan terhadap 

prosedur audit, audit 

berkualitas dapat dicapai 

dengan prosedur audit 

yang baik dan Auditor 

wajib melaksanakan 

prosedur audit sesuai 

dengan standar. 

Profesionalisme hasil 

pengujian menunjukkan 

bahwa untuk 

menghasilkan audit yang 

berkualitas 

profesionalisme tidak 



110 
 

berpengaruh terhadap 

prosedur audit, namun 

audit yang berkualitas 

dapat dicapai dengan 

adanya prosedur audit. 

Fee Audit hasil 

pengujian menunjukkan 

bahwa untuk 

menghasilkan audit yang 

berkualitas fee audit 

berpengaruh singnifikan 

terhadap prosedur audit, 

Fee audit mempengaruhi 

auditor dalam 

menjalankan prosedur 

audit. 

Time Budget Pressure 

hasil pengujian 

menunjukkan bahwa Time 

Budget Pressure tidak 

berpengaruh terhadap 

prosedur audit. 

Independensi hasil 

pengujian menunjukkan 

bahwa untuk 

menghasilkan audit yang 

berkualitas independensi 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kualitas audit, namun 

audit berkualitas dapat 

dicapai dengan prosedur 

audit yang baik. 

Profesionalisme hasil 

pengujian menunjukkan 

bahwa untuk 

menghasilkan audit yang 

berkualitas 
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profesionalisme tidak 

berpengaruh langsung 

terhadap kualitas audit. 

Fee Audit hasil 

pengujian menunjukkan 

bahwa nilai pengaruh 

langsung fee audit 

terhadap kualitas audit 

menunjukkan bahwa 

semakin tinggi fee audit 

maka kualitas audit 

semakin menurun. 

Time Budget Pressure 

hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

untuk menghasilkan audit 

yang berkualitas Time 

Budget Pressure 

berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit meskipun 

tidak adanya prosedur 

audit. 

Prosedur Audit hasil 

pengujian menunjukkan 

bahwa untuk 

menghasilkan audit yang 

berkualitas prosedur audit 

tidak berpengaruh 

langsung terhadap kualitas 

audit. 

12 

Nama Peneliti: Rafif Helmi Fauzan, Wisnu 

Julianto, dan Retna Sari 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Time Budget 

Pressure, Profesionalisme, dan Fee Audit 

terhadap Kualitas Audit 

 

hipotesis pertama 

diterima dan bisa diambil 

kesimpulan bahwasanya 

Tekanan Anggaran Waktu 

mempunyai pengaruh 

pada kualitas audit. hal ini 

menunjukan bahwa 
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Judul Jurnal: Konferensi Riset Nasional 

Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume 

2, 2021 | hlm. 865-880 

dengan adanya tekanan 

waktu yang tinggi dan 

dirasakan oleh auditor 

akan membuat auditor 

berupaya untuk 

menyelesaikan audit tepat 

pada waktunya, sehingga 

dalam pelaksaan audit 

akan membuat auditor 

mengabaikan prosedur 

pemeriksaan sehingga 

peluang untuk 

menemukan temuan yang 

ada dalam pemeriksaan 

menjadi menurun dan 

akan memperngaruhi 

kualitas audit. 

hipotesis kedua pada 

riset ini diterima yaitu 

profesionalisme 

mempunyai signifikansi 

pengaruhnya pada kualitas 

audit. Pengaruh 

profesionalisme pada 

kualitas audit terletak pada 

sikap yang dipunya oleh 

individu auditor yang akan 

memanfaatkan segenap 

kemampuan, kompetensi, 

pengalaman, dan 

tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan 

pemeriksaan hal ini akan 

mendorong kualitas audit 

yang nantinya akan 

didapatkan. 

hipotesis ketiga pada 

penelitian ini diterima. 
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Semakin besar nya fee 

audit yang auditor terima 

memberikan tanda bahwa 

auditor itu memiliki 

kemampuan serta keahlian 

yang mahir dalam 

melakukan pemeriksaan. 

Semakin ahli seorang 

auditor maka dalam 

pelaksanaan pemeriksaan 

auditor akan mampu 

menemukan kesalahan 

yang bersifat materil 

maupun non materil yang 

nantinya akan memiliki 

pengaruh pada kualitas 

audit yang dihasilkan. 

13 

Nama Peneliti: Siska Willy 

 

Judul Penelitian: The Effect of Remote Audit 

and Agility on the Performance of the Internal 

Audit (SPI) During the Covid-19 Pandemic to 

Realize Good Corporate Governance (GCG) 

 

Judul Jurnal: Asian Journal of Law and 

Governance 

e-ISSN: 2710-5849 | Vol. 3, No. 3, 19-24, 

2021 

http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

remote audit 

mempengaruhi kinerja 

SPI. Hasil penelitian ini 

didukung oleh landasan 

teori pada pembahasan 

sebelumnya yang 

menyatakan bahwa remote 

auditing adalah 

penggunaan teknologi dan 

teknik remote auditing 

yang sudah berlangsung 

bertahun-tahun kemudian 

terdengar kembali ke 

publik akibat dampak 

COVID- 19 dirasakan di 

seluruh dunia. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kelincahan berpengaruh 
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terhadap kinerja SPI. 

Kelincahan auditor juga 

terlihat dari kesediaan 

auditor untuk tidak 

mengikuti standar dan 

aturan yang terikat seperti 

sebelum adanya pandemi 

Covid 19. Auditor akan 

mengarahkan staf 

auditnya untuk 

melaksanakan tugas non-

audit. Penugasan ini bisa 

dalam bentuk 

pendampingan atau 

melakukan proses 

manajemen yang sudah 

kritis akibat Covid-19. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa audit 

jarak jauh dan kelincahan 

mempengaruhi kinerja 

SPI. Hasil penelitian ini 

didukung oleh landasan 

teori pada pembahasan 

sebelumnya yang 

menyatakan bahwa salah 

satu cara untuk 

meningkatkan kinerja SPI 

di masa pandemi Covid 19 

adalah dengan melakukan 

remote audit. Audit jarak 

jauh bertujuan untuk 

membantu organisasi 

menerapkan kontrol yang 

efektif dengan 

mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensi dan 

mendorong peningkatan 
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berkelanjutan selama 

pandemi yang membatasi 

ruang lingkup SPI dalam 

perusahaan. 

14 

Nama Peneliti: Satria Pradana, Rico Wijaya Z, 

dan Septian Heru Prasetyo 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Independensi, due 

professional care, Time Budget Pressure 

terhadap kualitas audit 

 

Judul Jurnal: Seminar Nasional Pertumbuhan 

Ekonomi 2021 - Ekonomi Kreatif dan 

UMKM 

ISSN (Online): 2797-1759 Vol 2 No 1 (2021) 

Hasil penelitian ini 

membuktikan secara 

empiris bahwa 

independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Kualitas audit akan 

tercapai apabila seorang 

auditor memiliki tidak 

mudah dipengaruhi oleh 

pihak lain terutama dalam 

mengambil suatu 

keputusan yang 

berhubungan dengan 

auditing. 

Hasil penelitian ini 

membuktikan secara 

empiris bahwa due 

professional care 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Kualitas 

audit akan tercapai apabila 

seorang auditor 

menerapkan kemampuan 

profesionalnya dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Kualitas audit akan 

tercapai apabila seorang 

auditor menerapkan 

kemampuan 

profesionalnya dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Auditor harus tetap 

mempertahankan kualitas 

audit yang dihasilkannya 
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walaupun mereka berada 

dibawah tekanan, salah 

satu tekanannya yng tidak 

bisa dihindarkan yaitu 

tekanan anggaran waktu 

atau Time Budget 

Pressure, karena itu 

merupakan sebuah 

kewajiban dalam sebuah 

penugasan audit. 

15 

Nama Peneliti: Ni Kadek Devi Septayanti, Ni 

Made Sunarsih dan I Gusti Ayu Asri Pramesti 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Etika Auditor, 

Tekanan Anggaran Waktu, Kompetensi dan 

Fee Audit terhadap Kualitas Audit 

 

Judul Jurnal: JURNAL KHARISMAVOL. 

3No. 3, Oktober 2021E-ISSN2716-2710 

Etika auditor 

berpengaruh posiif 

terhadap kualitas audit. 

Dalam memeriksa laporan 

keuangan seorang auditor 

harus berpedoman pada 

kode etik profesional yang 

telah ditetapkan oleh IAPI, 

ketika auditor mematuhi 

etika profesinya dengan 

baik maka akan 

menghasilkan laporan 

audit yang berkualitas. 

Tekanan anggaran 

waktu tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Tekanan anggaran waktu 

merupakan waktu yang 

diberikan untuk 

menyelesaikan tugas 

auditnya dan meskipun 

auditor berada dibawah 

tekanan, mereka harus 

tetap mempertahankan 

kualitas auditnya karena 

tekanan anggaran waktu 

merupakan hal-hal yang 

tidak bisa dihindarkan dan 
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menjadi suatu kewajiban 

dalam penugasan. 

Kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Kompetensi 

bukanlah hal dominan 

dalam menghasilkan 

kualitas audit. Semakin 

tinggi tingkat kompetensi 

yang dimiliki seorang 

auditor tidak menjamin 

bahwa kualitas audit yang 

dihasilkan semakin baik. 

fee audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit. Semakin tinggi fee 

audit yang diterima 

auditor, kualitas audit 

yang dihasilkan akan 

semakin baik. Auditor 

dengan fee yang tinggi 

akan lebih memiliki 

tanggung jawab dalam 

menjalankan tugas yang 

diberikan oleh klien 

dengan melakukan audit 

lebih luas dan mendalam 

terhadap perusahaan klien 

sehingga kemungkinan 

kejanggalan-kejanggalan 

yang ada pada laporan 

keuangan klien dapat 

terdeteksi 

16 

Nama Peneliti: Marc Eulerich, Martin 

Wagener, David A. Wood 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

auditor internal tidak 

merasakan perbedaan 

dalam efisiensi dan 
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Judul Penelitian: Evidence on Internal Audit 

Effectiveness from Transitioning to Remote 

Audits because of COVID-19 

 

Judul Jurnal: SSRN 3774050, 2021 

efektivitas dan 

ketergantungan pemangku 

kepentingan pada hasil 

dari audit jarak jauh dan 

tradisional ketika 

mempertimbangkan 

semua tanggapan.  

Namun, juga 

ditemukan bahwa persepsi 

efisiensi dan efektivitas 

meningkatkan lebih 

banyak pengalaman yang 

dimiliki auditor internal 

dengan audit jarak jauh.  

Analisis tambahan 

menunjukkan bahwa 

dukungan dari auditee, 

tetapi bukan manajemen 

atau komite audit, 

merupakan penentu 

penting keberhasilan audit 

jarak jauh yang dirasakan.  

Temuan selanjutnya 

ini penting bagi auditor 

internal untuk 

dipertimbangkan ketika 

merancang audit jarak 

jauh karena ini 

menunjukkan pentingnya 

membangun dukungan 

dengan pihak yang diaudit 

untuk memiliki 

pengalaman audit jarak 

jauh yang sukses. 

17 

Nama Peneliti: Winda Khoirunnisa, Winda 

Aulia Fadhilah, Windi Widia Astuti, Yulisa 

Indah Mawarni dan Arwan Gunawan 

 

Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa audit 

jarak jauh memiliki 

perbedaan prosedur audit 
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Judul Penelitian: Tinjauan Kualitas Audit 

Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19 

 

Judul Jurnal: Prosiding Industrial Research 

Workshop and National Seminar Vol 12 pp 

1162-1166 

dibandingkan audit 

konvensional yang 

disebabkan oleh adanya 

kerangka kerja baru yang 

dimiliki oleh audit jarak 

jauh. Audit jarak jauh juga 

memiliki efektivitas dan 

efisiensi yang sama 

dengan audit 

konvensional, dengan 

begitu penulis 

menyimpulkan bahwa 

audit jarak jauh memiliki 

kualitas yang sama dengan 

audit konvensional dengan 

catatan bahwa proses 

tersebut mendapatkan 

dukungan dari kedua 

pihak, auditor dan pihak 

yang diaudit. 

18 

Nama Peneliti: Rizqi Shofia Az Zahra 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Skeptisisme 

Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap 

Kualitas Audit Jarak Jauh pada Masa Pandemi 

COVID-19 pada Kantor Akuntan Publik di 

Surabaya 

 

Judul Jurnal: Jurnal ilmiah mahasiswa FEB 

Universitas Brawijaya Vol 9 No 2. 2021 

Sikap skeptisisme 

profesional seorang 

auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

jarak jauh yang 

dilakukannya. Artinya, 

peningkatan skeptisisme 

profesional seorang 

auditor akan 

meningkatkan kualitas 

audit. Sesuai uraian 

tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa 

skeptisisme profesional 

yang dimiliki seorang 

auditor memberikan 

pengaruh terhadap 

kualitas audit jarak jauh 
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yang dilakukan KAP di 

Surabaya. 

Kompetensi seorang 

auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

jarak jauh yang 

dilakukannya. Artinya, 

peningkatan kompetensi 

auditor akan 

meningkatkan kualitas 

audit secara signifikan. 

Sesuai uraian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kompetensi yang 

dimiliki seorang auditor 

memberikan pengaruh 

terhadap kualitas audit 

jarak jauh yang dilakukan 

KAP di Surabaya. 

Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa 

H0 ditolak dan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa 

skeptisisme profesional 

dan kompetensi auditor 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit secara 

bersama-sama/ simultan. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

Mohon diisi dengan memberikan tanda centang “✓” atau silang “” pada kolom yang 

tersedia dan mengisi sesuai dengan identitas anda. Terima kasih. 

Nama    : 

(Boleh diisi/ boleh tidak diisi) 

Nama KAP   : 

• Jenis kelamin  :  

 Pria   

 Wanita 

• Pendidikan terakhir :  

 D3  

 S1 

 S2  

 S3 

• Posisi di KAP  :  

 Auditor Junior  

 Auditor Senior 

 Supervisor   

 Manajer  

 Partner   

• Lama bekerja sebagai auditor :  

 < 1 Tahun   

 1-3 Tahun 

 ≥ 3 Tahun   

 ≥ 5 Tahun 
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KUESIONER PENELITIAN 

Bapak/Ibu responden mohon untuk mengisi dengan memberikan tanda centang “✓” 

atau silang “” pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu pilih dengan keterangan 

scoring sebagai berikut: 

1 = STS : Sangat Tidak Setuju  4 = S  : Setuju 

2 = TS  : Tidak Setuju   5 = SS  : Sangat Setuju 

3 = N  : Netral 

1. Kualitas Audit 

No. PERNYATAAN 
Nilai 

STS TS N S SS 

Indikator: Deteksi Salah Saji 

1. 
Kompetensi auditor berpengaruh dalam melaporkan 

kesalahan klien. 

     

2. 

Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi 

klien menjadikan pelaporan audit menjadi lebih baik 

     

3. 

Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan audit 

dalam waktu yang tepat. 

     

4. 

Auditor harus mempunyai kemampuan untuk 

mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. 

     

Indikator: Kesesuaian dengan SPAP 

5. 

Auditor harus berpedoman pada prinsip akuntansi 

dalam melakukan pekerjaan lapangan. 

     

6. Auditor harus patuh terhadap SOP yang ada.      

Indikator: Risiko Audit 

7. 

Auditor tidak mudah percaya terhadap pernyataan 

klien selama melakukan audit. 

     

8. 

Berhati-hati dalam pengambilan keputusan selama 

melakukan audit. 

     

9. 
Akuntan publik harus memiliki konsistensi dalam 

profesinya. 

     

10. 

Auditor harus menjauhi tindakan yang dapat 

mendiskreditkan profesi akuntan publik. 
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2. Independensi Auditor 

No. PERNYATAAN 
Nilai 

STS TS N S SS 

Indikator: Independensi Penyusunan Program 

1. 

Auditor bebas dari campur tangan pimpinan 

untuk menentukan bagian-bagian tertentu yang 

diperiksa. 

     

2. 
Auditor bebas dari intervensi pimpinan tentang 

prosedur yang dipilih oleh auditor. 

     

3. 

Auditor bebas dari usaha-usaha pihak lain 

untuk menentukan subyek pekerjaan 

pemeriksaan. 

     

Indikator: Independensi Pelaksanaan Pekerjaan 

4. 

Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha klien 

tentang obyek pemeriksaan untuk menentukan 

kegiatan yang diperiksa. 

     

5. 

Pelaksanaan pemeriksaan harus bekerjasama 

dengan pihak perusahaan (dalam menyediakan 

dokumen yang dibutuhkan) salama proses 

pemeriksaan. 

     

6. 
Auditor bebas dari kepentingan pribadi yang 

dapat membatasi segala kegiatan pemeriksaan. 

     

7. 
Auditor bebas dari kepentingan pihak lain yang 

dapat membatasi segala kegiatan pemeriksaan. 

     

Indikator: Independensi Pelaporan 

8. 

Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 

pelaporan, auditor bebas dari kewajiban pihak 

lain untuk mepengaruhi fakta-fakta yang 

dilaporkan. 

     

9. 

Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 

pelaporan, auditor bebas dari istilah yang 

menimbulkan multi tafsir. 

     

10. 

Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 

pelaporan, auditor bebas dari usaha pihak 

tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan 

pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksaan. 
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3. Time Budget Pressure 

No. PERNYATAAN 
Nilai 

STS TS N S SS 

Indikator: Pemahaman tentang Time Budget 

1. 
Ditempat saya bekerja, anggaran waktu tidak 

pernah dikomunikasikan. 

     

2. 

Selama menjalankan tugas saya kurang 

mampu memenuhi target yang telah 

ditentukan. 

     

3. 

Dengan waktu yang diberikan terlalu sempit, 

maka dalam melaksanakan tugas saya terlalu 

tergesa-gesa dan tidak fokus. 

     

Indikator: Penilaian Kerja oleh Atasan 

4. 
Dalam penugasan audit, efisiensi dalam 

pekerjaan proses audit sangat ditekankan. 

     

5. 

Ditempat saya bekerja kesesuaian penugasan 

audit dengan anggaran waktu dijadikan 

indikator penilaian kinerja dari atasan. 

     

6. 

Ditempat saya bekerja, anggaran waktu 

merupakan keputusan yang mutlak dari atasan 

yang tidak dapat diganggu gugat. 

     

Indikator: Frekuensi Time Budget Pressure 

7. 

Saya merasakan waktu yang dibutuhkan 

terlalu sempit, sehingga terasa cukup berat 

atas beban pekerjaan yang saya emban. 

     

8. 

Dengan waktu yang telah ditentukan, tugas 

yang diberikan belum sepenuhnya dapat saya 

kerjaan dengan sebaik-baiknya. 

     

9. 

Target-target yang telah ditetapkan tidak dapat 

tercapai dengan banyaknya revisi time budget 

yang saya lakukan. 
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4. Fee Audit 

No. PERNYATAAN 
Nilai 

STS TS N S SS 

Indikator: Risiko Penugasan 

1. 

Fee audit yang saya terima sesuai dengan 

besar kecilnya risiko audit perusahaan 

klien. 

     

2. 
Saya akan menerima klien yang 

memberikan fee yang lebih besar. 

     

3. 

Kantor sudah menentukan batas risiko 

audit yang dapat diterima untuk menerima 

klien. 

     

Indikator: Kompleksitas Jasa yang Diberikan 

4. 
Selama ini besarnya fee audit ditentukan 

oleh kompleksitas audit yang dilakukan. 

     

5. 
Saya menerima fee audit sesuai dengan 

kompleksitas audit perusahaan klien. 

     

6. 
Semakin tinggi kompleksitas tugas maka 

fee audit yang diterima semakin besar. 

     

Indikator: Tingkat Keahlian 

7. 
Selama ini besarnya fee audit ditentukan 

oleh tingkat keahlian auditor. 

     

8. 

Tingkat keahlian yang semakin tinggi akan 

membuat saya menerima fee yang lebih 

besar. 

     

9. 

Tingkat keahlian dalam industri klien, 

dipertimbangkan klien dalam menghitung 

fee yang akan dibayarkan. 

     

Indikator: Struktur Biaya KAP 

10. 
Selama ini besarnya fee audit dipengaruhi 

oleh struktur biaya dari KAP. 

     

11. 
KAP menetapkan batasan besarnya fee 

audit yang bisa diterima. 
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5. Remote Audit 

No. PERNYATAAN 
Nilai 

STS TS N S SS 

Indikator: Pengetahuan 

1. 

Auditor harus memahami perkembangan 

teknologi untuk menunjang segala aktivitas 

audit. 

     

2. 

Audit jarak jauh merupakan terobosan masa 

depan yang wajib dipahami oleh setiap 

auditor. 

     

Indikator: Prosedur Audit 

3. 
Proses perencanaan audit menjadi lebih 

efisien dengan adanya audit jarak jauh. 

     

4. 

Proses pemeriksaan dokumen, fisik lapangan, 

wawancara hingga rapat penutup tidak lagi 

menemui kendala atas waktu dan tempat. 

     

Indikator: Skeptisme Profesional 

5. 

Dalam melakukan audit jarak jauh saya tidak 

percaya begitu saja dengan bukti-bukti audit 

yang diberikan oleh klien. 

     

6. 
Melakukan evaluasi kembali dengan cukup 

detail terhadap bukti-bukti klien.  

     

Indikator: Risiko Audit 

7. 
Berhati-hati dalam pengambilan keputusan 

selama melakukan audit jarak jauh. 

     

8. 

Auditor mempertimbangkan teknologi yang 

digunakan pada saat melakukan audit jarak 

jauh. 

     

Indikator: Mutu Audit 

9. 

Peningkatan kualitas pembuktian atas bukti-

bukti yang diberikan oleh klien dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi. 

     

10. 

Mempelajari laporan-laporan audit terdahulu, 

struktur usaha, dan pengendalian internal 

klien dengan detail. 
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