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ABSTRACT 

 

 

 

 

The object of this research is to analyze factors that influence independence of public 

accountans on accounting student’s perception . The factors are : (1) size of the firm, (2) 

duration of assignment, (3) relationships with clients , (4) pressure from clients and (5) 

audit fee. 

Methods used in processing the data using one sample t-test. They are the five factors 

that influence the attitude of independence of the public accountants can be seen with the 

review. 

The result of this research shows that : (1) relationships with clients, (2) pressure from 

clients and (3) audit fee are influence independence of public accountans on accounting 

student’s perception. There is two factor (1) size of the firm and (2 )duration of 

assignment doesn’t influence independence of public accountans on accounting student’s 

perception. 

Key words : independence,  public accountans, accounting student’s perception 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

 

Profesi akuntan publik dapat berkembang disebabkan oleh kebutuhan akan 

pentingnya suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan usaha. Pada hakekatnya 

laporan keuangan merupakan tolak ukur kemampuan dan keberhasilan suatu badan usaha 

dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu kesalahan dalam laporan keuangan akan 

berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan 

oleh pihak-pihak luar perusahaan yaitu: investor, kreditur, pemegang saham, pemerintah 

maupun masyarakat umum, untuk itu diperlukan orang lain yang dapat dipercaya untuk 

menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha tersebut. Dari 

kebutuhan ini maka muncul profesi akuntan publik yang dipercaya oleh pihak-pihak 

berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk melakukan penilaian atas kewajaran 

laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.  

Di lain sisi para pengguna laporan keuangan tidak sepenuhnya percaya terhadap 

laporan keuangan yang dibuat oleh para manajemen perusahaan. Mereka berpendapat 
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laporan keuangan tersebut dibuat lebih bagus dari sebenarnya untuk kepentingan umum 

perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi manajemen. Kepentingan perusahaan 

secara umum, misalnya untuk menarik minat para investor menanamkan modalnya 

diperusahaan tersebut atau pihak bank untuk memberikan pinjaman. Kepentingan pribadi 

pihak manajemen misalnya dengan tujuan mendapatkan bonus atas kinerja yang 

diraihnya. Para pengguna laporan keuangan berasumsi bahwa laporan keuangan 

perusahaan yang dibuat manajemen bukan dibuat berdasarkan kegiatan operasional 

perusahaan. 

 Menghindari adanya anggapan tersebut dan untuk mencegah adanya potensi 

terjadinya teori keagenan maka di perlukan adanya pihak yang independen yang tidak 

memihak kepentingan pihak manapun. Pihak independen ini adalah entitas yang dapat 

dipercaya untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pihak 

independen ini adalah akuntan publik. Akuntan publik sebagai pihak yang dipakai 

jasanya oleh para pengguna laporan keuangan perusahaan maupun oleh manajemen 

untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tanpa melihat 

kepentingan pihak manapun. Diharapkan oleh kedua belah pihak bahwa akuntan publik 

tersebut akan bersikap independen. Independensi merupakan salah satu ciri paling 

penting yang harus dimilki oleh profesi akuntan publik, karena banyak pihak yang 

menggantungkan kepercayaan kepada kebenaran laporan keuangan berdasarkan laporan 

yang dibuat oleh akuntan publik. 

Pada saat melaksanakan audit, profesi akuntan publik mempunyai posisi yang 

unik dibandingkan profesi yang lain, misalnya pengacara mereka bekerja dan dibayar 

untuk kepentingan yang memberi uang atau memberi fee. Profesi akuntan publik 

melaksanakan audit bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar fee, tetapi 

Faktor-Faktor..., Bayu Prasetyo, Ak.-Ibs, 2012 
 



juga untuk pihak ketiga atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap laporan 

keuangan klien yang diaudit. Pihak ketiga adalah pemegang saham, pemerintah, kreditur 

lembaga-lembaga keuangan yang lain dan sebagainya. Sehubungan posisi yang unik 

tersebut, maka akuntan public dituntut dapat mempertahankan independensinya terutama 

dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan yang diaudit.  

Independensi merupakan penilaian pihak lain terhadap diri auditor sehubungan 

dengan pelaksanaan audit. Mengenai sikap independensi ini, profesi akuntan publik telah 

menetapkan dalam kode etik akuntan Indonesia. Memang independensi ini sangat sulit 

diuji secara obyektif, namun unsur independensinya ini dimaksudkan sebagai 

tanggungjawab operasionalnya, sedang akuntan publik yang independen itu sendiri 

adalah akuntan yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan 

yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya 

dalam pemeriksaan.  

Indepensi akuntan publik terdiri dari dua aspek yaitu: independent in fact 

(indepensi dalam kenyataan) dan independent in apperrance (independensi dalam 

penampilan). Sikap indepensi dalam kenyataan ini ada keterkaitannya dengan 

obyektifitas yang merupakan sikap tidak memihak dalam mempertahankan fakta 

tersebut. Indepedensi penampilan merupakan penilain pihak lain terhadap pihak auditor 

sehubungan dengan pelaksanaan audit. Penilain mengenai independent in fact ini sulit 

untuk diketahui dan tidak ada ukuran yang jelas, karena independensi ini menyangkut 

sikap mental auditor sehingga masyarakat cenderung untuk menilai independensi dalam 

penampilan karena apabila dalam independen ini rusak atau dilanggar menyebabkan 

rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik secara keseluruhan. 
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Akuntan publik dalam memberikan setiap jasanya harus sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku yang ada pada standar profesi akuntan publik (SPAP). Misalnya dalam 

pemberian jasa audit, harus sesuai dengan standar auditing yang tediri dari (a) standar 

umum (b) standar pekerja lapangan (c) standar pelaporan. Dalam standar umum kedua 

(2001.220) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor “.  

Standar ini mengharuskan akuntan publik bersikap independen, artinya tidak 

mudah dipengaruhi, karena akuntan publik melaksanakan pekerjaanya untuk 

kepentingan umum ( dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern ). Dengan 

demikian, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana 

pun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, akuntan publik akan kehilangan sikap 

tidak memihak, yang justru penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. 

Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam 

perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya 

seorang hakim. Akuntan publik mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang 

meletakkan kepercayaan atas laporan akuntan publik independen, seperti calon-calon 

pemilik dan kreditur. 

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sangat penting bagi 

perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika 

terdapat bukti bahwa independensi sikap akuntan publik ternyata berkurang, bahkan 

kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka 

yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen 

tersebut. Independen dapat tercipta apabila akuntan publik mempunyai intelektual yang 
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jujur. Orang yang independen dapat diakui pihak lain dengan cara, akuntan publik harus 

bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan 

dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan misalnya, 

seorang akuntan publik yang mengaudit suatu persahaan dan akuntan publik juga 

menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun akuntan publik telah 

menggunakan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat  

mempercayainya sebagai seorang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa 

kesimpulan dan langkah yang diambil oleh akuntan publik independen selama auditnya 

dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. 

Demikian juga halnya, seorang akuntan publik yang mempunyai kepentingan 

keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin akuntan publik 

benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan 

tersebut. Namun, bagaimana pun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa akuntan 

publik bersikap jujur dan tidak memihak. Akuntan publik independen tidak hanya 

berkewajiban mempertahankan fakta bahwa akuntan publik  independen, namun harus 

pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap 

independensinya.  

Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, 

agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari 

masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi akuntan publik ditekankan 

disini karena independensi secara intrinsik merupakan masalah pribadi, bukan 

merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang 

independensi ini dimasukkan ke dalam Aturan Etika, hal ini akan mengikat akuntan 

publik independen menurut ketentuan profesi.   
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Beberapa kasus yang bisa membuat para pengguna pengguna laporan keuangan 

meragukan sikap independensi akuntan publik  yang salah satu kasusnya yaitu 

melibatkan salah satu dari lima KAP terbesar didunia yaitu Arthur Andersen dan suatu 

perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di 

Amerika Serikat yaitu Enron. Dalam kasus ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

independensi akuntan publik yaitu hubungan kantor akuntan dengan klien, pemberian 

jasa non audit dan lama penugasan. Faktor hubungan dengan klien antara lain ; mantan 

Chief Audit Executif Enron (kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen 

yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan, direktur keuangan Enron berasal dari 

KAP Andersen dan sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. 

Selain memberikan jasa audit kepada Enron, KAP Andersen juga memberikan jasa 

konsultasi manajemen dengan fee yang besar. Kemudian faktor lama penugasannya 

adalah bahwa KAP Andersen telah memberikan jasa audit sejak tahun 1985.  

Beberapa penelitian diketemukan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi 

independensi akuntan publik antara lain : hubungan keuangan dengan klien, kedudukan 

dalam perusahaan, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai, pelaksanaan jasa lain 

untuk klien, hubungan keluarga dan pribadi, besarnya kantor akuntan publik, lamanya 

penugsan audit dan faktor-faktor lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Lumbangaol (2010) dimana objek penelitiannya adalah para akuntan publik diketemukan 

faktor-faktor seperti hubungan dengan klien, jasa non audit, lamanya hubungan dengan 

klien yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. Kemudian faktor-faktor 

yang mempengaruhi dengan objek penelitian yang berbeda yaitu manajer keuangan yang 

dilakukan oleh Kasidi (2007) ditemukan hasil bahwa komite audit, jasa konsultasi 

manajemen bisa mempengaruhi independensi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
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Suryaningtias (2007) dimana objek penelitiannya adalah para akuntan publik 

diketemukan faktor-faktor seperti hubungan dengan klien, jasa non audit, lamanya 

hubungan dengan klien yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. 

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap persepsi para mahasiswa akuntansi. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi 

faktor-faktor apa yang saja yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik 

dengan judul penelitian : 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik 

menurut Persepsi Mahasiswa Akuntansi ” 

Dimana penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

independensi akuntan publik yang meliputi ukuran kantor akuntan, tingkat persaingan 

antar kantor akuntan publik, hubungan keluarga, tekanan dari klien, dan audit fee. 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang di teliti oleh penulis sebagai bahan dasar penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi apakah faktor ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh positif terhadap independensi akuntan publik? 

2. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi apakah faktor lamanya penugasan 

berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik? 

3. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi  apakah faktor hubungan dengan klien 

berpengaruh negatif terhadap  independensi akuntan publik? 
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4. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi apakah faktor tekanan dari klien 

berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik? 

5. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi apakah faktor audit fee berpengaruh 

negatif terhadap independensi akuntan publik? 

6. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi apakah faktor  ukuran KAP, lama 

penugasan, hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan audit fee berpengaruh 

signifikan terhadap independensi akuntan publik 

1.3. Batasan Penelitian 

 Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka beberapa batasan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya meneliti 5 (lima) faktor yang mempengaruhi independensi 

akuntan publik. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Jakarta. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan yang telah disebutkan  

sebelumnya, maka tujuan penulisan adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor ukuran kantor akuntan publik terhadap 

independensi akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi.  

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor lamanya penugasan terhadap independensi 

akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor hubungan dengan klien terhadap 

independensi akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh faktor tekanan dari klien terhadap independensi 

akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh faktor audit fee terhadap independensi akuntan 

publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan juga memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait 

dan juga juga pihak lain. Kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang independensi akuntan 

publik, disini penulis bisa mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 

independensi akuntan publik secara kajian. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi 

pengembangan literature mengenai independensi akuntan publik. 

3. Bagi Akuntan Publik 

Hasil penelitian dapat menjadi masukkan yang bermanfaat bagi profesi akuntan 

publik khususnya dalam hal independensi akuntan publik. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam peneltian ini terdiri 5 (lima) bab yaitu :  
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1. BAB I-PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai alasan dan latar belakang penulisan 

judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneltian serta sistematika 

penulisan penelitian. 

 

2. BAB II-LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai literatur dan teori yang terikat dengan 

isi peneltian. Dan beberapa sumber adalah diperoleh dari buku refensi dan 

penelitian terdahulu. 

3. BAB III-METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian mengenai variabel yang 

digunakan, metode pengumpulan data dan sifat data yang digunakan, cara 

pengambilan sampel, pengolahan data serta metode statistik dalam pengoperasian 

data hingga cara pengukuran variable bebas yang digunakan. 

4. BAB IV-ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menggambarkan hasil dari observasi dari responden. Dalam bab 

ini akan dijelaskan hasil penelitian ini. 

5. BAB V-KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang terkait dan saran 

bagi penelitian selanjutnya serta saran untuk akuntan publik mengenai 

independensi. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI  

 

2.1. Tinjauan Pustaka  

2.1.1 Persepsi 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi didefinisikan sebagai tanggapan 

(penerimaan langsung dari sesuatu) atau merupakan proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi berarti analisis mengenai cara kita 
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mengintegrasikan pencerapan kita terhadap hal-hal yang ada disekeliling kita dengan 

kesan-kesan atau konsep yang sudah ada dan selanjutnya mengenalinya. Jalaluddin 

(1993) dalam penelitian Lumbangaol (2010) mendefinisikan persepsi adalah pemberian 

makna pada stimuli inderawi. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2004:225) dalam buku yang berjudul 

Organizational Behavior , “Persepsi adalah proses kognitif yang membuat kita, manusia, 

dapat menginterpretasikan dan memahami lingkungan sekitar.” Sebagai contoh, baik 

manusia maupun hewan mengenali objek di lingkungan yang kita kenal. Manusia akan 

mengenali foto teman baiknya; anjing dan kucing dapat mengenali makanan atau mainan 

kesukaan mereka. 

Menurut Robbins dan Judge (2008:175)  dalam perilaku organisasi, “Persepsi 

adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris 

mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima 

seseorang pada dasarnya bisa dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, 

perbedaan tersebut sering timbul. Seseorang bisa menjelaskan hal yang sama namun 

dapat mengartikannya secara berbeda.” 

Menurut Nadirsyah (1993) dalam penelitian Lumbangaol (2010) persepsi 

masyarakat tentang independensi akuntan publik akan dipengaruhi oleh pengalaman, 

pengetahuan dan harapannya atas akuntan publik tersebut, dimana setiap kelompok 

masyarakat berbeda terhadap independensi akuntan publik tersebut. 

Persepsi seseorang terhadap individu berbeda dari persepsi kita tentang benda-

benda mati seperti meja, mesin, atau gedung karena kita membuat kesimpulan tentang 

berbagai tindakan dari individu yang tidak kita temui pada benda-benda mati. Benda-
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benda mati bergantung pada hukum alam, tetapi tidak memiliki kenyakinan, motif, atau 

niat, sementara manusia memiliki semua hal tersebut. Hasilnya adalah ketika 

mengobservasi individu, kita berusaha untuk mengembangkan berbagai penjelasan 

tentang mengapa mereka berprilaku dalam cara-cara tertentu. Oleh karenanya, persepsi 

dan penilaian kita tentang tindakan seseorang akan dipengaruhi secara signifikansi oleh 

asumsi-asumsi yang kita buat tentang keadaan internal orang itu. 

Robbins (2008) secara implisit menyatakan bahwa persepsi satu individu 

terhadap satu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu yang 

lain terhadap obyek yang sama. Hal ini menurutnya dikarenakan adanya beberapa faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu karakteristik pribadi pelaku persepsi, target yang 

dipersepsikan, dan lingkungan atau situasi di mana persepsi itu dilakukan. Faktor–faktor 

yang mempengaruhi itu dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.1 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor dalam diri si pengarti : 

1. Sikap-sikap 

2. Motif-motif 

3. Minat-minat 

4. Pengalaman 

5. Harapan-harapan 

PERSEPSI 

Faktor-faktor dalam situasi : 

1. Waktu 

2.  Keadaan kerja 

3.  Keadaan sosial  
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                Sumber : Robbins dan Judge (2008) 

 

 Teori hubungan (attribution theory) telah dikemukakan untuk mengembangkan 

penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti 

yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan 

bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya menentukan 

apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Internal disini adalah 

perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Sedangkan 

eksternal disini adalah sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut 

dianggap telah dipaksa berprilaku demikian oleh situasi. Namun, sebagian besar 

penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor : (1) kekhususan, (2) konsensus, dan (3) 

konsistensi.  

 Kekhususan merajuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-

perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila semua individu yang 

menghadapi situasi serupa merespons dalam cara yang sama, kita bisa berkata bahwa 

perilaku tersebut menunjukan konsensus. Sedangkan konsistensi adalah individu tersebut 

selalu merespons dalam cara yang sama.  

 

Faktor –faktor dalam diri target : 

1. Sesuatu yang baru 

2. Gerakan 

3. Suara 

4. Ukuran 

5. Latar belakang 

6. Kedakatan 

7. Kemiripan 

8.  
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2.1.2. Pengertian Audit 

Audit dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan pemeriksaan pembukuan tentang 

keuangan, pengujian efektifitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan 

yang dihasilkan. Menurut Alvin (2008:4) menyatakan bahwa audit adalah pengumpulan 

dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat 

kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh orang 

yang kompeten dan independen. 

2.1.2.1. Jenis-Jenis Audit         

  Menurut Alvin (2008:16-19) dalam buku Auditing dan Jasa Assurance 

menyatakan bahwa jasa yang diberikan akuntan publik dikategorikan sebagai berikut, 

yaitu : 

1. Audit operasional 

Audit opersional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 

setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Hasil audit 

operasional digunakan oleh manajemen untuk memperbaiki operasi perusahaan. 

Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas 

pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi 

komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor 

menguasainya. Audit operasional lebih menyerupai konsultasi manajemen 

ketimbang apa yang biasanya dianggap auditing. 

2. Audit ketaatan 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit  

mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada 

manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok 
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utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan 

peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini 

sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.  

3. Audit laporan keuangan  

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan  (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria 

tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, auditor 

mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu 

mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya. 

 

 

2.1.2.2.  Jenis-Jenis Auditor 

 Menurut Alvin (2008:19), auditor diklasifikasikan kedalam (3) tiga kelompok, 

yaitu : auditor independen, auditor internal dan auditor pemerintah. 

a. Auditor Independen 

Auditor  independen  ( independent auditor )  di  Amerika  Serikat disebut 

CPA (Certified Public Accountant), dan bertindak sebagai praktisi perorangan 

ataupun anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing 

professional kepada klien. Pada umumnya lisensi diberikan kepada mereka yang 

telah lulus dalam ujian persamaan CPA dan serta memiliki praktik dalam bidang 

auditing. Di Indonesia auditor independen disebut akuntan publik. Akuntan 

publik a melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu 
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perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan 

kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba.  

b. Auditor Internal 

Auditor internal merupakan pegawai dari organisasi yang diaudit. Auditor 

jenis ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen, yang 

dinamakan audit internal. Tujuan audit internal adalah untuk membantu 

manajemen organisasi dalam memberikan pertanggung-jawaban yang efektif. 

Pekerjaan audit internal ini diharapkan dapat membantu pekerjaan auditor 

independen dalam melakukan audit laporan keuangan independen. 

c. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah (government auditors) adalah auditor yang 

dipekerjakan oleh berbagai kantor pemerintah. Auditor pemerintah di A.S disebut 

Government Auditor Officer (GAO). Di Indonesia disebut auditor pemerintah 

yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi 

pemerintah. 

 

2.1.3. Standar Auditing  

 Standar auditing ini berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan 

tersebut, dan berkaiatan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan 

prosedur tersebut. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2001:150.1) adalah 

sebagai berikut : 

a. Standar Umum 
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1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

b. Standar pekerjaan lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas standar pengendalian intern harus dapat diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

c. Standar pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut 

dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 
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4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 

maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan 

laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tangging jawab yang dipikul oleh auditor. 

 

2.1.4. Pengertian Akuntan Publik 

 Akuntan publik menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 dalam pasal 1 

adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini.  Dalam pasal 6 ayat 1 dalam undang-undang ini dijelaskan 

bahwa syarat akuntan publik adalah : 

a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. 

b. Berpengalaman praktik memberikan jasa 

c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

e. Tidak pernah dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin akuntan 

publik. 

f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih. 

g. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh Menteri. 

h. Tidak berada dalam pengampuan. 
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Kemudian ditambahkan lagi Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 

pasal 3 menjelaskan untuk mendapatkan izin maka harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Memiliki nomor Register Negara untuk akuntan. 

b. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikat Akuntan Publik (USAP) yang 

diselenggarakan oleh IAPI. 

c. Dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah 

melewati masa 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti 

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) 

Satuan kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

d. Berpengalaman praktik dibidang audit umum atas laporan keuangan paling 

sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 

(lima ratus) jam diantaranya memimpin dan / atau mensupervisi perikatan audit 

umum yang disahkan oleh pemimpin / Pemimpin Rekan KAP. 

e. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

g. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. 

Menurut Alvin (2008:22) ada 3 persyaratan untuk menjadi akuntan publik : 

a. Persyaratan pendidikan 

b. Persyaratan ujian yang seragam 

c. Persyaratan pengalaman 
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Kemudian ada aturan pokok lainnya yang berkaitan dengan profesi akuntan 

publik adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP) Merupakan kodifikasi berbagai standard bagi akuntan publik dalam 

menyediakan berbagai jenis jasa profesionalnya kepada masyarakat. SPAP disusun oleh 

Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Terdapat 5 (lima) macam standar 

professional yang terdapat pada SPAP (2001:1.8), yaitu : 

a. Standar Auditing         

 Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. 

Standar Auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-

masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-

ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam 

melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing 

yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib (mandatory) bagi anggota Ikatan 

Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk pernyataan di 

dalam Pernyataan Standar Auditing adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing 

(IPSA), yang merupakan intepretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap 

ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSA. Dengan demikian 

IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran 

ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih 

lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi 

anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga 

pelaksanaanya bersifat wajib (mandatory).  

b. Standar Atestasi         

 Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan 
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publik yang mencakup tingkat kenyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit 

atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif serta 

tipe perikatan atestasi lain yang memberikan kenyakinan yang lebih rendah (review, 

pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati).     

 Standar Atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan 

Standar Atestasi (PSAT). PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing 

standar yang terdapat dalam standar atestasi. Termasuk di dalam Pernyataan Standar 

Atestasi adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan 

interpretasi resmi yang  dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang 

diterbitkan oleh Dewan dalam PSAT. Dengan demikian IPSAT memberikan jawaban 

atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat 

dalam PSAT sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam 

PSAT. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia 

yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaanya bersifat wajib 

(mandatory). 

c. Standar Jasa Akuntansi dan Review      

 Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi nonatestasi 

bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa 

akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan 

Review (PSAR). Termasuk di dalam  Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review 

adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), yang 

merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-

ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. IPSAR memberikan jawaban 

atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat 

dalam PSAR sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam 
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PSAR. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia 

yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaanya bersifat wajib 

(mandatory). 

d. Standar Jasa Konsultasi         

 Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan 

jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Jasa Konsultasi pada 

hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. 

Dalam jasa atestasi, para praktisi menyajikan suatu kesimpulan mengenai keandalan 

suatu asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain, yaitu pembuat asersi 

(asserter). Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan 

rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian 

antara praktisi dengan kliennya. Umumunya, pekerjaan konsultasi dilaksanakan 

untuk kepentingan klien.  

e. Standar Pengendalian Mutu       

 Standar Pengendalian Mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik 

didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya 

dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional 

Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan 

oleh Kompartemen akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. 

2.1.5. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 dalam pasal 1  menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan  Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang 

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin 

usaha berdasarkan undang-undang ini.  
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2.1.5.1. Jasa-Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Menurut Alvin (2008:10), jasa kantor akuntan publik menawarkan 2 jenis jasa, 

yaitu:  Jasa Assurance dan Jasa Non-assurance. 

1. Jasa Assurance adalah jasa professional independen yang meningkatkan kualitas 

informasi bagi para pengambil keputusan. Ada 2 kategori jasa assurance yang 

diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi dan jasa assurance lainnya.  

 

 

 

a.Jasa atestasi 

Jasa atestasi adalah jenis assurance di mana KAP mengeluarkan laporan 

tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi 

menjadi lima kategori : 

1. Audit atas laporan keuangan historis 

Audit atas laporan keuangan ini adalah suatu bentuk jasa atestasi 

di mana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat 

tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar. 

Jasa ini merupakan jasa assurance yang paling umum diberikan oleh 

KAP. 

2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan  

Jasa ini untuk mempertebal kenyakinan pemakai tentang 

pelaporan keuangan karena pengendalian internal yang efektif 

mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan mendatang.  

3. Review laporan keuangan historis 
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Akuntan publik pada jasa ini hanya memberikan tingkat kepastian 

yang moderat atau sedang untuk review atas laporan keuangan jika 

dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga 

lebih sedikit bukti yang diperlukan.   

4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi 

Untuk atestasi mengenai teknologi informasi, manajemen 

mengeluarkan berbagai asersi tentang realibilitas dan keamanan informasi 

elektronik. Pertumbuhan teknologi internet dan e-commerce telah 

menciptakan permintaan akan jenis-jenis assurance ini. 

5. Jasa atestasi lain 

Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya, yang 

kebanyakan merupakan perluasan alami dari audit atas laporan keuangan 

historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang independen 

menyangkut jenis-jenis informasi lainnya. 

b.Jasa assurance lainnya 

Sebagian jasa assurance lainnya yang diberikan akuntan publik tidak 

memenuhi definisi jasa atestasi, tetapi akuntan tetap harus independen dan harus 

memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambil 

keputusan. Jasa-jasa assurance ini berbeda dengan jasa atestasi karena akuntan 

publik tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak 

harus mengenai realibilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria 

tertentu.   

2. Jasa-jasa nonassurance  

KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa 

assurance. Tiga contoh yang spesifik adalah: 
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1. Jasa akuntansi dan pembukuan 

2. Jasa pajak 

3. Jasa konsultasi manajemen 

Sebagian besar jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, serta jasa 

konsultasi manajemen berada di luar lingkup jasa assurance, meskipun ada 

beberapa area umum yang tumpang tindih antara jasa konsultasi dan assurance. 

Tujuan utama jasa assurance adalah meningkatkan mutu informasi, sedangkan 

tujuan utama penugasan konsultasi manajemen adalah memberikan rekomendasi 

kepada manajemen. 

 

2.1.6. Independensi Akuntan Publik 

Selain dituntut memiliki kompetensi yang memadai, akuntan publik juga dituntut 

untuk senantiasa mempertahankan sikap independensi. Akuntan publik harus 

membebaskan diri dari pengaruh atau kepentingan pihak tertentu. Sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 pasal 28 ayat 1 “ dalam 

memberikan jasa akuntan publik wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan 

kepentingan”. Ditambahkan lagi dalam buku kode etik profesi akuntan 

publik(2009:290.1) dalam melaksanakan perikatan wajib untuk bersikap independen 

terhadap klien sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan 

publik. Artinya akuntan publik harus senantiasa membebaskan diri dari pengaruh atau 

kepentingan pihak-pihak tertentu baik dalam pelaksanaan auditing maupun dalam 

temuan-temuan serta dalam pemberian pendapat audit. Menurut Alvin (2008:111) nilai 

auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi akuntan publik. 

Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang berbeda dengan profesi lainnya. 

Faktor-Faktor..., Bayu Prasetyo, Ak.-Ibs, 2012 
 



Akuntan publik  bertugas untuk memeriksa laporan keuangan kliennya untuk 

kepentingan umum. Akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada kliennya tapi 

juga kepada pihak lain yang menggunakan laporan keuangan auditan seperti para Bankir. 

Akuntan publik dalam memberikan setiap jasanya harus sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku yang ada pada standar profesi akuntan publik (SPAP). Misalnya dalam 

pemberian jasa audit, harus sesuai dengan standar auditing yang tediri dari (a) standar 

umum (b) standar pekerja lapangan (c) standar pelaporan. Dalam standar umum kedua 

(2001.220) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor “. Standar ini 

mengharuskan akuntan publik bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, 

karena ia melaksanakan pekerjaanya untuk kepentingan umum ( dibedakan dalam hal ia 

berpraktik sebagai auditor intern ). Dengan demikian, tidak dibenarkan memihak kepada 

kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, 

akuntan publik akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak 

berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat 

disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Akuntan publik mengakui 

kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun 

juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak 

sebagian) atas laporan akuntan publik, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. 

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap akuntan publik sangat 

penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan 

menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap akuntan publik ternyata 

berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh 

keadaan yang oleh mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat 
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mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi independen, akuntan publik 

harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen 

harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu 

kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik 

perusahaan. Sebagai contoh, seorang akuntan publik yang mengaudit suatu persahaan 

dan juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun  telah menggunakan 

keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat  

mempercayainya sebagai seorang yang independen. 

Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh 

akuntan publik independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai 

anggota direksi. Demikian juga halnya, seorang akuntan publik yang mempunyai 

kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya, mungkin 

benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan 

tersebut. Namun, bagaimana pun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa akuntan 

publik bersikap jujur dan tidak memihak. Akuntan publik independen tidak hanya 

berkewajiban mempertahankan fakta bahwa akuntan publik independen, namun harus 

pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap 

independensinya.  

Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, 

agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari 

masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi akuntan publik ditekankan di 

sini karena independensi secara intrinsik merupakan masalah pribadi, bukan merupakan 

suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi 

independensi ini dimasukkan ke dalam Aturan Etika, hal ini akan mengikat akuntan 

publik independen menurut ketentuan profesi.   
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang 

tercakup dalam independensi adalah sebagai berikut : 

1. Suatu tindakan yang bebas dari pengaruh, bujukan, pengendalian pihak lain 

dalam melakukan perencanaa, pemeriksaan dan pelaporannya. 

2. Suatu sikap mental yang terdapat pada akuntan publik yang jujur, tidak memihak 

pada suatu kepentingan tertentu dengan keahlian mengenai objek yang 

diperiksanya. 

Menurut Alvin (2008:111) menyatakan  “Independensi adalah peraturan perilaku 

yang utama. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak 

bias”. Menurut IAPI  dalam buku Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2009:290.0), 

menyatakan bahwa “ Penggunaan kata “independensi” yang berdiri sendiri dapat 

menimbulkan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan pengamat beranggapan bahwa 

seseorang yang menggunakan pertimbangan professional harus bebas dari semua 

pengaruh hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya. Namun 

demikian, kondisi seperti itu mustahi terjadi, karena setiap anggota masyarakat 

memiliki hubungan satu  dengan lainnya. Oleh karena itu, signifikansi setiap hubungan 

ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya harus dievaluasi, terutama 

yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan 

memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan menyimpulkan tidak 

dapat diterimanya hubungan tersebut.” 

  

2.1.7. Klasifikasi Independensi Akuntan Publik 

Independensi yang diatur dalam kode etik yang ada dalam buku kode etik profesi 

akuntan publik (2009:290.8) mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut : 
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a. Independensi dalam pemikiran 

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan 

pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menggangu 

pertimbangan professional, yang memungkinkan seorang individu untuk 

memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan sikap 

skeptisisme professional. 

 

b. Independensi dalam penampilan 

Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan 

atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan 

memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk 

pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme 

professional dari anggota tim assurance, KAP, atau jaringan KAP. 

Kemudian ditambahkan lagi dalam buku kode etik profesi akuntan publik 

(2009:290.27) “ mengingat relevansi perikatan audit laporan keuangan terhadap 

beberapa pengguna potensial laporan keuangan, maka independensi dalam pemikiran 

dan independensi dalam penampilan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena 

itu, dalam perikatan audit laporan keuangan, setiap anggota tim assurance, KAP, atau 

jaringan KAP wajib menjaga independensinya terhadap klien audit laporan keuangan. 

Persyaratan independensi tersebut mencakup larangan bagi anggota tim assurance untuk 

memiliki hubungan tertentu dengan direktur, pejabat, dan karyawan klien assurance 

yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikansi terhadap informasi hal 

pokok (laporan keuangan). Pertimbangan harus dilakukan juga mengenai ada tidaknya 

ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari hubungan antara anggota tim 
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assurance, KAP, atau jaringan KAP dengan direktur, pejabat, dan karyawan klien 

assurance yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan signifikansi terhadap hal 

pokok (posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas)”. 

Menurut Alvin (2008:111) ada 2 klasifikasi independensi yaitu independensi 

dalam fakta ( independence in fact ) ada bila auditor benar-benar mampu 

mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam 

penampilan ( independence in appearance ) adalah hasil dari interpretasi lain atas 

independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa 

mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang. 

 

2.1.8. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi 

Menurut kode etik profesi akuntan publik yang diterbitkan IAPI (2009.100.4) 

setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar berikut ini : 

a. Prinsip Integritas 

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil 

dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait 

dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang dinyakini terdapat : 

1. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. 

2. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati 

3. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi 

yang seharusnya diungkapkan. 

b. Prinsip objektivitas 

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan 

subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-
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pihak lain memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya. 

Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi 

objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk 

mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap 

hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang 

tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya. 

 

c. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional  

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional 

mewajibkan setiap praktisi untuk : 

1. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk 

menjamin pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau 

pemberi kerja. 

2. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan 

standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 

Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan 

pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan 

perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan professional 

yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara 

kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten 

dalam lingkungan professional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional 

mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, 

menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. 
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d. Prinsip kerahasiaan 

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan 

tindakan-tindakan sebagai berikut : 

1. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari 

hubungan professional dan hubungan bisnis kepada pihak diluar KAP atau 

jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali 

jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan 

hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. 

2. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan 

professional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. 

Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam 

lingkungan sosialnya. Setiap praktisi harus waspada terhadap kemungkinan 

pengungkapan yang tidak disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan 

hubungan jangka panjang dengan rekan bisnis maupun anggota keluarga 

langsung atau anggota keluarga dekatnya. 

Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan 

setelah berakhirnya hubungan antara praktisi dengan klien atau pemberi kerja. 

Ketika berpindah kerja atau memperoleh klien baru, praktisi berhak untuk 

menggunakan pengalaman yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, 

praktisi tetap tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi 

yang bersifat rahasia yang diperoleh sebelumnya dari hubungan professional atau 

hubungan bisnis. 

e. Prinsip perilaku professional  

Prinsip perilaku professional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi 

setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap 
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tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan 

yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga 

yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang 

relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. 

  

2.1.9. Perbedaan Antara Audit dan Akuntansi 

 Menurut Alvin (2008:6) banyak pemakai laporan keuangan dan masyarakat 

umum yang bingung antara auditing dan akuntansi. Kebingungan ini timbul karena 

sebagian ilmu auditing biasanya berkenaan dengan informasi akuntansi, dan banyak 

auditor yang sangat menguasai masalah-masalah akuntansi. Kebingungan ini semakin 

bertambah dengan diberikannya gelar “akuntan publik bersertiftikat” kepada banyak 

individu yang melakukan audit. 

 Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-

peristiwa ekonomi dengan cara logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan 

untuk mengambil keputusan. Untuk menyediakan informasi yang relevan, para akuntan 

harus memiliki pemahaman yang mendalam atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang 

menjadi dasar penyiapan informasi akuntansi. Selain itu, akuntan juga harus 

mengembangkan suatu sistem untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi 

dari entitas yang bersangkutan dicatat secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar. 

 Ketika mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah 

informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang 

terjadi selama periode akuntansi. Karena prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum 

menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah informasi akuntansi telah dicatat 

sebagaimana mestinya, auditor harus benar-benar memahami prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 
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 Selain memahami akuntansi, auditor juga harus memiliki keahlian dalam 

mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit. Keahlian inilah yang membedakan 

auditor dengan akuntan. Menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan 

jenis unsur yang harus diuji, serta mengevaluasi  hasilnya adalah tugas yang hanya 

dilakukan oleh auditor. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti 

faktor -faktor yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. Hasil penelitiannya 

ternyata terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. 

Seperti yang dilakukan oleh Lumbangaol pada tahun 2010 yang dilakukan pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini ada beberapa 

faktor yang diduga bisa mempengaruhi independensi akuntan publik, antara lain faktor-

faktor seperti : hubungan dengan klien, tekanan dari klien, jasa non audit, audit fee, dan 

lama penugusan audit. Dengan objek penelitiannya 3 (tiga) KAP terdiri dari 2 (dua) KAP 

besar dan 1 (satu) KAP kecil dengan jumlah respondennya 45 akuntan publik. 

Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa faktor-faktor yang bisa 

mempengaruhi independensi akuntan publik menurut para akuntan publik di wilayah 

Jakarta Selatan adalah hubungan antara auditor dengan klien, jasa non-audit serta lama 

penugasan audit bisa menimbulkan ancaman terhadap independensi akuntan publik. 

Sedangkan dengan 2 (dua) faktor lainnya audit fee dan tekanan dari klien tidak bisa 

mempengaruhi independensi akuntan publik. 

Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Agustin Suryaningtias tahun 2007 studi 

kasus pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Bandung. Peneltian ini memilih faktor-
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faktor seperti : hubungan keluarga, audit fee, hubungan usaha dan keuangan dengan 

klien, pemberian fasilitas dan gifts, serta keterlibatan dalam usaha klien yang tidak sesuai 

yang diduga bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. Hasilnya adalah 

hubungan keluarga, hubungan usaha dan keuangan dengan klien serta keterlibatan dalam 

usaha klien yang tidak sesuai bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. 

Sedangkan faktor audit fee dan pemberian fasilitas dan gifts tidak mempengaruhi 

independensi akuntan publik. 

Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kasidi tahun 2007 yang 

dilakukan di Jawa Tengah, dimana objek penelitiannya adalah manajer keuangan 

perusahaan manufaktur. Menurut persepsi manajer keuangan perusahaan manufaktur 

faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. Dalam 

penelitian tersebut ada beberapa faktor yang diduga bisa mempengaruhi akuntan publik 

antara lain : ukuran KAP, lamanya hubungan, audit fee, konsultasi manajemen dan 

komite audit. 

Dalam persepsi manajer keuangan perusahaan manufaktur, bahwa  ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP), lamanya hubungan audit, audit fee, serta konsultasi manajemen 

ternyata berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik. Hanya 1 (satu) 

faktor saja yang berpengaruh positif bisa  mempengaruhi independensi akuntan publik 

menurut persepsi manajer keuangan perusahaan manufaktur yaitu komite audit. 

2.3. Perumusan Hipotesis 

2.3.1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 

Penggolongan ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik, dikatakan besar jika 

kantor akuntan publik tersebut berafiliasi atau mempunyai cabang dan klienya 

perusahaan-perusahaan besar mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Dikatakan 
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kecil jika tidak berafiliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya perusahaan kecil 

dan jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Randal.J.E,et al,2003). Kantor akuntan 

publik yang besar lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang 

lebih kecil, alasanya, bahwa kantor akuntan publik yang besar hilangnya satu klien tidak 

begitu berpengaruh terhadap pendapatanya, sedangkan kantor akuntan publik yang kecil 

hilangnya satu klien adalah sangat berarti karena klienya sedikit.  

Mayoritas studi empiris yang ada berusaha untuk menemukan hubungan antara 

ukuran besarnya kantor akuntan publik dengan independensi audoitor, ternyata terdapat 

hubungan negatif antara keduanya (Kasidi,2007). Adanya hubungan negatif antara ke 

duanya berarti, bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap 

independensi auditor. Dia membuktikan, bahwa kantor akuntan publik yang berukuran 

besar atau kecil tidak mempengaruhi indepedensi auditor, walaupun pada kenyataanya, 

bahwa karena ukuran kantor akuntan publik yang besar mereka mungkin mampu dan 

termotivasi untuk memberikan laporan audit yang lebih baik, bukan laporan audit yang 

benar. Namun seseorang tidak seharusnya menyimpulkan bahwa KAP yang berukuran 

besar akan kebal terhadap tekanan dari klien, persaingan antara KAP dalam mencari 

klien mungkin sama besarnya dengan persaingan yang terjadi antara KAP independen 

yang berukuran kecil. Lebih lanjut masih sedikit pengadilan yang membahas kasus yang 

menentang asumsi, bahwa KAP bertindak secara mandiri memberikan indikasi bahwa 

kegunaan dari KAP bukan jaminan dari kemampuanya untuk bertahan atas tekanan yang 

ditimbulkan dari pihak klien, seperti yang terjadi dalam skandal Athur, Anderson dan 

Enron. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis :  

 

Ho1 : Faktor ukuran kantor akuntan publik tidak mempengaruhi independensi   

akuntan publik. 
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Ha1 : Faktor ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap 

independensi akuntan publik. 

 

2.3.2 Lama Penugasan 

Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, pada pasal 3 ayat 1 tentang 

pembatasan masa pemberian jasa menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 (satu) 

huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan 

oleh seorang Akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 

Kemudian pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) dijelaskan bahwa akuntan publik dapat 

menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak 

memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. 

Dalam buku kode etik profesi akuntan (2009:290.153) ancaman kedekatan dapat 

terjadi ketika personel senior yang sama digunakan dalam perikatan assurance untuk 

suatu periode yang cukup lama. Signifikansi setiap ancaman yang terjadi akan 

tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Lamanya personel tersebut sebagai anggota tim assurance. 

b. Peran personel tersebut dalam tim assurance. 

c. Struktur KAP. 

d. Sifat perikatan assurance. 

Signifikansi setiap ancaman harus dievaluasi dan jika ancaman tersebut 

merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan 

yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke 

tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain : 

a. Merotasi personel tersebut dengan mengeluarkannya dari tim assurance. 
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b. Melibatkan praktisi lainnya yang bukan merupakan anggota tim assurance untuk 

menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh personel tersebut atau untuk 

memberikan saran yang diperlukan. 

c. Melakukan penelaahan mutu internal secara independen. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa lama penugasan audit merupakan ancaman 

kedekatan yang bisa berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Lama 

penugasan audit bisa mempengaruhi secara negatif terhadap independensi akuntan 

publik dan bisa melemahkan independensi akuntan publik, atas dasar tersebut 

dirumuskan hipotesisnya adalah : 

 

Ho2 : Faktor lama penugasan tidak mempengaruhi independensi akuntan 

publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Ha2 : Faktor lama penugasan berpengaruh negatif  terhadap independensi 

akuntan publik. 

 

2.3.3. Hubungan dengan klien 

Ada beberapa faktor yang bisa dikatakan bahwa akuntan publik memiliki 

hubungan dengan kliennya antara lain: 

a. Hubungan keuangan 

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 pada pasal 28 ayat 2 dijelaskan 

bahwa apabila akuntan publik memilki hubungan keuangan dengan klien ketika 

memberikan jasa assurance merupakan benturan kepentingan. Dalam buku kode 

etik profesi akuntan publik (2009:100.10) bahwa kepentingan keuangan 

merupakan ancaman kepentingan pribadi bagi akuntan publik. Dijelaskan lebih 
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lanjut bahwa kepentingan keuangan ini antara lain : suatu penyertaan dalam 

saham atau efek ekuitas lainnya, atau suatu pemerolehan hutang, pinjaman, atau 

instrument hutang lainnya, dari suatu entitas, termasuk hak dan kewajiban untuk 

mendapatkan penyertaan atau pemerolehan tersebut serta hasil yang terkait secara 

langsung dengannya. 

Kemudian ditambahkan dalam buku kode etik profesi akuntan publik 

(2009:290.104) menyatakan bahwa kepentingan keuangan pada klien assurance 

dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi. Pertimbangan mengenai sifat 

dari setiap kepentingan keuangan harus dilakukan dalam mengevaluasi 

signifikansi dari ancaman dan pencegahan yang tepat yang harus diterapkan 

untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang 

dapat diterima. Hal ini mencakup pengevaluasian peran dari pihak yang memiliki 

kepentingan keuangan, serta materialitas dan jenis kepentingan keuangan ( baik 

yang bersifat langsung maupun tidak langsung ). 

Masih dalam buku kode etik profesi akuntan publik (2009:290.105) 

kepentingan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Kepentingan keuangan dari suatu pihak yang tidak memiliki kendali atas 

medium investasi atau atas kepentingan keuangan yang dimiliki. 

Contohnya reksadana, unit trust, atau instrumen perantara sejenis lainnya. 

2. Kepentingan keuangan dari suatu pihak yang memiliki kendali atas 

kepentingan keuangan seperti wali amanat (trustee) atau memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi keputusan investasi. 

Menurut  Alvin (2008:116) seorang akuntan publik pada kantor akuntan 

publik dapat memilki saham dalam perusahaan klien dan tidak melanggar aturan 

jika akuntan publik itu tidak terlibat dalam penugasan. Namun, bila akuntan 
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publik tersebut itu terlibat dalam penugasan tersebut atau menjadi partner di 

kantor partner yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi, maka akuntan 

publik harus melepaskan saham itu atau kantor akuntan publik tersebut tidak lagi 

independen terhadap klien. 

b. Hubungan keluarga dan pribadi 

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 pada pasal 28 ayat 2 dijelaskan 

bahwa apabila akuntan publik memilki hubungan keluarga dengan klien ketika 

memberikan jasa assurance merupakan benturan kepentingan. Dalam buku kode 

etik profesi akuntan publik (2009:100.10) bahwa hubungan keluarga merupakan 

ancaman kepentingan pribadi bagi akuntan publik. Hubungan keluarga ini bisa 

keluarga langsung dan atau keluarga dekat. Keluarga langsung disini adalah 

suami atau istri atau orang yang menjadi tanggungan. Kemudian keluarga dekat 

adalah orang tua, anak, atau saudara kandung yang bukan merupakan anggota 

keluarga langsung. 

Dalam kode etik profesi akuntan publik (2009:290.135-136) hubungan 

keluarga dan hubungan pribadi yang terjadi antara anggota tim assurance dengan 

karyawan tertentu, direktur, atau pejabat klien assurance dapat menimbulkan 

ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi. 

Ketika anggota keluarga langsung dari anggota tim assurance merupakan 

direktur, pejabat, atau karyawan klien assurance yang dalam kedudukannya 

memiliki pengaruh langsung dan signifikansi atas informasi hal pokok dari 

perikatan assurance, atau yang berada dalam kedudukan tersebut selama periode 

yang tercakup dalam perikatan, ancaman terhadap independensi dapat terjadi 

demikian signifikan mengingat kedekatan hubungan tersebut.  
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Dijelaskan lebih lanjut, satu-satu cara pencegahannya yang tepat untuk 

mengurangi ketingkat yang dapat diterima adalah dengan mengeluarkan personel 

tersebut dari tim assurance. Jika penerapan pencegahan tidak dilakukan, maka 

satu-satunya tindakan yang tepat adalah dengan mengeluarkan personel tersebut 

dari tim assurance.  

c. Kedudukan dalam perusahaan klien 

Dalam buku kode etik profesi akuntan (2009:290.149) ketika rekan atau 

karyawan KAP juga merupakan direktur atau pejabat klien assurance, ancaman 

telaah pribadi atau ancaman kepentingan pribadi yang dapat terjadi demikian 

signifikan, sehingga tidak ada satu pun pencegahan yang dapat mengurangi 

ancaman tersebut ketingkat yang dapat diterima.  Oleh karena itu, satu-satunya 

tindakan yang tepat agar KAP tetap dapat melaksanakan perikatannya adalah 

dengan menolak untuk menerima atau melanjutkan pelaksanaan, atau bahkan 

mengundurkan diri dari perikatan assurance.   

Dalam Alvin (2008:118) menyatakan jika seorang akuntan publik adalah anggota 

dari dewan direksi atau pejabat perusahaan klien, maka kemampuan untuk melakukan 

evaluasi yang independen atas penyajian laporan keuangan akan terpengaruh. Meskipun 

dengan menduduki jabatan tersebut tidak secara langsung mempengaruhi 

independensinya sebagai auditor, keterlibatan yang cukup sering dengan manajemen dan 

keputusan yang dibuatnya cenderung mempengaruhi pandangan para pemakai laporan 

terhadap independensinya sebagai akuntan publik.  

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hubungan dengan klien seperti : hubungan 

keuangan, hubungan keluarga dan pribadi serta kedudukan dalam perusahaan klien 

merupakan ancaman pribadi terhadap independensi akuntan publik. Hubungan dengan 

klien bisa mempengaruhi secara negatif terhadap independensi akuntan publik dan bisa 
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melemahkan independensi akuntan publik, atas dasar tersebut dirumuskan hipotesisnya 

adalah : 

Ho3 :  Faktor hubungan dengan klien tidak mempengaruhi independensi akuntan  

            publik. 

Ha3 : Faktor hubungan dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi  

           akuntan publik. 

2.3.4. Tekanan dari Klien 

Berbagai usaha mungkin akan dilakukan oleh klien guna mempengaruhi 

keputusan dari seorang akuntan publik. Klien berusaha memberikan tekanan salah 

satunya dengan mengancam mengganti dengan akuntan publik dari kantor akuntan 

publik pesaingnya. Berdasarkan IAPI dalam  kode etik (2009:200.8) bahwa ancaman 

pemutusan atau penggantian akan menimbulkan ancaman intimidasi bagi akuntan publik 

yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. Kondisi seperti ini membuat 

posisi akuntan publik dirugikan ini sesuai dengan pernyataan Goldman dan Barlev 

(1974) dalam skiripsi Lumbangaol (2010) bahwa usaha untuk mempengaruhi akuntan 

publik untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil 

karena kondisi ini ada kekuatan yang tidak seimbang antara klien dan akuntan publik. 

 Contoh lainnya yang dapat memberikan tekanan kepada akuntan publik dari 

kliennya yaitu pemberian hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya. Berdasarkan 

IAPI dalam kode etik profesi akuntan publik (2009:260.1) praktisi maupun anggota 

keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah 

atau bentuk keramah-tamahan lainnya (hospitaly) oleh klien. Penerimaan pemberian 

tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika 

profesi. Kemudian apabila hadiah tersebut itu diterima maka bisa menjadi ancaman 

intimidasi terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan 
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dipublikasikannya penerimaan hadiah tersebut. Sehingga ini bisa menjadi ancaman dan 

memberikan tekanan kepada akuntan publik oleh klien. 

Signifikansi ancaman sangat beragam, tergantung dari sifat, nilai, dan maksud di 

balik pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut disimpulkan oleh pihak ketiga yang 

rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan sebagai 

pemberian yang secara jelas tidak signifikan, maka praktisi dapat menyimpulkan 

pemberian tersebut sebagai pemberian yang diberikan dalam kondisi bisnis normal, yaitu 

pemberian yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan atau 

untuk memperoleh informasi. 

Jika ancaman yang dievaluasi merupakan ancaman selain ancaman yang secara 

jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan 

diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang 

dapat diterima. Jika ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan atau dikurangi ke tingkat 

yang dapat diterima, maka praktisi tidak diperbolehkan untuk menerima pemberian 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tekanan dari klien merupakan ancaman 

terhadap independensi akuntan publik. Tekanan dari klien bisa mempengaruhi secara 

negatif terhadap independensi akuntan publik dan bisa melemahkan independensi 

akuntan publik, atas dasar tersebut dirumuskan hipotesisnya adalah : 

Ho4 : Faktor tekanan dari klien tidak mempengaruhi independensi akuntan 

publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Ha4 : Faktor tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap independensi 

akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

2.3.5.  Audit Fee 
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Menurut Alvin (2008:114) menyatakan dapatkah auditor benar-benar independen dalam 

fakta dan penampilan bila pembayaran fee bergantung pada manajemen entitas yang 

diaudit? Mungkin tidak ada jawaban yang memuaskan atas pertanyaan ini, dan hal ini 

memperlihatkan betapa sulitnya memastikan bahwa auditor benar-benar independen. 

Dalam buku kode etik akuntan publik (2009:240.1) dalam melakukan negosiasi 

mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan 

jasa professional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa 

professional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain 

bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman 

terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran 

imbalan jasa professional yang diusulkan.  

Signifikansi ancaman akan tergantung dari beberapa faktor, seperti besaran 

imbalan jasa professional yang diusulkan, seperti dalam buku kode etik akuntan publik 

(2009:290.206) ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proporsi jumlah 

imbalan jasa professional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau 

jaringan KAP, yang menyebabkan ketergantungan KAP atau jaringan pada suatu klien 

atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien 

assurance tersebut. 

Dalam buku kode etik akuntan publik (2009:290.207) ancaman kepentingan 

pribadi dapat terjadi juga ketika proporsi jumlah imbalan jasa professional yang 

diperoleh oleh seorang rekan KAP atau jaringan KAP dari suatu klien assurance 

demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa professional 
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yang diperoleh oleh rekan KAP atau jaringan KAP tersebut. Untuk mencegah ancaman 

tersebut maka diperlukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mendiskusikan besaran dan sifat imbalan jasa professional dengan pihak klien 

assurance yang bertanggung jawab atas tata keloloa perusahaan, seperti komite 

audit. 

b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan 

KAP atau jaringan KAP pada suatu klien assurance.  

c. Melakukan penelaahan eksternal atas pengendalian mutu. 

d. Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga, seperti badan pengatur profesi atau 

praktisi lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa audit fee merupakan ancaman pribadi 

terhadap independensi akuntan publik. Audit fee bisa mempengaruhi secara negatif 

terhadap independensi akuntan publik dan bisa melemahkan independensi akuntan 

publik, atas dasar tersebut dirumuskan hipotesisnya adalah : 

 

 

Ho5 : Faktor audit fee tidak mempengaruhi independensi akuntan publik menurut  

           persepsi mahasiswa akuntansi. 

Ha5 : Faktor audit fee berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik 

Menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Sebagai alur dalam pemikiran penjelasan penelitian dapat digambarkan dalam  

rerangka pemikiran sebagai berikut  
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Gambar 2.2 

Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

  

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dijadikan responden 

dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner. 

Dimana responden diminta mengisi setiap pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam 

kuesioner tersebut. Responden yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian disini 

adalah para mahasiswa akuntansi. Para mahasiswa akuntansi  mengisi setiap pernyataan-

pernyataan mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi independensi akuntan 

publik. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, faktor-faktor apa saja yang bisa 

mempengaruhi independensi akuntan publik. 

 Alasan kenapa objek penelitian yang dipilih adalah para mahasiswa akuntansi 

dikarenakan mereka suatu saat akan berhubungan secara langsung dengan akuntan 

publik. Apabila mereka suatu saat bekerja di bank, bank menggunakan hasil laporan 

keuangan auditan untuk melakukan suatu proses dalam kredit. Laporan keuangan auditan 

digunakan oleh bank sebagai alat analisis kredit bagi calon debitur yang mengajukan 

kredit. Bank mengandalkan hasil kerja dari para akuntan publik dan mereka berharap 

bahwa laporan keuangan auditan itu dibuat dengan independensi yang tinggi dari para 

akuntan publik. 

 Peneliti tidak membatasi objek penelitian ini, para mahasiswa akuntansi  disini 

adalah bisa para mahasiswa akuntansi dari Indonesia Banking School maupun 

Universitas lain. Kemudian penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jakarta. Dengan 
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pembatasan tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 

independensi akuntan publik di Jakarta menurut persepsi mahasiswa akuntansi. Alasan 

lainnya adalah adanya keterbatasan waktu penelitian. 

3.2. Pengambilan Sampel 

 Menurut Sekaran (2006:123) pengambilan sampel adalah proses memilih 

sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat 

menggeneralisasikan  sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Dalam 

penelitian ini digunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara 

terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan. 

Responden yang dijadikan penelitian disini adalah para mahasiswa akuntansi baik 

Indonesia Banking School maupun universitas lainnya. Namun para mahasiswa 

akuntansi disini tidak semua mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi tapi hanya 

mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah audit. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui : 

3.3.1. Sumber data primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data  primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dengan mengisi kuesioner dengan sejumlah 

pertanyaan yang disesuaikan dengan variabel-variabel yang telah ditentukan dan 

diberikan secara langsung kepada responden yang bersangkutan. Responden diminta 
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kesediannya untuk mengisi kuesioner yang diberikan dimana respondennya adalah para 

mahasiswa akuntansi.  

3.3.2. Sumber data sekunder 

 Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari literatur yang 

terdiri dari buku-buku, jurnal ,dan beberapa referensi lainnya. 

3.4. Teknik pengukuran variabel 

 Teknik pengukuran variabel ini menggunakan instrument berbentuk pernyataan 

Instrumen pernyataan disesuaikan dengan variabel-variabel yang ada di dalam kuesioner. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dari 1 sampai dengan 5. Responden 

diminta untuk memberikan pendapatnya dengan mengisi setiap item pernyataan. Adapun 

keterangannya adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.1 

Nilai Jawaban  

JAWABAN SKOR 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Ragu-Ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber : kuesioner 
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Dalam penelitian ini, teknik pengukurannya menggunakan kuesioner dengan skala likert. 

Indikator variabel yang digunakan adalah mengacu kepada teori yang dikemukakan 

dalam BAB II. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan dan diikhtisarkan mengenai 

instrument pengukuran variabel penelitian penelitian ini. 

TABEL 3.2 

Variabel, Indikator Variabel, Skala pengukuran 

dan Instrumen yang digunakan 

Variable Indikator Skala Pengukuran 

Y. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

independensi akuntan 

publik 

(Dependent) 

a. Ukuran KAP  

Likert Kuesioner 

b. Lama penugasan  

c. Hubungan dengan klien 

d. Tekanan dari klien 

e. Audit Fee 

X1.Ukuran KAP  

(Independent) 

a. Besar kecilnya KAP 
Likert Kuesioner 

b. kualitas sumber daya manusia 

X2.Lama    penugasan  

(Independent)     

a.Lama penugasan auditor 
Likert Kuesioner 

b.Lama penugasan KAP 

X3.Hubungan  

   dengan klien 

 

(Independent) 

a. Hubungan keuangan 

Likert Kuesioner 

b.Hubungan keluarga 

c. hubungan kerabat 

d. Hubungan jabatan 

e.Penarikan penugasan 

X4.Tekanan dari               

    Klien (Independent) 

a.Hadiah dari klien 
Likert Kuesioner 

b. Kehilangan  klien 

X5.Audit fee 

(Independent) 

a.Audit fee bagian terbesar 
Likert Kuesioner 

b.Audit fee yang besar 

Sumber : Kuesioner 
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3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Uji Validitas  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur 

apa yang ingin diukur. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu 

item dalam kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas 

item. Validitas item ditunjukan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item 

total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item 

dengan skor total item. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien 

korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk 

menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak.  

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengujian korelasi Bivariate 

Pearson (produk moment pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-

masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan 

item. Item-item pertanyaan atau pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total 

menunjukan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan 

apa yang ingin diungkap. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 

0.05.  Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

 Jika r hitung ≥ r tabel  maka instrument atau item-item pertanyaan atau 

pernyataan berkorelasi signifikansi terhadap skor total atau dinyatakan valid. 

 Jika r hitung < r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan atau pernyataan 

tidak berkorelasi signifikansi terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid 

 

 

3.5.2. Uji Realibilitas 
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Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat  

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Ada beberapa metode pengujian realibilitas di antaranya metode tes ulang, 

formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s 

Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt. Pada penelitian ini 

yang akan digunakan untuk menguji realibilitas adalah dengan metode Cronbach’s 

Alpha. 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

3.6.1. Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar 

pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak sebagai berikut : 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukan pola dsitribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

3.6.2.  Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang bisa 

digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam model regresi, diantaranya: 

1 Dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

2 Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) dengan nilai 

determinasi secara serentak, dan 

3 Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pertama 

dalam menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai 

varian inflation factor pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika 

VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya. 

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 

ialah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara 

melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y 

sesungguhnya). 

3.7. Uji Model Analisis 
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3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau 

kontribusi Ukuran KAP, Lama penugasan, Hubungan dengan klien, Tekanan dari klien 

dan Audit fee terhadap Independensi Akuntan Publik melalui persamaan regresi seperti 

di bawah ini : 

 

 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y =  Indepedensi  

b0 = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

b4 = Koefisien regresi X4 

b5 = Koefisien regresi X5 

X1 = Variabel Ukuran KAP 

X2 = Variabel Lama Penugasan 

X3 = Variabel Hubungan dengan Klien 

X4 = Variabel Tekanan dari Klien 

X5 = Variabel Audit Fee 

3.7.2. Uji t 
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 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut : 

                              

                                         β 

t hitung = ---------- 

                SE (β) 

Dimana :  

β : koefisien regresi variabel independen 

Se (β) : standar error variabel independen 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut : 

 Ho : –ttabel<thitung<ttabel: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

 Ha : thitung<-thitung<ttabel atau thitung>ttabel : Ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan df : n – k 

3) Uji satu sisi 

a. Sisi positif : H1 

b. Sisi negatif: H2 , H3 , H4 , H5 

4) Kesimpulan pengujian : 

a. Apabila  t hitung ≤ t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b. Apabila  t hitung >  t tabel, maka Ho ditolak. 

3.7.3. Uji F 
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Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual siginifikan atau 

tidak dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk membuktikan secara 

statistik bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut :      

 

                                  

                     R 2 /(k-1) 

F = -------------------------------- 

           (1-R 2 ) /(n-k) 

 

Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah data 

k = Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi. 

Kesimpulan pengujian : 

a) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 
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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner, meminta 

responden mengisi setiap pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner 

tersebut. Responden yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian disini adalah para 

mahasiswa akuntansi. Para mahasiswa akuntansi mengisi setiap pernyataan atau 

pertanyaan mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi independensi akuntan 

publik. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, faktor-faktor apa saja yang bisa 

mempengaruhi independensi akuntan publik. 

Alasan kenapa objek penelitian yang dipilih adalah para mahasiswa akuntansi 

dikarenakan mereka suatu saat akan berhubungan secara langsung dengan akuntan 

publik. Apabila mereka suatu saat bekerja di bank, bank menggunakan hasil laporan 

keuangan auditan untuk melakukan suatu proses dalam kredit. Laporan keuangan auditan 

digunakan oleh bank sebagai alat analisis kredit bagi calon debitur yang mengajukan 

kredit. Bank mengandalkan hasil kerja dari para akuntan publik dan mereka berharap 

bahwa laporan keuangan auditan itu dibuat dengan independensi yang tinggi dari para 

akuntan publik. 

 Peneliti membatasi objek penelitian ini, para mahasiswa akuntansi  disini adalah 

mahasiswa akuntansi dari Indonesia Banking School, STEKPI dan Perbanas . Kemudian 

penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jakarta. Dengan pembatasan tersebut, peneliti 
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ingin mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik di 

Jakarta menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Dalam proses penyebaran dilakukan dengan memberikan secara langsung oleh 

peneliti kepada responden, waktu pemberian disesuaikan ketika para mahasiswa sedang 

istirahat. Jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 87 lembar dan setelah proses 

percobaan dengan SPSS jumlah  kusioner yang bisa diolah sampai pengujian hipotesa 

berjumlah 34 kuesioner.  

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Profil Responden 

4.2.1.1. Profil Responden Berdasarkan Usia 

   

Tabel 4.1 

Profil responden berdasarkan usia 

USIA JUMLAH  PERSENTASE 

≤ 19 Tahun 0 0 % 

20 Tahun 0 0 % 

21 Tahun  10 29.4 % 

22 Tahun 17 50 % 

≥ 23 Tahun 7 20.6 % 

TOTAL 34 100 % 

Sumber : data kuesioner 
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Data responden yang akan dibahas pada bagian ini adalah profil responden yang 

berdasarkan usia. Responden yang paling mendominasi adalah dengan usia 22 tahun 

yaitu sebesar 50 %. 

4.2.1.2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Data responden yang akan dibahas pada bagian ini adalah profil responden yang 

berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil perhitungan responden yang paling banyak 

adalah responden laki-laki sebanyak 67.6% dan sisanya adalah responden wanita sebesar 

32.4%. Berikut ini adalah data untuk jenis kelamin : 

 

 

Tabel 4.2 

Profil responden berdasarkan jenis kelamin 

JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 

PRIA 23 67.6 % 

WANITA 11 32.4 % 

TOTAL 34 100 % 

Sumber : data kuesioner 

 

4.2.1.3. Profil Responden Berdasarkan Tingkat Semester 

 Data responden yang akan dibahas pada bagian ini adalah profil responden yang 

berdasarkan tingkat semester. Berikut ini akan ditampilkan hasil berdasarkan tingkat 

semester : 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Faktor-Faktor..., Bayu Prasetyo, Ak.-Ibs, 2012 
 



Profil responden berdasarkan tingkat semester 

 

Sumber : data kuesioner 

 

 Jika dilihat hasil presentase pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

semester 8 keatas dominan bila dibandingkan dengan respoden lainnya yaitu sebesar 

73.5%. 

4.2.2. Data Penelitian 

Dalam penelitian ini dikumpulkan jawaban para responden yang bersumber dari 

persepsi para mahasiswa akuntansi mengenai independensi akuntan publik. Berikut ini 

adalah hasil dari jawaban para responden : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Semester JUMLAH PERSENTASE 

2 0 0 % 

             4 0 0 % 

                    6 9 26.5 % 

≥8 25 73.5 % 

JUMLAH 34 100 % 
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Jawaban responden 

Variabel Keterangan 

Frequency Jawaban Responden 

STS, TS N S, SS 

Ukuran Kantor 

Akuntan Publik 

Besar kecilnya KAP 18 12 4 

Kualitas SDM 23 7 4 

Lama penugasan Lama Penugasan Auditor 19 9 6 

Lama Penugasan KAP 12 13 9 

Hubungan dengan 

klien 

Hubungan Keuangan 11 5 18 

Hubungan Keluarga 11 3 20 

Hubungan Kerabat 12 4 18 

Hubungan Jabatan 10 4 20 

Penarikan Tugas 6 1 27 

Tekanan dari klien Hadiah dari klien 4 3 27 

Keinginan klien 4 2 28 

Audit Fee Bagian yang terbesar 7 6 21 

Fee yang besar 7 7 20 

Sumber : data kuesioner 

 

 

 

4.2.3. Hasil Uji Validitas  
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Pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian korelasi Bivariate Pearson 

(produk moment pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing 

skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-

item pertanyaan atau pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total 

menunjukan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan 

apa yang ingin diungkap. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 

0.05.  Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

 Jika r hitung ≥ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan atau pernyataan 

berkorelasi signifikansi terhadap skor total atau dinyatakan valid. 

 Jika r hitung < r tabel  maka instrument atau item-item pertanyaan atau 

pernyataan tidak berkorelasi signifikansi terhadap skor total atau dinyatakan tidak 

valid. 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS, maka dapat 

dikumpulkan hasil pengolahan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 
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Hasil Uji Validitas 

No Keterangan r tabel r hitung Hasil 

1. X11 0.339 0.820 Valid 

2. X12 0.339 0.852 Valid 

3. X21 0.339 0.883 Valid 

4. X22 0.339 0.881 Valid 

5. X31 0.339 0.455 Valid 

6. X32 0.339 0.797 Valid 

7. X33 0.339 0.420 Valid 

8. X34 0.339 0.647 Valid 

9. X35 0.339 0.786 Valid 

10. X41 0.339 0.835 Valid 

11.  X42 0.339 0.886 Valid 

12. X51 0.339 0.797 Valid 

13. X52 0.339 0.787 Valid 

14. Y1 0.339 0.809 Valid 

15. Y2 0.339 0.920 Valid 

16. Y3 0.339 0.927 Valid 

17. Y4 0.339 0.924 Valid 

18. Y5 0.339 0.801 Valid 

Sumber : output SPSS 

 

Dengan hasil pengolahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 

atau pertanyaan semuanya dinyatakan valid. 

 

 

4.2.4. Hasil Uji Realibilitas 
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Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat  

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Ada beberapa metode pengujian realibilitas di antaranya metode tes ulang, 

formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s 

Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt.  

Pada penelitian ini yang akan digunakan untuk menguji realibilitas adalah dengan 

metode Cronbach’s Alpha. Keputusan yang diambil adalah apabila nilai Cronbach’s 

Alpha ≥ 0.6 maka dikatakan relibel. Berikut ini hasil perhitungannya : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Realibilitas 

No. Keterangan Nilai Cronbach’s Alpha Hasil 

1. X1 0.815 Realibel 

2.  X2 0.807 Realibel 

3. X3 0.915 Realibel 

4. X4 0.893 Realibel 

5. X5 0.876 Realibel 

6 Y 0.910 Realibel 

Sumber : output SPSS 

Dengan hasil pengolahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua 

pernyataan/pertanyaan semuanya dinyatakan realibel karena ≥ 0.6. 

 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 
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4.3.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk mengetahui normal tidaknya distribusi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan melihat tabel Kolmogorov-Smirnov. Uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, atau pun rasio. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov 

signifikan pada taraf diatas 5 % (0.05), maka data terdistribusi normal dan sebaliknya 

jika nilai Kolmogorov-Smirnov tingkat signifikansi pada taraf 5 % atau dibawahnya 

berarti data tidak berdistribusi normal. 

Berikut ini hasil pengolahan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov pada lima varibel independen dan satu variabel dependen. 

Tabel 4.7 

Hasil uji normalitas 

No. Keterangan Kolmogorov-Smirnov Hasil 

1. Ukuran KAP 0.138 Normal 

2. Lama penugasan  0.182 Normal 

3. Hubungan dengan Klien 0.522 Normal 

4. Tekanan dari klien 0.571 Normal 

5. Audit fee 0.118 Normal 

6. Indepedensi  0.129 Normal 

Sumber : output SPSS 

Dengan melihat hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

karena hasil perhitungannya diatas 0.05. 

 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Faktor-Faktor..., Bayu Prasetyo, Ak.-Ibs, 2012 
 



Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.  

Tabel: 4.8 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

-5.694 2.532 -2.249 .033
.305 .419 .109 .727 .473 .305 3.279
.065 .388 .023 .167 .869 .359 2.783

.536 .196 .352 2.730 .011 .410 2.439

.950 .297 .351 3.200 .003 .564 1.774

.639 .274 .252 2.333 .027 .584 1.712

(Constant)
Ukuran KAP
Lama Penugasan Audit
Ikatan Hubungan
Auditor Dengan Klien
Tekanan dari Klien
Audit Fee

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publika. 
 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Pada uji multikolinieritas atau terjadinya korelasi diantara sesama variabel bebas. 

Pada uji ini dapat dilihat pada table Coefficients dan lihat kolom  Collinearity Statistics 

di model 1 yang memperlihatkan nilai VIF<5, pada umumnya terjadinya 

multikolinieritas apabila nilai VIF>5. berarti model ini tidak terjadi multikolinieritas. 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Uji Heterokedastisitas 
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Gambar: 4.9 Uji Heterokedastisitas 

   

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Dari grafik scatter plot pada kinerja tampak titik-titik tidak membentuk suatu 

pola tertentu. Diagram pencar diatas ternyata tidak membentuk pola tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas 

sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi kinerja berdasarkan 

masukan variabel bebas. 

 

4.4.  Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh antara 

variabel Ukuran KAP (X1) , Lama Penugasan (X2) , Hubungan dengan Klien (X3) , 

Tekanan dari Klien (X4) dan Audit Fee (X5) sebagai variabel independent terhadap 

Independensi Akuntan Publik (Y1) sebagai variabel dependent. 

4.4.1. Pembahasan Model Persamaan Regresi 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel , maka penulis dapat membuat suatu  

model persamaan regresi, dengan model persamaan regresi tersebut adalah : 

Tabel: 4.10. Model persamaan regresi 

Coefficientsa

-5.694 2.532 -2.249 .033
.305 .419 .109 .727 .473 .305 3.279
.065 .388 .023 .167 .869 .359 2.783

.536 .196 .352 2.730 .011 .410 2.439

.950 .297 .351 3.200 .003 .564 1.774

.639 .274 .252 2.333 .027 .584 1.712

(Constant)
Ukuran KAP
Lama Penugasan Audit
Ikatan Hubungan
Auditor Dengan Klien
Tekanan dari Klien
Audit Fee

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publika. 
 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

 

Ŷ= β0+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 

Ŷ= -5,964 + 0,305X1 + 0,065X2+ 0,536X3+ 0,950X4+ 0,639X5 

Dimana: 

Y= Independensi Akuntan Publik 

X1= Ukuran KAP 

X2= Lama Penugasan 

X3= Hubungan dengan klien 

X4= Tekanan dari Klien 

X5= Audit Fee 

Koefisien regresi Ukuran KAP sebesar 0,305 dan bertanda positif menyatakan 

bahwa variabel X1 berbanding lurus dengan Independensi Akuntan Publik. Koefisien 
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regresi Lama Penugasan sebesar 0,065 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

X2 berbanding lurus dengan Independensi Akuntan Publik. Koefisien regresi Hubungan 

dengan Klien sebesar 0,536 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel X3 

berbanding lurus dengan Independensi Akuntan Publik. Koefisien regresi Tekanan dari 

Klien sebesar 0,950 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel X4 berbanding 

lurus dengan Independensi Akuntan Publik. Koefisien regresi Audit Fee sebesar 0,639 

dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel X5 berbanding lurus dengan 

Independensi Akuntan Publik. 

Maka dalam persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Ukuran KAP (X1) dapat meningkatkan 

0,305 skor variabel Independensi Akuntan Publik dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Lama Penugasan (X2) dapat 

meningkatkan 0,065 skor variabel Independensi Akuntan Publik dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Hubungan dengan Klien (X3) dapat 

meningkatkan 0,536 skor variabel Independensi Akuntan Publik dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

 Setiap kenaikan 1 skor variabel Tekanan dari Klien (X4) dapat 

meningkatkan 0,950 skor variabel Independensi Akuntan Publik dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 
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 Setiap kenaikan skor variabel Audit Fee (X5) dapat meningkatkan 0,639 

skor variabel Independensi Akuntan Publik dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

4.4.2.  Uji t (Parsial) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel terikatnya. Dalam 

penelitian ini uji T digunakan untuk mengetahui apakah ukuran KAP, lama penugasan, 

hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan audit fee memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap independensi akuntan publik. Untuk itu disusunlah hipotesa yang 

terpisah antara variabel X1, X2, X3, X4 dan X5  sebagai berikut : 

Ho =  Ukuran KAP, Lama Penugasan, Hubungan dengan Klien, Tekanan dari 

Klien dan Audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja 

Ha =  Ukuran KAP, Lama Penugasan, Hubungan dengan Klien, Tekanan dari 

Klien dan Audit fee berpengaruh signifikan Kepuasan Kerja 

Tabel: 4.11. Uji t 

Coefficientsa

-5.694 2.532 -2.249 .033
.305 .419 .109 .727 .473 .305 3.279
.065 .388 .023 .167 .869 .359 2.783

.536 .196 .352 2.730 .011 .410 2.439

.950 .297 .351 3.200 .003 .564 1.774

.639 .274 .252 2.333 .027 .584 1.712

(Constant)
Ukuran KAP
Lama Penugasan Audit
Ikatan Hubungan
Auditor Dengan Klien
Tekanan dari Klien
Audit Fee

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publika. 
 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Faktor-Faktor..., Bayu Prasetyo, Ak.-Ibs, 2012 
 



 

Pengambilan Keputusan 

 Jika thitung<ttabel maka Ho diterima 

 Jika thitung>ttabel maka Ho ditolak 

 ttabel dilihat dengan derajat bebas = n – k  

n =  jumlah sampel, dalam hal ini bernilai 34 

k =  jumlah variabel yang digunakan. Dalam hal ini bernilai 6 

sehingga derajat bebasnya adalah 28 (34-6). Oleh karena  uji t yang dilakukan 

adalah uji 1 arah maka yang dibaca adalah t (0,05). 

 ttabel  =  1,70 

 thitung (X1) =  0,727 

 thitung (X2) =  0,167 

 thitung (X3) =  2,730 

 thitung (X4) =  3,200 

 thitung (X5) =  2,333 

 

Maka berdasarkan perhitungan diatas dalam variabel Ukuran KAP (X1) thitung<ttabel 

maka Ho diterima, artinya Ukuran KAP tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) 

terhadap Independensi Akuntan Publik. 

Berdasarkan perhitungan di atas dalam variabel Lama Penugasan (X2) thitung<ttabel 

maka Ho diterima, artinya Lama Penugasan tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) 

terhadap Independensi Akuntan Publik.  

Berdasarkan perhitungan diatas dalam variabel Hubungan dengan Klien (X3) 

thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Hubungan dengan Klien berpengaruh secara nyata 

(signifikan) terhadap Independensi Akuntan Publik.   
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Berdasarkan perhitungan diatas dalam variabel Tekanan dari Klien(X4) thitung>ttabel 

maka Ho ditolak, artinya Tekanan dari Klien berpengaruh secara nyata (signifikan) 

terhadap Independensi Akuntan Publik. 

Berdasarkan perhitungan di atas dalam variabel Audit Fee (X5) oleh karena 

thitung>ttabel maka Ho ditolak, artinya Audit Fee berpengaruh secara nyata (signifikan) 

terhadap Independensi Akuntan Publik. 

 

4.4.3. Uji F (Simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel ukuran 

KAP, lama penugasan, hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan audit fee terhadap 

independensi akuntan publik secara bersamaan dengan melihat signifikansi yang ada 

pada table ANOVA. Apabila nilai F hitung > F tabel , maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh signifikan secara bersama-sama namun apabila F hitung < F tabel maka Ho 

tidak dapat ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama . 

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

                         Tabel: 4.12 Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAb

440.225 5 88.045 23.810 .000a

103.540 28 3.698
543.765 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Audit Fee, Tekanan dari Klien, Lama Penugasan Audit,
Ikatan Hubungan Auditor Dengan Klien, Ukuran KAP

a. 

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publikb. 
 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 
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Ftabel dilihat pada: 

 taraf signifikansi 5% 

 df pembilang = jumlah variabel – 1 = ( 6 – 1) = 5 

 df penyebut = jumlah data – jumlah variabel = (34 – 6) = 28 

Ftabel = 2,56 

Oleh karena Fhitung>Ftabel  ( 23,810 > 2.56 ) maka Ho ditolak, dapat disimpulkan 

bahwa variabel dependen berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama 

 

4.4.4. Analisi Koefisien Determinasi ( R
2
) 

                 Tabel: 4.13 Hasil Koefisien Determinasi ( R
2
) 

 

Model Summaryb

.900a .810 .776 1.923 1.832
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Audit Fee, Tekanan dari Klien, Lama Penugasan
Audit, Ikatan Hubungan Auditor Dengan Klien, Ukuran KAP

a. 

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publikb. 
 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,900 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel ukuran KAP, lama penugasan, 

hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan variabel audit fee terhadap indepedensi 

akuntan publik adalah kuat. Hal ini didukung oleh nilai R Square sebesar 0,810 yang 

artinya adalah kedua variable ini mampu menjelaskan sebesar 81% variasi variabel 

indepedensi akuntan publik, sedangkan 29% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

1.Ukuran KAP 

Hipotesanya adalah: 

Ho1 : Faktor ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh positif terhadap 

independensi   akuntan publik. 

Ha1 : Faktor ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap 

independensi akuntan publik. 

Dengan hasil uji yang dilakukan maka Ho diterima. Ini berarti menurut persepsi 

mahasiswa akuntansi ukuran KAP tidak mempengaruhi independensi akuntan publik. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasidi pada tahun 2007, dia 

membuktikan, bahwa kantor akuntan publik yang berukuran besar atau kecil tidak 

mempengaruhi indepedensi auditor, walaupun pada kenyataanya, bahwa karena ukuran 

kantor akuntan publik yang besar mereka mungkin mampu dan termotivasi untuk 

memberikan laporan audit yang lebih baik, bukan laporan audit yang benar. Namun 

seseorang tidak seharusnya menyimpulkan bahwa KAP yang berukuran besar akan 

kebal terhadap tekanan dari klien, persaingan antara KAP dalam mencari klien 

mungkin sama besarnya dengan persaingan yang terjadi antara KAP independen yang 

berukuran kecil. 

2.Lama Penugasan 

Hipotesanya adalah: 

Ho2 : Faktor lama penugasan tidak berpengaruh negatif terhadap independensi 

akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Ha2 : Faktor lama penugasan berpengaruh negatif  terhadap independensi 

akuntan publik. 
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Dengan hasil uji yang dilakukan maka Ho dapat diterima. Ini berarti menurut persepsi 

mahasiswa akuntansi lama penugasan tidak mempengaruhi independensi akuntan 

publik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amilin pada tahun 2007 

di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam penelitian tersebut, faktor lama penugasan 

tidak mempengaruhi independensi akuntan publik. Kemudian dengan adanya 

pembatasan lama penugasan bagi para akuntan publik secara individu maupun kantor 

akuntan publik yang ada dalam keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008,  

dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tentang pembatasan masa pemberian jasa dalam pasal 2 

ayat 1 huruf a, pembatasan untuk KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut 

dan untuk akuntan publiknya paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut ini bisa 

membuat hubungan kedekatan antara klien dengan akuntan publik maupun kantor 

akuntan publik dapat dicegah sehingga tidak bisa mempengaruhi independensi akuntan 

publik. 

3.Hubungan dengan Klien 

Hipotesanya adalah: 

Ho3 :  Faktor hubungan dengan klien tidak berpengaruh negatif terhadap 

independensi akuntan publik. 

Ha3 : Faktor hubungan dengan klien berpengaruh negatif terhadap independensi  

           akuntan publik. 

Dengan hasil uji yang dilakukan maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti menurut 

persepsi mahasiswa akuntansi hubungan dengan klien berpengaruh negatif terhadap 

independensi akuntan publik. Dalam hubungan dengan klien ada empat kriteria 

hubungan yaitu : hubungan keuangan, hubungan keluarga, hubungan kerabat dan 

hubungan jabatan. Keempat kriteria tersebut berdasarkan teori dapat menimbulkan 

ancaman pribadi dan bisa mempengaruhi independensi akuntan publik. Maka hasil 
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penelitian yang menunjukkan bahwa faktor hubungan dengan klien bisa mempengaruhi 

independensi akuntan publik sesuai dengan teori yang diungkapkapkan. Kemudian 

hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang terdahulu seperti yang dilakukan oleh 

Lumbangaol (2010) menunjukkan hasil yang sama bahwa hubungan dengan klien bisa 

mempengaruhi independensi akuntan publik. Dalam buku kode etik profesi akuntan 

publik satu-satu cara pencegahannya yang tepat adalah dengan mengeluarkan personel 

tersebut dari tim yang memberikan jasa kepada klien. 

4.Tekanan dari Klien 

Hipotesanya adalah: 

Ho4 : Faktor tekanan dari klien tidak berpengaruh negatif terhadap 

independensi akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Ha4 : Faktor tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap independensi 

akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Dengan hasil uji yang dilakukan maka Ha tidak dapat ditolak dan menolak Ho. Ini 

berarti menurut mahasiswa akuntansi tekanan dari klien dapat berpengaruh negatif 

terhadap independensi akuntan publik. Berbagai usaha dari klien akan dilakukan guna 

mempengaruhi keputusan akuntan publik. Dalam item pernyataan tekanan dari klien 

salah satunya adalah menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya. 

Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada 

prinsip dasar etika profesi, sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap 

objektivitas dapat terjadi ketika hadiah dari klien diterima, atau ancaman intimidasi 

terhadap objektivitas dapat terjadi sehubungan dengan kemungkinan dipublikasikannya 

penerimaan hadiah tersebut.  Sehingga ancaman publikasi ini bisa menjadi ancaman 

dan memberikan tekanan kepada akuntan publik oleh klien. Kemudian untuk 

menghilangkan persepsi yang negatif dari pihak ketiga yang berpandangan ketika 
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akuntan publik menerima hadaiah atau keramah-tamahan lainnya maka diharuskan 

dilakukan pencegahan dengan menolak setiap pemberian apapun yang ditawarkan 

kepada akuntan publik ketika sedang melakukan pemberian jasa kepada klien. 

 Kemudian tekanan lainnya adalah adanya ancaman dari klien untuk mengganti 

dengan kantor akuntan publik lainnya. Dalam posisi seperti ini posisi klien lebih 

diuntungkan, ketika klien merasa keinginannya kurang diikuti oleh kantor akuntan 

publik, klien bisa dengan mudah menggantinya dikemudian waktu. Ini sesuai dengan 

pendapat Goldman dan Barlev (1974) serta Nicholas dan Price (1976) dalam penelitian 

Lumbangaol (2010) yang mengatakan bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor untuk 

melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena 

pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara klien dan auditor. 

5.Audit Fee 

Hipotesanya adalah: 

Ho5 : Faktor audit fee tidak berpengaruh negatif terhadap independensi 

akuntan publik menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Ha5 : Faktor audit fee berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik 

menurut persepsi mahasiswa akuntansi. 

Dengan hasil uji yang dilakukan maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti menurut 

mahasiswa akuntansi Audit Fee berpengaruh negatif terhadap independensi akuntan 

publik. Ini sesuai dengan hasil penelitian dari Supriono (1998) dalam penelitian 

Lumbangaol (2010) bahwa faktor audit fee bisa mempengaruhi independensi akuntan 

publik. Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proporsi jumlah imbalan jasa 

professional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan 

dibandingkan dengan jumlah imbalan keseluruhan imbalan jasa yang diperoleh oleh 
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KAP yang bisa menyebabkan ketergantungan KAP pada suatu klien sehingga 

kekhawatiran atas kehilangan klien ini bisa terjadi dan bisa berdampak pada 

independensi akuntan publik. Ancaman kepentingan pribadi juga dapat terjadi ketika 

proporsi jumlah imbalan jasa professional yang diperoleh seorang akuntan publik  

demikian signifikan bila dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh akuntan 

publik lainnya. Oleh karena itu, diperlukan satu pencagahan untuk hal ini sesuai 

dengan kode etik profesi akuntan publik. 

4.6. Implikasi Manajerial 

 Hasil dari suatu persepsi dari pihak lain kepada objek mempunyai arti bagi objek 

yang dijadikan sebagai yang dipersepsikan. Seperti dalam penelitian ini melihat persepsi 

dari para mahasiswa akuntansi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

akuntan publik memiliki arti bagi objek yang diteliti yaitu dalam hal ini adalah bagi 

perkembangan profesi akuntan publik. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dan akuntan 

publik mampu menghindari faktor-faktor yang  bisa mempengaruhi independensi 

berdasarkan persepsi mahasiswa akuntansi. 

 Dalam penelitian ini ada 5 (lima) faktor yang bisa mempengaruhi independensi 

akuntan publik yaitu ; ukuran KAP, lama penugasan, hubungan dengan klien, tekanan 

dari klien dan audit fee. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang 

mempengaruhi independensi akuntan publik dalam persepsi mahasiswa akuntansi yaitu ; 

hubungan dengan klien, tekanan dari klien dan audit fee.  Dan ada 2 (dua) faktor yang 

tidak mempengaruhi independensi akuntan publik menurut persepsi mahasiswa 

akuntansi yaitu faktor ukuran KAP dan lama penugasan. 
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 Dalam persepsi mahasiswa akuntansi hubungan dengan klien bisa melemahkan 

independensi akuntan publik. Oleh karena itu, diharapkan para akuntan publik bisa 

menghindari perilaku yang bisa membuat pihak lain meragukan hasil kerjanya karena 

adanya faktor hubungan dengan klien ini. Ketika akuntan publik menerima jasa dari 

klien dan ternyata klien tersebut mempunyai hubungan dengan akuntan publik seperti 

hubungan keuangan, hubungan keluarga maupun pribadi maka akuntan publik harus 

bertindak professional yaitu dengan keluar dari tim yang memberikan jasa kepada klien 

tersebut. 

Kemudian faktor tekanan dari klien menurut persepsi mahasiswa akuntansi bisa 

melemahkan independensi akuntan publik. Dengan hasil seperti ini menandakan teori 

yang menyatakan bahwa faktor tekanan klien bisa melemahkan independensi akuntan 

publik terbukti. Berbagai usaha dari klien akan dilakukan guna mempengaruhi keputusan 

akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik mampu menghindari hal-hal yang bisa 

memberikan tekanan dan mempengaruhi kepetusan mereka. 

Kemudian faktor lain yang bisa mempengaruhi independensi akuntan publik 

adalah faktor audit fee. Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proporsi 

jumlah imbalan jasa professional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian 

signifikan dibandingkan dengan jumlah imbalan keseluruhan imbalan jasa yang 

diperoleh oleh KAP yang bisa menyebabkan ketergantungan KAP pada suatu klien 

sehingga kekhawatiran atas kehilangan klien ini bisa terjadi dan bisa berdampak pada 

independensi akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik harus bersikap 

professional ketika memberikan jasanya dan bukan berdasarkan fee yang diberikan. 

Persepsi dari pihak lain terhadap akuntan publik sangat penting karena profesi 

yang produknya memberikan jasa bergantung pada penilain dari pihak lain. Ketika 
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persepsi dari pihak lain terhadap profesi akuntan publik negatif maka profesi ini akan 

kehilangan kepercayaan kemudian sebaliknya jika persepsinya positif maka akan banyak 

pihak yang mengandalkan profesi akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik 

mampu menghindari hal-hal yang membuat pihak lain meragukan indepensinya. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi independensi akuntan publik, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi variabel independen pertama yaitu ukuran 

KAP tidak mempengaruhi independensi akuntan publik dan mereka setuju bahwa 

hal ini tidak dapat melemahkan independensi akuntan publik. 

2. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi variabel independen kedua yaitu lama 

penugasan tidak mempengaruhi independensi akuntan publik dan hal ini tidak 

akan melemahkan independensi akuntan publik.  

3. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, bahwa faktor yang pertama yaitu 

hubungan dengan klien mempengaruhi independensi akuntan publik dan  mereka 

setuju bahwa hal ini akan melemahkan  independensi akuntan publik. 

4. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi variabel independen keempat yaitu 

tekanan dari klien  mempengaruhi independensi akuntan publik dan akan 

melemahkan independensi akuntan publik. Tekanan berupa kehilangan akan 

klien bisa mempengaruhi independensi akuntan publik ini sesuai dengan 

pernyataan Goldman dan Barlev (1974) bahwa usaha untuk mempengaruhi 

akuntan publik untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi 

Faktor-Faktor..., Bayu Prasetyo, Ak.-Ibs, 2012 
 



kemungkinan berhasil karena kondisi ini ada kekuatan yang tidak seimbang 

antara klien dan akuntan publik. 

5. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi variabel independen kelima yaitu audit 

fee  mempengaruhi independensi akuntan publik dan akan melemahkan 

independensi akuntan publik. Dengan fee yang besar membuat akuntan publik 

menjadi ketergantungan kepada klien dan akan takut kehilangan klien tersebut. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengajukan 

saran antara lain : 

1. Untuk meningkatkan kredibilitas atau reputasi profesi auditor adalah dengan cara 

menghindari hal-hal yang merugikan profesi akuntan public. Dengan demikian, 

maka diperlukan adanya peningkatan pengetahuan atau pemahaman mengenai 

pentingnya indepedensi. Agar maksud tersebut tercapai, maka : 

a. Bagi Auditor atau Akuntan Publik 

Akuntan publik diharapkan mampu menghindari setiap hal-hal yang mampu 

mempengaruhi indepedensinya dalam setiap penugasan audit dan serta 

mampu mempertimbangkan penerimaan penugasan audit yang mengandung 

unsure yang berpotensi membahayakan dirinya dan profesinya. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik diharapkan selalu mengevaluasi adanya setiap faktor-

faktor yang berpotensi mengancam independensi auditornya bahkan KAP 

yang bersangkutan. Misalnya dengan mempertimbangkan pemberian jasa 
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audit kepada klien yang mempunyai hubungan dengan para auditor di KAP 

tersebut. 

c. Bagi Regulator 

Dalam hal ini, kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan standar etika 

profesi ini adalah IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia). Lembaga tersebut 

diharapkan selalu mengawasi secara aktif faktor yang berpotensi mengancam 

indepedensi profesi auditor, dan serta secara aktif memberikan pengetahuan 

atau pemahaman terbaru mengenai hal-hal yang mengancam eksistensi 

profesinya kepada auditor yang menjalankan proses audit. 

2. Dalam dunia pendidikan, khususnya terkait dengan auditing, diharapkan para 

mahasiswa juga diberi pembelajaran untuk memiliki sikap mental professional 

yang mampu menjaga indepedensi profesi auditor. Hal ini dikarenakan 

indepedensi dalam profesi auditor adalah sangat penting. 

3. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan untuk menggunakan 

variable-variabel lainnya yang bias mempengaruhi indepedensi akuntan publik ( 

misalnya pemberian jasa non audit ) 
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Correlations 

  Q1 Q2 TX1 

Q1 Pearson Correlation 1 .399* .820** 

Sig. (2-tailed)  .019 .000 

N 34 34 34 

Q2 Pearson Correlation .399* 1 .852** 

Sig. (2-tailed) .019  .000 

N 34 34 34 

TX1 Pearson Correlation .820** .852** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 34 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

  Q3 Q4 TX2 

Q3 Pearson Correlation 1 .556** .883** 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 

N 34 34 34 

Q4 Pearson Correlation .556** 1 .881** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 

N 34 34 34 

TX2 Pearson Correlation .883** .881** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

Correlations 
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  Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 TX3 

Q5 Pearson Correlation 1 .438** -.293 .272 .258 .455** 

Sig. (2-tailed)  .010 .093 .120 .140 .007 

N 34 34 34 34 34 34 

Q6 Pearson Correlation .438** 1 .148 .428* .464** .797** 

Sig. (2-tailed) .010  .405 .012 .006 .000 

N 34 34 34 34 34 34 

Q7 Pearson Correlation -.293 .148 1 .005 .299 .420* 

Sig. (2-tailed) .093 .405  .977 .086 .013 

N 34 34 34 34 34 34 

Q8 Pearson Correlation .272 .428* .005 1 .350* .647** 

Sig. (2-tailed) .120 .012 .977  .042 .000 

N 34 34 34 34 34 34 

Q9 Pearson Correlation .258 .464** .299 .350* 1 .786** 

Sig. (2-tailed) .140 .006 .086 .042  .000 

N 34 34 34 34 34 34 

TX3 Pearson Correlation .455** .797** .420* .647** .786** 1 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .013 .000 .000  

N 34 34 34 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

  Q10 Q11 TX4 

Q10 Pearson Correlation 1 .486** .835** 
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Sig. (2-tailed)  .004 .000 

N 34 34 34 

Q11 Pearson Correlation .486** 1 .886** 

Sig. (2-tailed) .004  .000 

N 34 34 34 

TX4 Pearson Correlation .835** .886** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

  Q12 Q13 TX5 

Q12 Pearson Correlation 1 .254 .797** 

Sig. (2-tailed)  .147 .000 

N 34 34 34 

Q13 Pearson Correlation .254 1 .787** 

Sig. (2-tailed) .147  .000 

N 34 34 34 

TX5 Pearson Correlation .797** .787** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

  Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 TY 

Q14 Pearson Correlation 1 .724** .652** .694** .575** .809** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 34 34 34 34 34 34 
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Reliability Statistics

.815 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.807 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.915 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.893 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.876 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Reliability Statistics

.910 5

Cronbach's
Alpha N of Items

Q15 Pearson Correlation .724** 1 .822** .794** .681** .920** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 34 34 34 34 34 34 

Q16 Pearson Correlation .652** .822** 1 .891** .662** .927** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 34 34 34 34 34 34 

Q17 Pearson Correlation .694** .794** .891** 1 .620** .924** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 34 34 34 34 34 34 

Q18 Pearson Correlation .575** .681** .662** .620** 1 .801** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 34 34 34 34 34 34 

TY Pearson Correlation .809** .920** .927** .924** .801** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 34 34 34 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34 34 34 34 34 34
7.71 8.50 19.06 7.50 7.53 19.35

1.447 1.441 2.662 1.503 1.600 4.059
.198 .188 .140 .134 .204 .201
.125 .149 .076 .130 .149 .084

-.198 -.188 -.140 -.134 -.204 -.201
1.156 1.095 .814 .783 1.189 1.170
.138 .182 .522 .571 .118 .129

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Ukuran
KAP

Lama
Penugasan

Audit

Ikatan Hubungan
Auditor Dengan

Klien
Tekanan
dari Klien Audit Fee

Independensi
Akuntan
Publik

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Variables Entered/Removedb

Audit Fee, Tekanan dari Klien, Lama
Penugasan Audit, Ikatan Hubungan
Auditor Dengan Klien, Ukuran KAP

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publikb. 
 

Model Summaryb

.900a .810 .776 1.923 1.832
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Audit Fee, Tekanan dari Klien, Lama Penugasan
Audit, Ikatan Hubungan Auditor Dengan Klien, Ukuran KAP

a. 

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publikb. 
 

ANOVAb

440.225 5 88.045 23.810 .000a

103.540 28 3.698
543.765 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Audit Fee, Tekanan dari Klien, Lama Penugasan Audit,
Ikatan Hubungan Auditor Dengan Klien, Ukuran KAP

a. 

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publikb. 
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Coefficientsa

-5.694 2.532 -2.249 .033
.305 .419 .109 .727 .473 .305 3.279
.065 .388 .023 .167 .869 .359 2.783

.536 .196 .352 2.730 .011 .410 2.439

.950 .297 .351 3.200 .003 .564 1.774

.639 .274 .252 2.333 .027 .584 1.712

(Constant)
Ukuran KAP
Lama Penugasan Audit
Ikatan Hubungan
Auditor Dengan Klien
Tekanan dari Klien
Audit Fee

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Independensi Akuntan Publika. 
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KUESIONER 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik 

menurut Persepsi Mahasiswa Akuntansi” 

 

 

Data Responden   : 

Umur     : ........ tahun 

Jenis Kelamin    : Laki laki / Perempuan 

Tingkat pendidikan formal  :  SMA / D3 / S1   

        Bidang studi/program 

studi................................................. 

Semester    : ........ 

Sudah mengambil mata kuliah audit : a. Sudah b. Belum  

 

Teman-teman dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pernyataan-

pernyataan berikut ini, dengan memilih sesuai skor yang tersedia. Ketentuan pengisian 

kuesioner disajikan dibawah ini : 

a. Beri tanda ( V ) atas jawaban dari setiap pernyataan-pernyataan yang menurut 

Bapak/Ibu adalah TEPAT . 

b. Semakin mendekati 1 (satu) menyatakan semakin sangat tidak setuju, 

sedangkan semakin mendakati 5(lima) menyatakan sangat setuju.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Independensi Akuntan Publik : 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Independensi Akuntan Publik : 
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1. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1 Menurut anda, apakah besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik 

mempengaruhi independensi akuntan publik. 

1 2 3 4 5 

2 Menurut anda, apabila ukuran kantor akuntan publik itu besar dapat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dipakai . 

1 2 3 4 5 

 

2. Lama Penugasan Audit 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

3 Menurut anda, tidak semua kesalahan klien akan diungkapkan apabila  

auditor mengaudit perusahaan klien yang sama lebih dari 3 tahun. 

1 2 3 4 5 

4 Menurut anda,Kantor Akuntan Publik akan memihak kepada 

kepentingan klien apabila KAP mengaudit perusahaan klien yang sama 

lebih dari 6 tahun. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

3. Ikatan Hubungan Auditor Dengan Klien 
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No Pernyataan STS TS RR S SS 

5 Menurut anda, tidak semua kesalahan klien akan diungkapkan apabila 

auditor memiliki saham pada perusahaan yang diauditnya. 

1 2 3 4 5 

6 Menurut anda, tidak semua kesalahan klien akan diungkapkan apabila 

auditor memiliki hubungan keluarga dengan staf kunci perusahaan 

klien. 

1 2 3 4 5 

7 Menurut anda, tidak semua kesalahan klien akan diungkapkan apabila 

auditor memiliki hubungan kerabat atau rekan dengan staf kunci 

perusahaan klien. 

1 2 3 4 5 

8 Menurut anda, tidak semua kesalahan klien akan diungkapkan apabila 

auditor  memiliki Kedudukan atau jabatan pada posisi staf kunci pada 

perusahaan klien yang diauditnya.  

1 2 3 4 5 

9 Menurut anda, apabila ternyata seorang auditor memiliki hubungan 

keluarga atau keuangan pada perusahaan klien yang sedang diauditnya 

maka setujukah anda jika auditor tersebut ditarik dari penugasan? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

4. Tekanan dari Klien 

No Pernyataan STS TS RR S SS 
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10 Ada tekanan dari klien apabila auditor menerima hadiah atau bentuk 

keramah-tamahan lainnya dari klien audit. 

1 2 3 4 5 

11 Opini audit yang diberikan atas laporan keuangan klien seharusnya 

sesuai dengan keinginan klien audit, agar auditor tidak kehilangan 

kliennya. 

1 2 3 4 5 

 

5. Audit Fee 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

12 Apabila auditor atau KAP menerima audit fee yang besar, maka 

auditor tidak akan mengungkapkan semua kesalahan klien tersebut. 
1 2 3 4 5 

13 Jika audit fee dari salah satu klien merupakan bagian terbesar dari 

penerimaan KAP, maka auditor tidak akan berani mengungkapkan 

kesalahan klien. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Independensi Akuntan Publik 

No Pernyataan STS TS RR S SS 
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14. Independensi akan melemah apabila ukuran KAP kecil 1 2 3 4 5 

15. Sikap independensi Akuntan publik akan melemah jika Akuntan Publik 

mengaudit perusahaan klien yang sama dalam jangka waktu yang lama 

1 2 3 4 5 

16. Independensi Akuntan publik akan tetap terjaga apabila akuntan publik 

tidak memilki hubungan apapun dengan klien  

1 2 3 4 5 

17. Sikap Independen akan melemah apabila tekanan dari pihak klien 

semakin besar. 

1 2 3 4 5 

18 Akuntan publik akan bersikap independen dalam melakukan audit, 

walaupun audit feenya besar yang diterima dari klien. 

1 2 3 4 5 

 

 

Terima Kasih 
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