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ABSTRACT 

 
 

Based on the increase of users of financial statements, than it will increase the 

needed of external auditors to assess the fairness, reliable and transparency financial 

statement. One of the aims is to avoid the asymmetry information between management 

and stakeholders. Therefore, based on viewpoint of the users audited financial statement, 

the most important of a auditor external which is must have credibility. The credible 

auditor which is must have high level competency and independence. According the 

writer, the most important is independence. As an illustration  if the external auditor had 

found all of the disclosure guiltiness of client, so  the external auditor still have 

potentially to did not informed all of the disclosure guiltiness to users audited financial 

statement.  

Based on the argumentation above, the researcher made an attempt on the detail 

examination about independence external auditor. This detail examination or research is 

made well into thesis that  entitled factors analysis which influence independence the 

external auditor. As the variable used in this thesis are relationship between external 

auditor with the client, pressure by the client, non audit service, audit fee, and duration 

of  the audit assignment. This research completed with the descriptive methods and used 

one-sample t test to test hypotheses.  

Based on the results of data analysis, the researcher conclude that the most 

factors to influence auditor independence are non audit service, duration of the audit 

assignment, and relationship between external auditor with the client. Whereas, the 

pressure from the client, and audit fee are have a little influence to effecting auditor 

independence. Audit fee factor is not the matter of auditor independence, but the 

influenceis by the duration to complete the audit assignment. Several thing is not 

influence the auditor independence is gifts from the client. That is because of the amount 

of gifts is not material. 

 Keywords : Auditor, Independency, public accountant  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Beragam perusahaan memiliki kepentingan untuk penyajian laporan keuangan sebagai 

sarana pertanggung-jawaban kepada pemilik perusahaan
 
untuk menghindari asimetri 

informasi atau meningkatkan kualitas informasi atas kinerja manajemen perusahaan. 

Untuk itu, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan jasa auditor independen atau 

auditor eksternal untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangannya.   

Pada perusahaan-perusahaan secara umum, terdapat pemisahan antara pemilik dengan 

manajemen. Manajemen adalah pihak yang mengelola serta mengendalikan perusahaan. 

Manajemen dipercaya dan diberi wewenang untuk mengelola sumber daya yang 

diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik. Manajemen bertugas menjalankan 

kegiatan bisnis perusahaan. Dengan demikian, manajemen diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenangnya dan atau 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodik kepada pemilik. 

Pertanggungjawaban periodik ini umumnya menggunakan media laporan keuangan. 

Untuk itu, manajemen harus merancang dan mengimplementasikan suatu sistem 

akuntansi yang diterapkan secara umum, serta menyusun laporan keuangan yang akurat 

dan dapat diandalkan. Selain pemilik, masih terdapat pihak lain yang memerlukan 

informasi yang berasal dari laporan keuangan. Pihak lain tersebut antara lain adalah 
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pemberi pinjaman (kreditur), calon kreditur, investor, pemerintah, analis keuangan dan 

sebagainya. 

Untuk menghindari adanya potensi terjadinya teori keagenan (conflict of interest) atau 

skandal akuntansi antara pemilik/pemegang saham dan manajemen perusahaan, maka 

sangat dibutuhkan peran entitas lain yang independen atau pihak yang tidak memihak 

untuk melakukan pemeriksaan kewajaran atau kebenaran penyajian laporan keuangan. 

Pihak independen ini adalah entitas yang dapat dipercaya untuk menilai laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pihak independen tersebut antara lain adalah 

auditor pada Kantor Akuntan Publik.  Hal tersebut juga didukung oleh SFAC no 1 yang 

menyatakan bahwa : 

“Financial statement are often audited by independent accountants for the purpose of 

enchasing confidence in their reliability” ( hal 5187). Dan “.....both those who provide 

and those who use that information often view and independent auditors opinion 

enchasing the realibility or credibility of the information”. (hal 5189). 

 

Pihak yang diperbolehkan dalam melakukan proses audit atas laporan keuangan 

adalah akuntan publik. Akuntan publik akan melaksanakan audit menurut ketentuan yang 

ada pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Publik. Standar 

audit yang ada meliputi (a) standar umum, (b) standar pekerjaan lapangan dan (c) standar 

pelaporan. Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan 

mutu pekerjaannya maupun kode etik penugasan audit. Standar pekerjaan lapangan 

berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan 

pekerjaan lapangan. Standar pelaporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja 

akuntan publik dalam melakukan pelaporan (IAI 2001). Dalam penelitian ini, hal yang 

akan dibahas adalah mengenai standar umum audit, yakni : standar independensi akuntan 

publik. 
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Profesi akuntan publik atau auditor independen  adalah akuntan yang bekerja pada 

KAP (Kantor Akuntan Publik). Profesi ini akan semakin berkembang seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan akan penggunaan dan pentingnya suatu laporan keuangan. 

Namun, profesi ini sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat umum sebagai 

pengguna laporan auditannya. Dalam auditnya, akuntan publik hanya menilai apakah 

penyusunan laporan keuangan yang dilakukan manajemen sudah sesuai dengan ketentuan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak ada kesalahan penyajian yang material 

terkait kecurangan/skandal akuntansi.  Sebagai hasil auditnya, akuntan publik akan 

memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat akuntan 

publik ini disajikan dalam “Laporan Auditor Independen”. Beberapa hal yang mampu 

mempengaruhi kualitas audit dalam Laporan Auditor Independen adalah kompetensi 

auditor dan independensi auditor. Kompetensi dapat ditingkatkan dengan pengalaman 

dan tingkat pendidikan/pengetahuan auditor dalam menemukan temuan 

temuan/kesalahan penyajian oleh klien. Independensi adalah sikap tidak memihak atau 

sikap netral auditor dalam mengungkapkan temuan/kesalahan penyajian laporan 

keuangan klien. Permasalahan yang menarik dalam hal ini adalah ketika seorang auditor 

mampu menemukan kesalahan klien dan auditor tersebut masih berpotensi untuk tidak 

mengungkapkan semua kesalahan klien sehingga mengakibatkan kredibilitas auditor dan 

kualitas audit menjadi lemah. 

Independensi merupakan unsur yang paling khas dan harus dimiliki oleh seorang 

akuntan publik. Independensi juga harus dijaga dan diterapkan secara berkelanjutan 

dalam setiap pelaksanaan tugas audit. Tujuannya adalah agar hasil kualitas audit dapat 

dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Disamping itu, independensi juga diterapkan 
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untuk menjaga kredibilitas akuntan publik dimata masyarakat atau pengguna laporan 

keuangan auditan. Apabila seorang auditor tidak mampu mempertahankan 

independensinya, maka pihak pengguna laporan keuangan tidak akan mempercayai 

kualitas audit yang dilaksanakannya, dengan alasan auditor dianggap berpotensi memihak 

kliennya dan apabila auditor melanggar aturan independensi yang telah ditetapkan, maka 

dapat dikatakan bahwa mereka sendiri secara tidak langsung telah merusak kredibilitas 

profesinya. 

Dalam beberapa penelitian terdahulunya, mayoritas hal yang mempengaruhi 

independensi diuji dengan studi empiris, yaitu dengan menggunakan responden berbagai 

auditor dari beraneka ragam kantor akuntan publik. Misalnya adalah Menurut lanvin 

(1976), yang ditulis dalam jurnal “Masalah Independensi Penampilan” menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor adalah Ikatan keuangan 

dan  hubungan usaha dengan klien, Jasa selain jasa audit, Lamanya hubungan antara 

akuntan publik dengan klien. Menurut Shocley (1981). Hal hal yang mempengaruhi 

independensi auditor adalah persaingan antara akuntan publik, pemberian jasa konsultasi 

manajemen kepada klien, ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan akuntan 

publik dengan klien.  Menurut Sidqi Umar (2005) mengenai “Analisis Independensi 

Auditor pada KAP X” adalah : (a).Auditor berpendapat bahwa kepemilikan saham 

perusahaan yang diaudit akan  mengurangi independensi. (b).Mayoritas auditor 

berpendapat bahwa auditor menolak ditarik dari penugasan yang dikarenakan memiliki 

kepentingan keuangan, (c).Mayoritas auditor berpendapat bahwa auditor KAP setuju 

dalam melaksanakan tugasnya tidak memberikan jasa lain selain jasa audit pada 

perusahaan yang sama, serta jasa non audit meningkatkan manfaat informasi yang 
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disajikan dalam laporan keuangan, (d).Mayoritas auditor tidak meminta hadiah dan 

menolak pemberian hadiah setelah penugasan berakhir. (e).Audit fee merupakan total 

pendapatan KAP dan ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan audit. Alia Ariesanti 

(2001), menyatakan bahwa tekanan dari klien tidak berpengaruh signifikan terhadap 

independensi akuntan publik, telaah dari rekan auditor berpengaruh tidak signifikan 

terhadap independensi, lama ikatan dengan klien tidak merusak independensi auditor. 

Adapun alasan dari peneliti dalam memilih topik ini adalah dikarenakan peneliti 

berpendapat bahwa sepintar dan seahli apapun seorang auditor, jika ia tidak mampu 

mempertahankan independensinya, maka masyarakat/pengguna laporan keuangan akan 

menganggap posisi seorang auditor tidak independen, sehingga akhirnya kualitas audit 

yang diberikan menjadi tidak bernilai. Peneliti juga berfikir bahwa apakah akuntan 

disetiap kantor akuntan bersikap independen.  

Dalam penelitian ini, respondennya adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan direktori KAP 2010, pada wilayah Jakarta 

Selatan terdapat 48 kantor akuntan publik dari 421 Kantor Akuntan Publik yang tersebar 

di DKI Jakarta. Dari beberapa Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Jakarta 

Selatan, maka penulis mengambil beberapa sampel auditor dari 3 (tiga) Kantor Akuntan 

Publik yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Adapun alasan penulis mengambil sampel 

tersebut adalah dikarenakan penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. 

Keterbatasan tersebut diantaranya adalah keterbatasan akses dalam mengambil sampel 

penelitian, keterbatasan waktu serta keterbatasan biaya penelitian. 
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Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis tertarik membahas lebih lanjut 

tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik 

(Studi Pada Tiga Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan).” 

Dalam penelitian ini, akan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

auditor yang meliputi ikatan hubungan dengan klien, tekanan dari klien, jasa jasa selain 

audit, lamanya menjadi auditor disuatu perusahaan klien dan Audit fee.  

I.2. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan dasar penelitian adalah 

sebagai berikut   : 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor, seperti hubungan 

dengan klien, tekanan dari klien, jasa non audit, lama hubungan dengan klien, dan 

audit fee telah mempengaruhi sikap independensi auditor? 

2. Bagaimana urutan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik 

pada tiga kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan, jika diurutkan dari yang 

paling signifikan hingga ke yang tidak berpengaruh signifikan. 

I.3. Batasan Penelitian 

Untuk membatasi lingkup penelitian ini, maka beberapa batasan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

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

akuntan publik, sedangkan masih ada faktor-faktor lain yang lebih detail yang dapat 
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mempengaruhi independensi akuntan publik. Alasan penulis adalah dikarenakan 

waktu yang terbatas dalam penyelesaian penelitian. 

b) Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Selatan dengan respondennya adalah 

auditor indepeden/eksternal atau akuntan publik. Auditor tersebut adalah auditor yang 

sedang melaksanakan proses audit atau pernah melakukan proses audit dan bekerja 

pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan. Alasannya adalah dikarenakan 

penulis memiliki keterbatasan biaya untuk menyelesaikan penelitian.  

c) Pada metode untuk pengumpulan datanya, peneliti tidak bisa melakukan kontrol atas 

jawaban responden. Maksudnya adalah responden bisa untuk tidak jujur dalam 

memberikan tanggapan. 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya, maka tujuan penulisan ditujukan antara lain : 

1. Membuktikan apakah faktor yang mempengaruhi independensi juga dapat 

mempengaruhi independensi auditor pada wilayah Jakarta Selatan. 

2. Membuktikan faktor yang mempengaruhi independensi apa saja yang paling 

mengancam independensi akuntan publik. 

3. Memperdalam pengetahuan penulis mengenai Independensi Auditor. 

4. Sebagai acuan dan mampu memberikan umpan balik (feedback) yang bermanfaat 

kepada auditor dan dalam usaha evaluasi peningkatan independensi profesi akuntan 

publik. 
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5. Dapat digunakan sebagai referensi dan studi perbandingan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

I.5. Sistematika Penelitian 

Sistmatika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 ( lima) bab yaitu: 

1. BAB I - PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai alasan dan latar belakang penulisan judul, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan penelitian. 

2. BAB II - LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai literatur dan teori yang terkait dengan isi penelitian. 

Dan beberapa sumber adalah diperoleh dari buku referensi 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 variabel 

bebas yang digunakan.  
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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 semua kesimpulan hasil penelitian yang terkait dan saran saran bagi 

penelitian selanjutnya dan saran untuk membangun independensi serta kompetensi 

auditor. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Defenisi Audit 

Menurut Arens A Alvin (2002), 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 ”.  

Menurut Boynton Jhonson (2002), menyatakan bahwa “auditing adalah suatu proses 

sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai assersi-

asssersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian 

antara assersi-assersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta 

penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu proses evaluasi bukti assersi 

manajemen secara objektif untuk menetapkan derajat kesesuaian informasi yang 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan Independen. 

2.1.2. Jenis Jenis Audit 

Menurut Arens A Alvin (2002:16-19) dalam buku „auditing dan jasa assurance‟ 

menyatakan bahwa jasa yang diberikan akuntan publik dikategorikan sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Audit atas laporan keuangan (financial statement audit). 
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Audit atas laporan keuangan adalah proses audit yang dilakukan untuk menentukan 

apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan 

kriteria tertentu. Biasanya kriteria tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

2. Audit kepatuhan (compliance audit). 

Audit kepatuhan adalah proses evaluasi yang dilaksanakan untuk menentukan apakah 

pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan 

oleh otoritas yang lebih tinggi. 

3. Audit operasional (operational audit) 

Audit operational adalah proses evaluasi terhadap efesiensi dan efektvitas setiap 

bagian dari prosedur dan metode operasional organisasi. Manajemen biasanya menerima 

saran-saran untuk memperbaiki metode operasional perusahaan. Audit jenis ini disebut 

juga sebagai audit kinerja atau audit manajemen. 

Sedangkan, menurut Sukrisno Agus (2004:5) adalah jasa audit yang ditawarkan KAP 

dapat berdasarkan luasnya pemeriksaan. Audit dibedakan menjadi 2(dua) kategori, yaitu : 

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) 

Pemeriksaan Umum adalah suatu pemeriksaan laporan keuangan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai 

dengan SPAP (Standart Pemeriksaan Akuntan Publik) dan memperhatikan kode etik 

akuntan Indonesia yang telah disyahkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 

2. Pemeriksaan Spesial (Special Audit) 
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Pemeriksaan Spesial adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan 

klien atau auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir 

pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan 

secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan hanya sebatas pada pos atau masalah 

tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya 

KAP diminta untuk mengaudit apakah ada kecurangan pada penagihan piutang dagang di 

perusahaan. 

2.1.3. Jenis Jenis Auditor 

Menurut Arens A Alvin (2002:19-21), 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 profesional kepada klien. Pada umumnya 

lisensi diberikan kepada mereka yang telah lulus dalam ujian persamaan CPA dan serta 

memiliki praktik dalam bidang auditing. Sedangkan klien auditor independen bisa berasal 

dari perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, kantor pemerintah atau 

perorangan. Sebagaimana halnya dengan profesi medis dan hukum, auditor independen 

bekerja berdasarkan imbalan (fee). 

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 
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memberikan pertanggung-jawaban yang effektif. 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 ini di A.S disebut Government Auditor 

Officer (GAO). Sedangkan di Indonesia disebut Auditor Pemerintah. Tanggung jawab 

utamanya adalah melaksanakan fungsi audit bagi kongres, dan badan ini memikul banyak 

tanggung-jawab seperti halnya KAP. Auditor pemerintah bertugas mengaudit sebagian 

besar informasi keuangan yang disiapkan oleh berbagai badan pemerintah  sebelum 

diserahkan kepada mentri keuangan dan otoritas tertinggi lainnya. 

2.1.4. Jasa Yang Dilaksanakan KAP 

Menurut Arens.A Alvin (2002), jasa Kantor Akuntan Publik menawarkannya 2 (dua) 

jenis jasa, yaitu : assurance service dan jasa atestasi yang berkaitan dengan fungsi audit.   

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



A. Assurance service adalah jasa profesional independen yang mampu meningkatkan 

mutu informasi, atau konteksnya, untuk kepentingan para pengambil keputusan. 

Beberapa contoh dari jasa assurance service adalah : 

1. Jasa penilaian risiko adalah jasa yang diberikan kepada klien dimana CPA 

bertugas meningkatkan mutu informasi risiko untuk para pengambil keputusan 

internal melalui penilaian independen mengenai kemungkinan suatu peristiwa 

atau tindakan berpengaruh buruk pada kemampuan organisasi untuk mencapai 

tujuan bisnis serta melaksanakan strateginya.  
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2. Jasa penilaian kinerja adalah berfokus pada pemberian keyakinan berkenaan 

dengan penggunaan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan oleh organisasi 

untuk mengevaluasi efektifitas dan effisiensi kegiatan. 

B. Jasa Akuntansi dan Kompilasi 

Jasa akuntansi yang dimaksud adalah meyusun pembukuan manual ataupun yang telah 

diotomatisasi, membuat jurnal, membukukan ayat jurnal penyesuaian, serta meyusun 

laporan keuangan. Jasa kompilasi dalam hal ini adalah CPA tidak memberikan keyakinan 

tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai GAAP. 

C. Jasa Atestasi  

Jasa atestasi merupakan salah satu jasa kantor CPA dimana untuk jenis jasa ini, sebuah 

kantor CPA wajib mengeluarkan laporan tentang realibilitas suatu assersi yang 

disiapkan pihak lain. Selanjutnya jasa atestasi ini dapat dibagi menjadi empat jenis,  yaitu 

: audit, pemeriksaan, review dan prosedur.  

2.1.5. Standar Audit Yang Berlaku Umum  

Standar audit yang berlaku umum adalah standar umum untuk membantu auditor 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. 

Menurut Arens.A Alvin (2002) menyatakan bahwa “standar audit yang berlaku umum 

dibagi kedalam 3 (tiga) kategori,  yaitu :  

 

 

1. Standar Umum 

Dalam standar ini membahas : 
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a. Pelatihan dan kecakapan teknis. 

Maksudnya adalah audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan 

memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. 

b. Independensi dalam sikap mental. 

Maksudnya adalah auditor harus bisa mempertahankan sikap mental yang independen 

dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. 

c. Kemahiran  profesional 

Maksudnya adalah auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan 

audit dan menyusun laporan. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan 

a) Perencanaan dan pengawasan yang tepat. 

Maksudnya adalah auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan 

mengawasi semua assiten sebagaimana mestinya. 

b) Pemahaman perusahaan klien 

Maksudnya adalah auditor harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas serta 

lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai salah saji yang material 

dalam laporan keuangan karena kesalahan dan kecurangan dan untuk mencatat sifat, 

waktu, serta luas prosedur auditnya. 

 

c) Bukti yang tepat dan mencukupi. 

Maksudnya adalah auditor harus memiliki cukup bukti audit yang tepat dengan 

melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat 

menyangkut laporan keuangan yang diaudit.   
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3. Standar Pelaporan  

a) Laporan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 

Maksudnya adalah auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan 

keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara 

umum. 

b) Mengidentifikasikan apabila prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum 

tidak diikuti secara konsisten. 

Maksudnya adalah auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai 

keadaan dimana prinsip akuntansi tidak konsisten diikuti selama periode berjalan jika 

dikaitkan dengan periode sebelumnya. 

c) Menyatakan pengungkapan yang informatif belum memadai pada laporan keuangan 

auditor. 

Maksudnya adalah auditor harus menetapkan pengungkapan yang informatif yang belum 

memadai dan auditor harus menyatakannya dalam laporan audior. 

d) Menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 

Maksudnya, auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara 

keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan 

auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dalam laporan 

keuangan, maka auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, serta 

tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan keuangan. 

Akuntan publik harus berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam hal ini adalah standar audit. Standar audit terdiri 
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dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan 

(SPAP,2001;150:1): 

1. Standar Umum. 

a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan. 

a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus 

disupervisi dengan semestinya. 

b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal harus dapat diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menetukan sifat dan lingkup pengujian yang akan 

dilakukan. 

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan,  pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 

 

3. Standar Pelaporan. 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
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b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada hal yang tidak 

konsisten dalam penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam 

periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali 

dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.   

2.1.6. Pengertian Independensi 

Menurut Arens A Alvin (2002:111), menyatakan bahwa independensi secara umum : 

“Independensi adalah peraturan perilaku yang utama. Independensi dalam audit berarti 

mengambil sudut pandang yang tidak bias”.   

Auditor merupakan salah satu profesi yang berbeda dengan profesi lainnya. Auditor 

bertugas untuk memeriksa laporan keuangan kliennya untuk kepentingan umum. Namun, 

dalam pemesanan jasa audit laporan keuangan tersebut, auditor tidak boleh 

mementingkan kepentingan kliennya, auditor harus bersikap independen. Tujuannya 

adalah agar hasil pengujian laporan keuangan tersebut dapat menjadi materi dalam 

pengambilan keputusan yang tepat bagi stakeholder perusahaan klien. Secara tidak 

langsung, profesi akuntan publik dari sudut pandang masyarakat umum adalah baik dan 

dapat diandalkan sebagai penguji laporan keuangan.  

Menurut Standart Profesi Akuntan Publik (SPAP:220.1) , menyatakan bahwa : 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor” 
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Auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun, karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian auditor harus 

mengakui kewajibannya untuk bersikap jujur kepada manajemen, pemilik perusahaan dan 

juga kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor 

independen.  

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat 

penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan 

menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang. 

Kepercayaan auditor akan berkurang dapat juga disebabkan oleh suatu keadaan dimana 

mereka berpikiran sehat (reasonable) yang dianggap dapat menurunkan sikap independen 

tersebut. 

Menurut IAPI (2008:290.9) dalam buku Kode Etik Profesi Akuntan publik, menyatakan 

bahwa : 

“Kata “Independensi” yang berdiri sendiri dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang 

dapat menyebabkan pengamat beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan 

pertimbangan profesional harus bebas dari semua pengaruh hubungan ekonomi, 

hubungan keuangan maupun hubungan lainnya. Namun demikian, kondisi seperti itu 

mustahil terjadi, karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan antara satu 

dngan yang 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 Akuntan Publik  diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu, terdiri dari : 

a. Independensi dalam pemikiran 

Menurut IAPI (2008:290.8), menyatakan bahwa “Independensi dalam pemikiran 

merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak 
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dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang 

memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, 

serta menerapkan skeptisme profesional”. 

Menurut Taylor (1982), menyatakan bahwa : 

1. Independensi akuntan publik ditentukan dari pikiran akuntan publik untuk bertindak 

independen. 

2. Independensi sikap mental ditentukan oleh kejujuran pikiran dan kemampuan akuntan 

publik mempertahankan sikap bebas dan tidak memihak selama pelaksanaan 

pemeriksaannya. 

b. Independensi dalam penampilan 

Menurut IAPI (2008:290.8), menyatakan bahwa “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 

skeptisme profesional dari anggota tim assurance, KAP atau jaringan KAP”. 

Menurut Taylor (1982), dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

akuntan publik (penelitian empiris di kota Banda Aceh)” menyatakan bahwa : 

1. Independensi secara penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap 

independensi akuntan publik secara individu ataupun secara keseluruhan. 

2. Untuk memelihara independensi secara penampilan, akuntan publik harus 

menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain atau masyarakat meragukan 

kebebasanya berpendapat. 
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IAPI (2008:290.27), menyatakan bahwa “Mengingat relevansi perikatan audit laporan 

keuangan terhadap beberapa pengguna 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 signifikan 

terhadap informasi hal pokok (laporan keuangan). Pertimbangan harus dilakukan juga 

mengenai ada tidaknya ancaman terhadap independensi yang dapat terjadi dari hubungan 

antara anggota tim assurance, KAP, jaringan KAP dengan direktur, pejabat dan 

karyawan klien assurance yang memiliki posisi yang berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap informasi hal pokok (posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus 

kas)”. 

 

2.1.8. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Independensi 

Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi sikap independensi akuntan publik adalah 

sebagai berikut : 

1. Hubungan kepentingan keuangan. 

Menurut Drs M.Rizal Yahya, M Ec dan Raidan Fuadi, SE.MM.Ak (2003), dalam 

penelitian “faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik (penelitian 

empiris di kota Banda Aceh)” menyatakan bahwa :“Adanya ikatan kepentingan keuangan 

dan hubungan usaha antara akuntan publik atau kantornya dengan dengan klien yang 
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diperikasa dapat mengakibatkan rusaknya independensi akuntan publik. Dan seorang 

anggota atau kantornya dimana dia menjadi partner atau pemegang saham suatu 

perusahaan tertentu, tidak boleh menyatakan opininya atas laporan keuangan tersebut 

kecuali jika dia atau kantornya independen dalam hubungannya dengan perusahaan 

tersebut”.  

Hal yang disebutkan di atas, didukung oleh penelitian Retty Novianty dan Indra 

Wijaya Kusuma (2001), dalam penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Mereka berpendapat bahwa 

beberapa jenis ikatan keuangan atau hubugan bisnis yang mampu menghilangkan 

independensi akuntan publik adalah periode perjanjian kerja atau saat menyatakan 

opininya, akuntan publik atau kantornya memiliki kepentingan langsung atau tidak 

langsung yang material di dalam perusahaan kliennya, memiliki utang atau piutang pada 

perusahaan yang diauditnya. 

Menurut Arens A Alvin (2002:116), hal yang terkait hubungan kepentingan keuangan 

dinaytakan sebagai berikut : Pertama, KAP tidak boleh memiliki atau mempunyai opsi 

untuk membeli satu lembar sahampun dari klien. Dalam hal ini, kepemilikan melalui 

perusahaan investasi digolongkan sebagai kepemilikan langsung. KAP juga dilarang 

memiliki kepentingan keuangan secara tidak langsung, misalnya KAP memiliki saham 

dalam bentuk dana bersama (mutual fund), atau seorang CPA / Akuntan Publik memiliki 

hubungan keluarga dengan pihak yang memiliki kepentingan keuangan. Independensi 

akan melemah dalam contoh diatas, apabila kepemilikan dana bersama yang dipegang 

klien cukup longgar dan KAP memiliki pengetahuan tentang kepentingan tersebut. 

Kedua, seorang auditor tidak diperkenankan memiliki hubungan kerjasama atau 
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memegang investasi bisnis dari perusahaan klien, komisaris/direktur atau lainnya. Ketiga, 

seorang auditor tidak diperkenankan memiliki pinjaman kepada perusahaan klien, 

direktur, komisaris utama dalam perusahaan tersebut. 

Apabila seorang akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan  pada klien 

sebelum memulai pekerjaan  penugasan, biasanya akuntan publik akan menjual saham  

klien yang dimiliki sebelum melakukan penugasan. Hal tersebut bertujuan agar hilangnya 

bias atau tidak melemahnya independensi auditor dalam penugasan audit laporan 

keuangan.  

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 mengurangi 

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

memiliki kepentingan keuangan, serta materialitas dan jenis kepentingan keuangan (baik 

yang bersifat langsung atau tidak langsung. (IAPI 2008:290.104) 

Pentingnya mengenai beragamnya kepentingan keuangan harus dilakukan dalam 

mengevaluasi jenis kepentingan keuangan (IAPI 2008:290..105), yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut   : 

a) Kepentingan keuangan dari suatu pihak yang tidak memiliki kendali atas medium 

investasi atau atas kepentingan keuangan yang dimiliki. Contohnya reksa dana. 

Kepentingan keuangan seperti ini bersifat tidak langsung. 
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b) Kepentingan keuangan dari suatu pihak yang memiliki kendali atas kepentingan 

keuangan (memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan investasi, misalnya 

trustee). Kepentingan keuangan seperti ini bersifat langsung.  

2. Hubungan Pribadi 

Hubungan keluarga maupun pribadi jelas akan mempengaruhi independensi seorang 

auditor. Apabila klien tersebut adalah suami-istri, anak, orang tua dan saudara, maka 

auditor harus menolak melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas klien tersebut. 

Hubungan keluarga dan hubungan pribadi yang terjadi antara anggota tim assurance 

dengan karyawan tertentu (tergantung perannya dalam klien assurance), direktur, atau 

pejabat klien assurance dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman 

kedekatan, atau ancaman intimidasi (IAPI 2008:290..135-137). 

Sebagai contoh adalah sebagai berikut : 

Dalam suatu perikatan audit laporan keuangan, ketika suami (sebagai anggota tim 

assurance) dan istri merupakan karyawan klien audit laporan keuangan yang dalam 

kedudukannya memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas penyiapan catatan 

akuntansi atau laporan keuangan, ancaman terhadap independensi hanya dapat dikurangi 

ke tingkat yang dapat diterima dengan mengeluarkan personel yang bersangkutan dari 

tim assurance.  

3. Kedudukan dalam perusahaan klien 

Menurut Rina Trisnawati (1999), menyatakan bahwa apabila seorang auditor juga 

mempunyai kedudukan yang penting dalam proses pengambilan keputusan dalam 

perusahaan tersebut misalnya sebagai direktur atau komisaris maka dianggap ia memiliki 
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kepentingan yang bertentangan dengan objektivitas dalam pemeriksaan. Pada keadaan 

ini, ia harus menolak penugasan audit dalam perusahaan itu.  

Menurut Arens A Alvin (2002:118), 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 independensi 

auditor, keterlibatan yang sering dengan manajemen dan keputusan yang dibuatnya 

cenderung mempengaruhi pandangan para pemakai laporan keuangan terhadap 

independensinya sebagai akuntan publik. 

Menurut IAPI (2008:290.149-152), 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 satupun 

pencegahan yang dapat mengurangi ancama 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. 

Ketika rekan atau karyawan KAP atau jaringan KAP juga merupakan sekretaris 

perusahaan klien audit laporan keuangan, ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi 

yang dapat terjadi demikian signifikan, sehingga tidak satu pun pencegahan yang dapat 

mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Jika rangkap jabatan 

sebagai sekretaris perusahaan tersebut diperbolehkan oleh ketentuan hukum dan 

peraturan dan praktik profesi yang berlaku, maka kewajiban dan fungsi sebagai sekretaris 

perusahaan tersebut harus terbatas pada pekerjaan administratif yang bersifat rutin dan 
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formal, seperti penyiapan notulen rapat dan pemeliharaan catatan dan dokumen yang 

diwajibkan. 

4. Tekanan dari klien 

Menurut Alia Ariesanti (2001), menyatakan bahwa tekanan dari klien dapat timbul 

dari situasi konflik antara auditor dan klien. Situasi konflik terjadi ketika auditor dengan 

manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan 

pengujian laporan keuangan (atestasi). Klien berusaha unutk mempengaruhi fungsi 

pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor untuk melakukan tindakan yang 

melanggar standar umum audit. 

Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti 

keinginan klien, maka auditor melanggar standar profesi. Pada sisi lainnya, jika 

permintaan klien tidak dipenuhi, maka klien dapat memberikan sanksi yang berupa 

penghentian penugasan atau mengganti firma auditornya. Goldman dan Barlev (1974) 

dan Nicholas dan Price (1976) dalam Alia Ariesanti (2001) berpendapat 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. Dimana klien dapat dengan mudah mengganti firma auditornya 

jika audior tersebut tidak bersedia untuk memenuhi keinginan klien. Sementara auditor 

membutuhkan klien untuk meneruskan usahannya karena tidak dapat disangkal bahwa 

auditor membuthkan fee untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga akan lebih mudah dan 

lebih murah bagi klien untuk mengganti auditornya dibandingkan bagi auditor untuk 

mendapatkan sumber fee untuk memenuhi kebutuhannya.  

5. Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-tamahan Lainnya 
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Menurut IAPI (2008:290..213), menyatakan bahwa “ancaman kepentingan pribadi 

dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika anggota tim assurance, KAP, atau jaringan 

KAP menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya dari klien assurance. 

Ancaman tersebut demikian signifikan, sehingga tidak ada sutu pun pencegahan yang 

dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima, kecuali jika nilai 

hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya secara jelas tidak signifikan. Oleh karena 

itu, satu-satunya tindakan yang tepat adalah menolak untuk menerima hadiah atau bentuk 

keramah-tamahan lainnya tersebut.  

Menurut Rina Trisnawati (1999), menyatakan bahwa seorang auditor tidak boleh 

menerima dan memberikan jasa atau barang lain dari atau kepada klien kecuali ada 

kesepakatan dalam perjanjian di awal pemeriksaan. Penerimaan atau pemberian diluar itu 

dapat mengancam objektivitas dan independensi akuntan publik. 

6. Jasa lain selain audit  

Menurut Retty Novianty dan Indra Wijaya Kusuma (2001), aktivitas kantor akuntan 

publik selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasa lain, misalnya jasa 

perpajakan, jasa konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan. Pemberian 

jasa lain ini memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik karena akuntan 

publik akan cenderung memihak kepada kepentingan kliennya tersebut”. 

Dalam IAPI (2008:290.158), dinyatakan bahwa pemberian jasa profesional selain jasa 

assurance dalam memperoleh informasi mengenai bisnis dan kegiatan usaha klien 

assurance yang berguna untuk perikatan assurance. Semakin luas pemahaman tim 

assurance mengenai bisnis klien assurance, semakin baik pemahaman tim assurance atas 
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prosedur dan pengendalian yang terdapat pada klien assurance, serta risiko bisnis dan 

risiko keuangan yang dihadapinya. 

Namun demikian, pemberian jasa profesional selain jasa assurance dapat 

menimbulkan ancaman terhadap independensi anggota tim assurance, KAP, atau 

jaringan KAP, terutama hal-hal yang dapat memberikan kesan sebagai suatu ancaman 

(perceived threats). Pada situasi tertentu, ancaman tersebut dapat dihilangkan atau 

dikurangi ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan yang tepat. 

Dalam IAPI (2008:290.159), dinyatakan beberapa kegiatan yang dapat 

menimbulkan ancaman yang signifikan, sehingga satu-satunya tindakan yang tepat adalah 

dengan menolak untuk menerima atau melanjutkan perikatan assurance : 

a) Memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau 

mewakili klien assurance dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan 

memiliki wewenang untuk mewakili klien assurance dalam melaksanakan 

kewenangan tersebut. 

b) Menentukan suatu pilihan rekomendasi yang harus diterapkan dari sejumlah usulan 

rekomendasi yang diberikan oleh KAP atau jaringan KAP. 

c) Melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada 

pihak yang bertanggung-jawab atas tata kelola perusahaan. 

Beberapa jasa selain audit adalah  : 

1. Jasa perpajakan  

Dalam IAPI (2008:290..158), dinyatakan bahwa KAP atau jaringan KAP dapat 

diminta untuk memberikan jasa perpajakan kepada klien audit laporan keuangan. Jasa 

perpajakan mencakup berbagai jasa, termasuk jasa penelaahan atas ketaatan perpajakan, 
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perencanaan perpajakan, pemberian pendapat atas posisi perpajakan secara formal, dan 

bantuan dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Pada umumnya penugasan tersebut 

tidak menimbulkan ancaman terhadap independensi.  

2. Jasa penilaian 

Dalam IAPI (2008:290.174), dinyatakan bahwa suatu penilaian (valuatiaon) terdiri 

dari pembuatan-pembuatan asumsi yang terkait dengan perkembangan dimasa yang akan 

datang, penerapan metodologi tertentu atau teknik tertentu atau kombinasi keduannya 

dalam menghitung suatu nilai atau rentang nilai dari suatu aset, kewajiban atau bisnis 

secara keseluruhan.  

Dalam IAPI (2008:290.176), dinyatakan bahwa ketika jasa penilaian melibatkan 

penilaian atas hal yang material terhadap laporan keuangan dan tingkat subjektivitas yang 

signifikan, tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut 

ketingkat yang dapat diterima. Oleh karena itu, KAP atau jaringan KAP harus menolak 

untuk memberikan jasa penilaian tersebut atau mengundurkan diri dari perikatan audit 

laporan keuangan. 

3. Jasa audit internal 

Dalam IAPI (2008:290.181) menyatakan bahwa  ancaman telaah pribadi dapat terjadi 

ketika KAP atau jaringan KAP memberikan jasa audit internal kepada klien audit internal 

kepada klien audit laporan keuangan. Jasa audit internal dapat mencakup perluasan dari 

jasa audit laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan standard profesi yang berlaku, 

bantuan dalam pelaksanaan audit internal, atau outsourcing personel audit internal. 

Dalam mengevaluasi setiap ancaman terhadap independensi, pengevaluasian atas sifat 

jasa audit internal harus dipertimbangkan. Untuk tujuan ini, jasa audit internal tidak 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



mencakup jasa operational yang tidak terkait dengan pengendalian akuntansi internal, 

sistem keuangan, atau laporan keuangan. 

Menurut Mulyadi (1998:51), menyatakan bahwa Hubungan jasa non audit dengan 

independensi dikemukakan sebagai berikut “Jika seorang auditor di samping melakukan 

audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari 

jasa yang menuntut dirinya melaksanakan fungsi manajemen atau melakukan keputusan 

manajemen”. 

Contoh berikut ini menyebabkan auditor tidak independen: 

     1. Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti 

kas keluar (voucher) untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, 

sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melaksanakan penugasan audit atas 

laporan keuangan. 

     2. Jika perusahaan klien akan go public, suatu kantor akuntan publik tidak dapat 

menjadi konsultan keuangan (financial consultant) sekaligus auditor bagi klien tersebut, 

walaupun partner yang ditugasi untuk melakukan audit berbeda dengan partner yang 

melaksanakan penugasan konsultasi.” 

“Independensi bisa terganggu karena pada saat akuntan mengaudit suatu perusahaan, 

ternyata pada waktu yang sama dia juga memberikan jasa lain. Ini akan menimbulkan 

benturan kepentingan, sehingga dikhawatirkan opini akuntan bisa terganggu karenanya” 

(Warta ekonomi.com 2002). 

7. Imbalan jasa profesional (fee audit). 

Menurut Retty Novianty dan Indra Wijaya Kusuma (2001), menyatakan bahwa audit 

fee yang jumlahnya besar kemungkinan akan mengakibatkan berkurangnya independensi 
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akuntan publik. Hal ini disebabkan beberapa alasan, yaitu : (1). Kantor akuntan yang 

melakukan audit merasa tergantung pada klien sehingga cenderung segan untuk 

menentang kehendak klien, (2). Jika tidak memberikan opini yang sesuai dengan 

keinginan klien, kantor akuntan merasa khawatir akan kehilangan kliennya menggingat 

pendapatan yang akan diterima relative besar. 

Menurut IAPI (2008:290.206-212), menyatakan bahwa   : 

a. Dalam IAPI (2008:290.206) 

Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi, ketika proporsi jumlah imbalan jasa 

profesional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan dibanding 

dengan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau jaringan KAP, 

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

grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien tersebut. 

b. Dalam IAPI (2008:290.209) 

Ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika KAP menerima perikatan 

assurance dengan jumlah imbalan jasa profesional yang secara signifikan lebih rendah 

dari jumlah yang dikenakan oleh KAP sebelumnya atau yang ditawarkan oleh KAP lain. 

Ancaman tersebut tidak dapat dikurangi ketingkat yang dapat diterima, kecuali jika   : 

a. KAP dapat memastikan terpenuhinya alokasi waktu yang memadai dan tenaga 

profesional yang kompeten dalam perikatan tersebut, dan 

b. KAP dapat memastikan ditaatinya semua standar, pedoman dan prosedur 

pengensalian mutu assurance. 

8. Hubungan yang lama antara klien dan akuntan publik. 
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Menurut IAPI (2008:290..158), 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 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 antara lain   : 

a) Merotasi personel tersebut dengan mengeluarkannya dari tim assurance, 

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, atau 

c) Melakukan penelaahan mutu internal secara independen. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, menyatakan bahwa (1) 

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 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. 
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(2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali 

penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) 

tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. 

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyakat (Humas) Depkeu Samsuar Said, 

menyatakan bahwa “Hal di atas bertujuan untuk menjaga independensi setiap akuntan 

publik ataupun kantor akuntan publik”. Konsekuensi dari pelanggaran peraturan ini 

misalnya pencabutan izin usaha. Contohnya adalah Menkeu mengumumkan bahwa telah 

mencabut ijin AP Wisnu Hermana Widya Putra yang merupakan rekan KAP Andi Arifin, 

Amita, Wisnu dan Rekan. Salah satu pelanggarannya adalah Wisnu telah melanggar 

ketentuan tentang pembahasan penugasan audit umum, yaitu dengan melakukan audit 

atas laporan keuangan PT Electronic Indonesia dan PT Suryana dalam jangka waktu lima 

tahun berturut-turut untuk tahun buku 2000-2004 serta audit laporan keuangan PT Jaya 

Bowling Indonesia dalam jangka waktu empat tahun berturut turut sejak 2001 hingga 

2004. 

Selama masa pembekuan itu, Wisnu dilarang memberikan jasa akuntan meliputi 

atestasi, review atas laporan keuangan, audit kinerja, audit khusus dan non atestasi yang 

mencakup berbagai kegiatan seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi dan jasa-jasa yang 

berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Selain itu, Wisnu juga dilarang menjadi 

pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun, tetap bertanggung jawab atas jasa-

jasa yang telah diberikan. Jika Wisnu sudah melewati masa 18 bulan, maka dia 

diwajibkan kembali mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)”. 
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Dalam kode etik akuntan publik yang diatur dalam Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) telah ditetapkan agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi 

independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi akuntan 

publik merupakan masalah mutu probadi, oleh karena itu akuntan publik harus jujur 

secara intelektual. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Diantaranya 

adalah : 

1) Independensi Akuntan Publik (Suatu Tinjauan Teoritis) oleh Hendra Gunawan 

(2003). 

Ini merupakan jurnal audit yang bersifat teoritis, dimana data yang diperoleh 

bersumber dari beberapa penelitian, jurnal dan hasil rapat/sidang yang terkait dengan 

independensi. 

Penelitain ini membahas bagaimana pentingnya dan bagaimana cara mempertahankan 

independensi akuntan publik. Independensi yang dimaksud adalah sikap untuk tidak 

mudah dipengaruhi dan memihak atas kepentingan tertentu atas akun-akun yang 

diperikasanya. Dan dalam penelitian ini, menyebutkan bahwa indepedensi auditor adalah 

salah satu tolak ukur tingkat profesionalisme seorang auditor dalam menjalankan 

tanggung jawab perikatan yang dilakukannya dengan auditee. 

Kondisi Independensi Pada Akuntan Publik mendapat sorotan tajam dari kalangan 

masyarakat. Indikasi menurunnya kepercayaan masyarakat adalah sebagai pemicu  para 

akuntan untuk meningkatkan kredibilitasnya.  Menurut kongres Akuntan sedunia ke-16 

yang dihadiri 5000 anggota IFAC, terucap pendapat Zhu Rongji bahwa “Profesi akuntan 
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sedang mempertaruhkan pondasi utamanya: tanpa pondasi utama yang bernama 

kredibilitas maka proofesi ini akan hancur” dan “Cara untuk mempertahankan kredibilitas 

akuntan adalah melalui peningkatan independensi, kredibilitas, dan kepercayaan 

publik”(Media Akuntansi :2003). 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi penampilan Akuntan Publik 

(Penelitian Empiris di kota Banda Aceh) dan disusun oleh Drs M.Rizal Yahya,M Ec 

dan Raida Fuadi,SE.MM.Ak. 

Penelitan ini adalah bersifat empiris, dimana objek penelitiannya adalah populasi 

akuntan publik dan unit analisinya adalah  KAP yang terdaftar pada IAI kota Banda 

Aceh.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan beberapa faktor yang mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik dalam melaksanakan jasanya. Variabel-

variabelnya adalah (a).Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, 

(b) Persaingan dalam menyediakan jasa audit diantara KAP,  (c) Jasa lain selain jasa 

audit yang diberikan KAP,  (d) Lamanya penugasan audit,  (e) Ukuran KAP, (f) Besarnya 

“audit fee”  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (a) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan 

bisnis dengan klien, (b) Persaingan dalam menyediakan jasa audit antar KAP, (c) Jasa 

selain audit yang diberikan KAP, (d) Lamanya penugasan audit, (e) ukuran KAP, (f) 

besarnya “audit fee” mempengaruhi Independensi penampilan akuntan publik di kota 

banda aceh. 

3) Jurnal masalah independensi penampilan (Tinjauan terhadap studi empiris) yang 

disusun oleh Rina Trisnawati. 
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Dalam jurnal ini memuat beberapa kesimpulan penelitian-penelitian mengenai 

beberapa faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik. Diantaranya adalah : 

a) Menurut lanvin (1976), faktor-faktor yang mempengaruhi independensi antara lain :  

a) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien. 

b) Jasa jasa lain yang diberikan selain jasa audit. 

c) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien. 

b) Menurut Shockley (1981), faktor-faktor yang mempengaruhi independensi antara lain 

: 

a) Persaingan antar akuntan publik. 

b) Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien. 

c) Ukuran kantor akuntan publik. 

d) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien. 

c) Menurut Supriono (1988), faktor-faktor yang mempengaruhi independensi antara lain 

: 

a) Ikatan kepentingan dan hubungan usaha dengan klien. 

b) Persiapan antar kantor akuntan publik. 

c) Lamanya penugasan audit. 

d) Besarnya kantor akuntan publik 

e) Audit fee 

d) Menurut sidang komisi kode etik dalam kongres IAI ke-7 di Bandung, faktor-faktor 

yang mempengaruhi independensi antara lain : 

a) Hubungan keuangan dengan klien. 

b) Kedudukan dalam perusahaan 
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c) Keterlibatan dalam  usaha yang tidak sesuai. 

d) Pelaksanaan jasa lain untuk klien. 

e) Hubungan keluarga dan pribadi. 

f) Imbalan  atas temu profesional  

g) Penerimaan dan pemberian jasa atau barang lain dari/kepada klien.  

e)  Menurut Supriyono (1988),  faktor-faktor yang merusak  independensi antara lain : 

a) Akuntan  menempati gedung klien. 

b) Penyetoran oleh partner atau staf suatu kantor akuntan pada klien, 

c) Pada periode perjanjian membeli atau memiliki saham, 

d) Pemilikan saham oeh istri atau anak,orang tua atau mertua, kakek, adik 

kandung/ipar, yang bertindak sebagai promoter, penjamin emisi, direktur dan 

karyawan penting pada perusahaan klien, 

e) Persaingan antara akuntan publik, 

f) Ukuran kantor akuntan publik, 

g) Besarnya audit fee dibandingakan dengan total pendapatannya. 

Sedangkan faktor-faktor yang tidak merusak independensi adalah sebagai berikut : 

i. Hutang piutang dengan klien dengan menggunakan prosedur normal, 

ii. Menyewa komputer klien, 

iii. Pemberian jasa selain audit, 

iv. Lamanya penugasan audit. 

4) Jurnal Analisis faktor faktor yang mempengaruhi indepedensi penampilan akuntan 

publik, disusun oleh Retty Novianty dan Indra Wijaya Kusuma. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana populasi dari penelitian ini adalah akuntan 

publik dan karyawan perusahaan go public yang ada di pulau jawa. 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik dan sejauh mana setiap faktor 

terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Beberapa faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian ini adalah (a) ikatan 

kepentingan keuangan dan hubungan bisnis dengan klien, (b) jasa jasa lainnya selain jasa 

audit, (c) lamanya hubungan/penugasan audit, (d) ukuran kantor akuntan publik, (e) 

persingan antar kantor akuntan publik, (f) audit fee. 

Kesimpulan penelitiannya adalah faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik adalah hubungan kepentingan keuangan dan hubungan bisnis 

dengan klien. Kemudian faktor jasa non audit, lama hubungan penugasan, ukuran kantor 

akuntan publik, persaingan kantor akuntan publik, dan audit fee tidak berpengaruh 

terhadap independensi akuntan publik.  

5)  Penelitian Kompetensi dan Independensi akuntan publik (refleksi hasil penelitian 

empiris), disusun oleh Yulius Jogi Christiawan. 

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka hal hal yang mempengaruhi independensi 

akuntan publik adalah sebagai berikut : 

a) Akuntan  publik memiliki mutual conflicting interest dengan klien, 

b) Mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri, 

c) Berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien, 

d) Bertindak sebagai penasehat dari klien.  
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Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi auditor atau akuntan publik dalam setiap lokasi objek 

penelitian dan waktu penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Sampai saat ini, satu-satunya alasan mengapa profesi akuntan publik sangat 

dibutuhkan adalah karena para pengguna (user) laporan keuangan berharap besar kepada 

laporan dari suatu entitas yang independen (tidak memihak) atas penyajian laporan 

keuangan secara benar wajar oleh pihak manajemen.  Hal tersebut dikarenakan mereka 

membutuhkan informasi yang tepat dari laporan keuangan untuk dapat membuat 

keputusan yang tepat, menilai kinerja karyawannya serta sebagai alat 

pertanggungjawaban. Salah satu contoh atas pentingnya laporan keuangan auditan 

digunakan untuk mengambil keputusan dalam peningkatan effisiensi atau effektivitas.  

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tenaga ahli profesional yang independen untuk 

menilai kebenaran/kewajaran laporan keuangan (assersi) dari pihak manajemen 

perusahaan klien. Dalam kasus ini maka dibutuhkannya auditor independen sebagai 

auditor eksternal dalam penugasan pemeriksaannya (audit). Namun dalam hal ini, auditor 

eksternal tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi saja, melainkan harus terlihat 

dan dapat besikap independen. Dengan demikian, independensi menjadi isu yang penting 

dalam penugasan audit (jasa assurance) ini. 

Independensi adalah sikap tidak memihak. Independensi juga merupakan pondasi atau 

tulang punggung dari profesi auditor. Artinya profesi akuntan publik ini sangat 

mengandalkan kepercayaan dari publik/masyarakat, Dengan demikian auditor harus 
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selalu dapat menjaga kepercayaan dari publik atas fungsi auditor independen sebagai 

pihak yang netral, tidak memihak, jujur, objektif serta mengakui adanya kewajiban untuk 

bersikap adil. Walaupun auditor dibayar oleh perusahaan klien, namun auditor harus tetap 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada pengguna laporan keuangan yang jelas 

telah diketahui. Sekarang ini telah berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh KAP 

untuk menerapkan, menjaga serta mempertahankan independensinya dalam setiap 

penugasan audit atau jasa assurance lainnya. Sehingga pada akhirnya auditor berharap 

mampu bebas dari hal-hal yang bisa mempengaruhi sikap independensinya.  

Berdasarkan logika yang dipaparkan  di atas, maka penulis ingin meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi independensi dalam setiap penugasan auditnya. Dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yang diantaranya dijadikan sebagai  

variabel dalam penelitian ini, antara lain adalah : (a).Ikatan Hubungan dengan Klien, 

(b).Lama Hubungan dengan Klien, (c).Jasa  Non audit, (d).Audit fee, (e).Tekanan Dari 

Klien. 
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Gambar 2.1 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua 

vaiabel atau lebih dan diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Uma 

Sekaran, 2006).  

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka serta kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakah hubungan variable sesuai dengan teori. Hipotesa dalam 

penelitian ini antara lain adalah :  

1) Ho1 : Auditor tidak setuju bahwa adanya hubungan dengan klien akan melemahkan 

independensi auditor.  

Ha1 : Auditor setuju bahwa adanya hubungan dengan klien akan melemahkan 

independensi auditor. 

2) Ho2 : Auditor tidak setuju bahwa adanya tekanan dari klien akan melemahkan 

independensi auditor. 

Ha2 : Auditor setuju bahwa adanya tekanan dari klien akan melemahkan 

independensi auditor. 

3) Ho3 : Auditor tidak setuju bahwa jasa non audit akan melemahkan independensi 

auditor. 

Ha3 : Auditor setuju bahwa jasa non audit akan melemahkan independensi auditor. 

4) Ho4 : Auditor tidak setuju bahwa audit fee akan melemahkan independensi auditor. 

Ha4 : Auditor setuju bahwa audit fee akan melemahkan independensi auditor. 
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5) Ho5 : Auditor tidak setuju bahwa lama hubungan dengan klien akan melemahkan 

independensi auditor. 

Ha5 : Auditor setuju bahwa lama hubungan dengan klien akan melemahkan 

independensi auditor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pemilihan objek penelitian 

Objek penelitian adalah suatu unit yang diamati dan akan dijelaskan. Penelitian ini 

bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memudahkan proses penulisan penelitian, dan 

melalui penelitain ini, maka akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

independensi akuntan publik yang berkedudukan di wilayah Jakarta Selatan. Responden 

dalam penelitian ini adalah auditor yang terlibat dalam penugasan audit laporan keuangan 

perusahaan pada tahun 2010, atau auditor yang dijadikan responden setidaknya pernah 

ikut serta dalam pelaksanaan proses audit. 

Alasan pemilihan responden auditor tersebut dikarenakan (a) mereka secara langsung 

terlibat dalam pelaksanaan sikap independensi, sehingga akan menghasilkan suatu hasil 

jawaban kuesioner yang nyata, (b) sesuai pengalaman dan sesuai pengetahuan akuntan 

publik dalam prakteknya dan, (c) untuk mengetahui pendapat auditor yang hampir 

seluruhnya dapat dikaitkan mengerti mengenai apa arti sesungguhnya mengenai 

independensi profesinya. Dengan demikian, dapat diperoleh fakta mengenai faktor-faktor 

yang sesungguhnya mengenai independensi akuntan publik dalam menjalankan tugas 

audit. 

Populasi dari penelitian ini adalah para akuntan publik yang bertempat tinggal atau 

bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan. Reponden akuntan publik 

ini tidak dibatasi oleh jabatan auditor (partner, senior atau junior auditor). Dengan 
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demikian semua auditor dalam KAP dapat diikutsertakan sebagai responden penelitian 

ini.  

Alasan pemusatan penelitian yang dilakukan pada kantor akuntan publik pada wilayah 

Jakarta Selatan dikarenakan peneliti ingin fokus untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi akuntan publik yang berada diwilayah Jakarta Selatan. 

Peneliti berharap agar analisa yang digunakan menjadi lebih effisien, effektif dan dapat  

mempermudah penulis untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci dalam penelitian 

ini.  

3.2. Teknik pengumpulan data 

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka 

penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui : 

3.2.1. Sumber Data Primer 

3.2.1.1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan instrumen dengan cara menyebarkan daftar pernyataan-

pernyataan kepada responden. Responden diminta dalam mengisi daftar pernyataan-

pernyataan dengan sebenar-benarnya.  

3.2.1.2. Studi Lapangan 

 Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan peninjauan secara langsung ke 

salah satu tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data secara faktual 

atau dapat mendukung data kuesioner. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta-fakta 

terkait sikap independensi akuntan publik.  

3.3.2. Sumber Data Sekunder 

3.3.2.1. Studi kepustakaan 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian mulai dari 

penyusunan BAB I (satu) hingga BAB V (lima). Misalnya, dilakukan dengan cara 

membaca buku dan bahan kuliah yang berhubungan dengan obyek penelitian ataupun 

observasi di perpustakaan. 

3.3. Pengambilan sampel 

Jumlah sampel yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 90 sampel, yang terdiri 

dari 30 sampel auditor yang berasal dari KAP kecil, dan 60 dari KAP besar. Jumlah 

tersebut merupakan assumsi dari pengambilan sampel dengan metode 

confidence/convinience sampling. Menurut Anderson, Sweeney, wiliams (2008), metode 

convenience sampling adalah sebagai berikut : 

“confidence sampling is nonprobability sampling techniques. As the name implies, the 

sampel without prespecified or known probabilities of being selected”.  

Alasan peneliti menggunakan metode confidence/convinience sampling dikarenakan 

(a) berdasarkan penelitian sebelumnya, pengambilan sampel dengan metode tertentu 

menunjukkan tingkat pengembalian (respond rate) yang rendah, (b) dikarenakan adanya 

keterbatasan akses untuk menyebarkan kuesioner kepada KAP secara keseluruhan pada 

wilayah Jakarta Selatan, (c) adanya keterbatasan waktu dalam pengumpulan data 

kuesioner, dan (d) adanya keterbatasan biaya untuk melakukan perolehan data kuesioner. 

Namun dengan segala keterbatasan dalam metode pemilihan sampel ini, peneliti berharap 

data yang dihimpun dan digunakan cukup mewakili akuntan publik atau populasi akuntan 

publik pada wilayah Jakarta Selatan. 

3.4. Teknik pengukuran variabel 

Teknik pengukuran variabel penelitian ini menggunakan instrumen berbentuk 

pernyataan. Instrumen pernyataan berjumlah 15 item pernyataan yang berhubungan 
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dengan kelima variabel independen yang diteliti. Pengukuran variabel ini menggunakan 

skala likert dari 1 sampai dengan 5. Responden auditor diminta untuk memberikan 

pendapatnya atas setiap item dengan sebenar-benarnya.  Adapun keterangannya adalah 

sebagai berikut : 

TABEL 3.1 

Nilai Jawaban atas Pernyataan Positif 

JAWABAN SKOR 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Ragu-Ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

 

Keterangan : 

1. Apabila responden menjawab setiap pernyataan positif dengan angka yang 

semakin besar, maka responden cenderung untuk mendukung setiap variabel yang 

akan melemahkan independensi. 

2. Jawaban responden dengan pernyataan positif sesuai dengan skor yang tersedia di 

atas. 

Dalam penelitian ini, teknik pengukurannya menggunakan kuesioner dengan skala 

likert. Indikator variabel yang digunakan adalah mengacu kepada teori yang 

dikemukankan dalam BAB II. Pada tabel dibawah ini (tabel 3.3) akan dijelaskan dan 

diikhtisarkan mengenai instrumen pengukuran variabel penelitian ini.  

 

 

 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



TABEL 3.2 

Variabel, Indikator Variabel, Skala Pengukuran 

dan Instrumen yang digunakan 
Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

independensi 

akuntan publik 

Hubungan Dengan Klien Hubungan keuangan Likert Kuesioner 

Hubungan Keluarga 

Hubungan Kerabat 

Hubungan jabatan 

Penarikan penugasan 

Tekanan dari klien Kekuatan posisi klien Likert Kuesioner 

Hadiah dari klien 

Jasa non audit Jasa non audit, melemahkan 

independensi 

Likert Kuesioner 

Jasa non audit, informasi 

keuangan lebih baik 

Pemisahan divisi 

Audit fee Audit fee bagian terbesar Likert Kuesioner 

Audit fee yang besar 

Lama penugasan audit Lama penugasan auditor Likert Kuesioner 

Lama Penugasa KAP 

Sumber : keterangan kuesioner 

3.5. Teknik pengembangan instrumen 

Instrumen yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Dalam pengumpulan instumen adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah 

pernyataan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden. Fakta-fakta 

tersebut berhubungan dengan responden, dengan suatu keadaan atau dengan orang-orang 

yang dikenal oleh responden. Kuesioner adalah mekanisme pengumpulan data yang 

effisien karena peneliti mengetahui dengan benar segala persyaratan yang harus dipenuhi 

dan bagaimana cara pengukuran variabelnya. 

Kuesioner yang diajukan kepada responden terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu : bagian 

pertama, yaitu pernyataan yang berisi variabel hubungan dengan klien. Dalam bagian 

diklasifikasikan kedalam 5 pernyataan. Yaitu : terkait dengan hubungan keuangan dengan 

klien, hubungan keluarga dengan klien, hubungan kerabat dengan klien, hubungan 

jabatan dengan perusahaan klien dan penerikan penugasan apabila terdapat hubungan 

keuangan atau hubungan keluarga dengan klien. Bagian kedua, terkait dengan tekanan 
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dari klien. Dalam bagian ini terdiri dari : kekuatan posisi dari klien dan hadiah atau 

bentuk keramah-tamahan lainnya. Bagian ketiga, terkait dengan audit fee. Dalam bagian 

ini terdiri dari : audit yang merupakan bagian terbesar dari pendapatan auditor/KAP, dan 

audit fee yang besar yang diterima auditor. Bagian keempat, terkait dengan jasa non 

audit. Dalam bagian ini, terdiri dari : jasa non audit yang diberikan auditor, peningkatan 

kualitas informasi laporan keuangan atas pemberian jasa non audit, dan divisi audit dan 

divisi non audit. Bagian kelima adalah lama penugasan audit. Dalam penelitian ini, terdiri 

dari : lama penugasan auditor, lama penugasan KAP dan lama hubungan audit semakin 

meningkatkan proses audit.     

Alasan menggunakan kuesioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1).subjek penelitian (auditor independen) adalah orang yang dianggap paling mengerti 

tentang profesinya, (2).apa yang dinyatakan oleh subjek tentang pernyataan adalah benar, 

(3).interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajkukan kepadanya adalah 

sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

3.6. Metode analisis data  

Metode analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat 

memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah 

yang telah dirumuskan. 

3.6.1. Pretest data  

Sebelum data dikirimkan kepada respondennya, kuesioner ini diujicobakan terlebih 

dahulu (pretest) kepada beberapa responden. Responden pretest adalah sebanyak 10 

orang, yang terdiri dari 5 orang auditor dan 5 orang mahasiswa tingkat akhir. Adapaun 

alasan dilakukannya pengujian awal ini dikarenakan : 
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1. Untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang bias atau kurang jelas, sehingga 

    dapat menyulitkan responden saat menjawab. 

2. Menghindari kata-kata yang bermakna ganda. 

3. Mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan dalam pengisian kuesioner. 

 

3.6.2. Uji Validitas dan Realibilitas 

Sebelum data di olah dan dilakukan pengujian hipotesa, maka terlebih dahulu dilihat 

kelayakan dan stabilitas setiap item pertanyaan dalam kuesionernya. Validitas dan 

realibilitas dalam penelitian ini dilakukuan dengan bantuan program SPSS. Sebagai 

berikut adalah penjelasannya lebih lanjut : 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang 

ingin diukur (Dwi Priyatno,2006). Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid atau berarti memiliki validitas 

rendah (Arikunto,2000:144). Sehingga, penentuan layak tidaknya suatu item adalah 

berdasarkan rumus : 

 

Keterangan : 

Rxy  =  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua 

variabel yang dikorelasikan. (x=X-Xdan y=Y- Y) 

N  =  jumlah subyek 
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ΣX  =  jumlah skor item 

ΣY  =  jumlah skor total 

Σ XY  =  Jumlah perkalian x dan y 

X ²  =  kuadrat dari x 

Y²  =  kuadrat dari y 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel dengan taraf kesalahan 5 %, jika rxy > 

rtabel  maka item soal tersebut valid (Arikunto, 2000:145). 

Pengujian menggunakan uji satu sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Criteria pengujiannya 

adalah sebagai berikut (Dwi Priyatno,2006) : 

a) Jika r hitung ≥ r tabel (uji 1 sisi dengan sig 0,05), maka instrumen atau item-item 

pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

b) Jika r hitung < r tabel (uji 1 sisi dengan sig 0,05), maka instrumen atau item-item 

pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel 

atau konstruk. Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu item yang sama atau 

stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, penulis mengggunakan metode 

cronbatch’s alpha (Dwi Priyatno,2006). Uji signifikansinya dilakukan dengan taraf 

signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan realibel bila nilai alpha lebih besar 

daripada 0.05.  

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut (Arikunto,2002) : 
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Keterangan :  

r11  = reliabilitas yang dicari 

Σ σb²  = jumlah varians skor butir 

σt²  = varians total 

k  = banyaknya butir 

uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan 

realibel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment.  

 

3.6.3. Teknik Pengujian hipotesa 

One sampel T-test atau pengujian rata-rata untuk variabel tunggal digunakan untuk 

menentukan apakah benar hipotesa peneliti jika dibandingkan dengan kenyataan yang 

sebenarnya (Oktarina,2006;44). 

Uji one sampel T-test digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata populasi yang 

digunakan sebagai pembanding rata-rata sebuah sampel. Dari uji ini akan diketahui 

apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata sebuah sampel, jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi 

(Duwi Priyanto,2008;88).  

Dalam pengujian hipotesa, penelitian ini memanfaatkan one sampel T-test. Uji test ini 

digunakan untuk membandingkan kenyataan dengan secara teoritis dan melihat pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Adapun alasan peneliti dalam pemilihan uji statistik (t test) adalah dikarenakan 

peneliti ingin membandingkan independensi akuntan publik secara teoritis dengan fakta 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



di lapangan, serta melihat proporsi, pengaruh atau sumbangan setiap variabel-variabel 

bebas (independen variabel) terhadap variabel terikatnya (dependen variabel).  

Pengujian hipotesis 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dilakukan dengan menguji 

perbedaan antara jawaban responden dengan nilai yang dihipotesakan. Nilai yang 

dihipotesakan adalah 3 (tiga) untuk masing-masing variabel. Nilai tersebut dipilih karena 

nilai 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan jawaban yang tidak setuju dengan pernyataan, dan 4 

(empat) dan 5 (lima) merupakan jawaban setuju. Dengan demikian apabila setelah dirata-

ratakan maka jika nilai rata-rata > 3 dianggap bahwa auditor setuju dengan pernyataannya 

dan sebaliknya, jika nilai rata-rata jawaban < 3 maka dianggap bahwa auditor tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut.  

Langkah-langkah pengujian hipotesa sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis 

Penentuan hipotesa dilakukan sesuai BAB II.  

2. Menentukan tingkat signifikansi. 

Penentuan tingkat signifikansi penelitian ini menggunakan signifikansi sebesar 5 %. 

Alasannya adalah karena 5 % adalah ukuran yang standard an sering digunakan 

dalam penelitian. 

3. Menentukan T hitung 

Rumus dalam perhitungan T hitung adalah sebagai berikut : 

T hitung =  

Keterangan : 

r = koefisien korelasi sederhana 
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n = jumlah data atau kasus 

Untuk sealnjutnya dalam perhitungan perhitungan t hitung, maka peneliti 

menggunakan alat bantu dengan program SPSS. 

4.  Penentuan T tabel. 

Penentuan t-table dilakukan dengan cara melihat table distribusi dengan a = 5%. dan 

df (degree of freedom) = n-1. 

5. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan alat statistik parametrik. (critical value approach) 

Jika T hitung  ≤ T tabel  maka Ho tidak dapat ditolak 

Jika T hitung  > T tabel maka Ho ditolak 

b. Berdasarkan probabilitas (P-value approach) 

Jika P value  ≤ 0,05,  maka Ho ditolak, dan sebaliknya 

Jika P value  > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diperoleh data dan informasi sebagai berikut : 

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan suatu hal yang diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

respondennya adalah akuntan publik (auditor) yang sedang melaksanakan proses atau 

penugasan audit. Dari populasi akuntan publik pada tiga kantor akuntan publik yang ada 

di Jakarta Selatan, penulis menyebarkan kuesioner secara random dengan jumlah 70 

kuesioner untuk akuntan publik pada tiga kantor akuntan publik yang ada di Jakarta 

Selatan. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut : 30 kuesioner dibagikan pada 

KAP HSR (Hertanto Sidik & Rekan, 20 Ernest & Young dan 20 Amir Abadi Yusuf & 

Rekan.  Dari 70 kuesioner yang telah disebarkan, 47 kuesioner telah diterima dari kantor 

akuntan publik dan 45 kuesioner yang layak untuk diolah.  

Berikut ini penulis berusaha menjabarkan profil auditor yang dijadikan sampel atau 

responden dalam penelitian ini. 

4.1.1.1.Profil Responden Berdasarkan Jenis Jabatan 

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

deskripsi responden yang berdasarkan jabatan dalam tim audit adalah sebagai berikut ; 

 

 

 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



 Tabel 4.1 

Profil Responden berdasarkan Jabatan 
JABATAN JUMLAH PERSENTASE 

Manager                            2 4 % 

Ass Supervisor 1 2% 

Senior auditor    12 27% 

Junior Auditor 30 67% 

TOTAL    45 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Jawaban Responden 

Berdasarkan tabel 4.1 (tabel jabatan) Diketahui bahwa sebagian besar adalah responden 

didominasi oleh junior auditor (67%), senior auditor (27%), ass supervisor (2%) dan 

manager (4%). 

4.1.1.2.Profil Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

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

deskripsi responden yang berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN JUMLAH PERSENTASE 

PRIA                                             29 64% 

WANITA    16 36% 

TOTAL    45 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Jawaban Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 (tabel jenis kelamin) Diketahui bahwa sebagian besar adalah pria 

yaitu sebanyak 29 orang (64% dari total responden) sedangkan responden wanita 

berjumlah 16 orang (36% dari total responden). 

4.1.1.3.Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja  

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

responden yang berdasarkan masa kerja. 
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Tabel 4.3 

Profil responden berdasarkan masa kerja 

MASA KERJA JUMLAH PERSENTASE 

≤ 3 TAHUN 31 69% 

3-5 TAHUN 5 11% 

≥ 5 TAHUN 9 20% 

TOTAL 45 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Jawaban Responden 

Berdasarkan tabel 4.2  (tabel masa kerja) diketahui bahwa responden sebagian besar 

bekerja kurang dari 3 (tiga) tahun, yaitu sebanyak 31 auditor(69% dari total responden), 

responden yang bekerja antara 3-5 tahun sebanyak 5 orang(11% dari total responden), 

sedangkan yang bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 9 orang (20% dari total responden). 

4.1.1.4.Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

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

deskripsi responden yang berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 4.4 

Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

JUMLAH PERSENTASE 

D3 - 0% 

S 1 45 100% 

S 2 - 0% 

TOTAL 45 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Jawaban Responden 

Berdasarkan tabel 4.3 (Tabel Tingkat Pendidikan) diketahui bahwa semua responden 

berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 45 orang. 
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4.1.2. Data Penelitian 

Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang bersumber dari pendapat akuntan 

publik atas 15 pernyataan dalam setiap kuesioner yang berhubungan dengan independensi 

akuntan publik. Data yang diperoleh dianalisa dengan bantuan SPSS. 

Penyebaran data dilakukan mulai dari tanggal 5 April 2010 sampai dengan 24 

Juni 2010. Total kuesioner yang dibagikan sebanyak 70 kuesioner. Untuk melihat 

jawaban dari responden, maka diikhtisarkan kedalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Crosstabulasi 

Variabel  Pengukuran Persentase Jawaban 

Responden 

SS,S N TS,STS 

Hubungan 

dengan klien 

Hubungan keuangan melemahkan 

independensi 

29 3 

 

13 

Hubungan keluarga melemahkan 

independensi 

22 5 18 

Hubungan kerabat melemahkan independensi 23 4 18 

Hubungan jabatan melemahkan independensi 32 3 9 

Penarikan tugas audit jika terdapat hubungan 

keuangan atau hubungan keluarga 

38 3 4 

Tekanan dari 

klien 

persaingan melemahkan independensi 10 3 22 

Pemberian hadiah atau bentuk keramah 

tamahan dari klien melemahkan independensi 

10 12 23 

Jasa Non 

Audit 

Jasa non audit yang diberikan melemahkan 

independensi 

24 2 19 

Jasa non audit yang diberikan meningkatkan 

kualitas informasi laporan keuangan 

25 6 14 

Pembagian divisi audit dan non audit 37 3 5 

Audit Fee Audit fee yang merupakan bagian terbesar dari 

pendapatan auditor melemahkan independensi 

19 2 24 

Audit fee yang besar melemahkan 

independensi 

21 1 23 
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Lama 

Penugasan 

Audit 

Auditor yang mengaudit > 3 thn melemahkan 

independensi 

21 1 18 

KAP yang mengaudit > 6 thn melemahkan 

independensi 

25 2 18 

Semakin lama mengaudit maka semakin 

melemahkan independensi 

31 6 8 

Sumber : Hasil Pengolahan Jawaban Responden 

4.1.3. Uji validitas dan realibilitas 

Setelah data diperoleh, maka hasil pengujian validitas dan realibilitasnya dinyatakan 

sebagai berikut : 

4.1.3.1. Uji validitas 

Berdasarkan pengolahan data primer, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengolahan adalah sebagai berikut      : 

TABEL 4.6 

Uji Validitas 

 
Keterangan Coefisien Correlation Total 

HK1 .739 

HK1 .664 

HK3 .642 

HJ .760 

PA .417 

HK .526 

JNA1 .586 

AF1 .709 

AF2 .762 

LPA1 .810 

LPA2 .735 

Rata-rata 1 

Sumber : Hasil pengolahan validitas dengan spss 

Berdasakan hasil pengolahan data di atas, semua nilai r hitung dinyatakan lebih besar 

dari pada r tabel (0,248). Nilai r tabel diperoleh berdasarkan tabel r dengan tingkat 

signifikansi 0,05 dan jumlah sampel (n) 45 sampel (one tailed). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa setiap item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor rata-rata, 
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sehingga setiap item dinyatakan valid. Hasil tersebut menjelaskan bahwa setiap item 

pernyataan layak untuk digunakan sebagai alat pengukuran. 

4.1.3.2.Uji Realibilitas 

Berdasarkan pengolahan data primer, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan 

adalah sebagai berikut  : 

 

Tabel 4.7 
Reliability Statistics 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.851 16 
Sumber : data primer diolah 

 

Berdasarkan pengolahan data di atas, dijelaskan oleh nilai Alpha sebesar 0,851, 

sedangkan nilai r kritis (uji 1 sisi) pada signifikansi 0,05 dan dengan jumlah responden 

(n)= 45 didapat sebesar 0,248. Karena nilainya lebih besar (0,851 > 0,248), maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dinyatakan realibel. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. 

4.1.4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian dirumuskan untuk mengetahui faktor-faktor mana saja yang 

mempengaruhi independensi akuntan publik atau tidak mempengaruhi independensi 

akuntan publik. Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut : 
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TABEL 4.8 
One-Sample Test 

 

  

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hubungan Dengan Klien 2.049 44 .046 .372 .01 .74 
Tekanan dari klien -3.967 44 .000 -.600 -.90 -.30 
Jasa Non audit 2.738 44 .009 .389 .10 .68 
Audit Fee -.332 44 .741 -.067 -.47 .34 
Lama Penugasan Audit 2.691 44 .010 .378 .09 .66 
Rata-Rata .775 44 .442 .094 -.15 .34 

Sumber : hasil pengolahan data 

4.1.4.1.1. Pengujian dan Interpretasi Hasil Analisis Data. 

Dari hasil-hasil pengujian hipotesa, penulis menemukan beberapa hal diantaranya : 

4.1.3.1.1. Pengujian hipotesis I  

 Untuk mengetahui apakah auditor setuju atau tidak, maka perlu dibandingkan antara 

nilai rata-rata jawaban dengan nilai yang dihipotesiskan, yaitu untuk variabel hubungan 

dengan klien sebesar 3. Sehingga hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

Ho : µ1 < 3  

H1 : µ1 ≥ 3 

Dimana µ1 menunjukkan rata-rata jawaban responden atas pernyataan kuesioner 

penelitian yang terkait dengan variabel hubungan dengan klien (item 1,2,3,4). 

Berdasarkan hasil perhitungan data, rata-rata (µ1) responden atas pernyataan (item 

1,2,3,4) adalah sebesar 3,37. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntan publik 

setuju bahwa adanya hubungan dengan klien akan melemahkan independensi akuntan 

publik.  

A. Kaidah Penerimaan Hipotesis 
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1. Berdasarkan Critical value approach, maka penerimaan hipotesisnya dinyatakan 

sebagai berikut : 

Jika T hitung  ≤ T tabel  maka Ho tidak dapat ditolak 

Jika T hitung  > T tabel maka Ho ditolak 

 Berdasarkan uji ini, maka diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar 2,049 dan T-tabel  

sebesar 1,680 (df = 44; signifikansi 0,05). Dengan demikian, maka T hitung (2,049) > T 

tabel (1,685). Sehingga Ho ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntan 

publik setuju bahwa adanya hubungan dengan klien akan melemahkan independensi 

auditor. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa telah ditemukan cukup bukti bahwa 

dengan adanya hubungan antara akuntan publik dengan klien hubungan dengan klien, 

maka hal tersebut berpotensi melemahkan independensi akuntan publik. 

1. Klasifikasi Hubungan auditor dengan Klien 

Berdasarkan hubungan auditor dengan klien, maka penulis melakukan diversifikasi 

variabel ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : hubungan keuangan, hubungan keluarga, 

hubungan kerabat, hubungan jabatan dengan klien. 

A. Hubungan keuangan antara auditor dengan klien. 

Hubungan ini merupakan salah satu variabel yang memberikan kontribusi terhadap 

pengukuran dalam hubungan dengan klien dengan independensi auditornya. Berdasarkan 

hasil perhitungan statistiknya, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 2,435. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa akuntan publik setuju bahwa hubungan keuangan melemahkan 

independensi auditor [T hitung (2,435) > T tabel(1,685)], dan hal tersebut menjelaskan 

bahwa telah ditemukan cukup bukti bahwa hubungan keuangan antara akuntan publik 

dengan klien akan berpengaruh melemahkan independensi auditor.  
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B. Hubungan keluarga antara auditor dengan klien. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0,311. 

Dengan demikian, hal tersebut menjelaskan bahwa akuntan publik tidak setuju bahwa 

adanya hubungan keluarga antara akuntan publik dengan klien akan mempengaruhi 

independensi akuntan publik [T hitung (0,311) ≤ T tabel (1,685)], dan hal tersebut juga 

menjelaskan bahwa tidak ditemukannya cukup bukti secara fakta untuk menjelaskan 

bahwa hubungan keluarga antara auditor dengan klien akan melemahkan independensi 

akuntan publik.  

C. Hubungan kerabat antara auditor dengan klien. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa nilai t sebesar 0,109 dengan 

nilai signifikansi 0,914. Hal tersebut menjelaskan auditor tidak setuju bahwa hubungan 

kerabat akan melemahkan independensi akuntan publik [T hitung (0,109) ≤ T tabel 

(1,685)], dan hal tersebut menjelaskan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan 

bahwa hubungan kerabat antara auditor dengan klien akan melemahkan independensi 

akuntan publik. 

D. Hubungan jabatan antara auditor dengan perusahaan klien. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diketahui bahwa nilai t sebesar 4,228 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menjelaskan bahwa akuntan publik setuju bahwa 

hubungan jabatan akan melemahkan independensi akuntan publik [T hitung (4,228)  ≤ T 

tabel (1,685)], dan hal tersebut menjelaskan bahwa telah cukup bukti telah didapatkan 

untuk membuktikan bahwa hubungan jabatan antara auditor dengan klien akan 

melemahkan independensi akuntan publik. 

E. Penarikan penugasan  
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Dari table 4.12 dibawah diketahui bahwa 59,1% auditor berpendapat bahwa jika 

auditor memiliki kepentingan keuangan dan hubungan keluarga dengan perusahaan klien, 

maka mereka setuju untuk ditarik dari penugasan tersebut. Sedangkan 36,7% menyatakan 

tidak setuju dan sebesar 4,1% menyatakan abstain. Hal tersebut menjelasakan bahwa 

auditor cenderung bersikap untuk menghindari ancaman terhadap exsistensi profesinya. 

TABEL 4.9 

Penarikan penugasan 

One-Sample Test 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak setuju 8 16.3 16.3 16.3 

  Tidak Setuju 10 20.4 20.4 36.7 

  Ragu-ragu 2 4.1 4.1 40.8 

  Setuju 11 22.4 22.4 63.3 

  Sangat setuju 18 36.7 36.7 100.0 

  Total 49 100.0 100.0  

Sumber : hasil pengolahan data 

4.1.3.1.2. Pengujian hipotesis II. 

 Untuk mengetahui apakah auditor berpendapat setuju atau tidak, maka perlu 

dibandingkan antara nilai rata-rata jawaban dengan nilai yang dihipotesiskan, yaitu 

sebesar 3. Sehingga hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

Ho : µ1 < 3  

H1 : µ1 ≥ 3 

Dimana µ1 menunjukkan rata-rata jawaban responden atas pernyataan kuesioner 

penelitian yang terkait dengan variabel tekanan dari klien (item 6,7). Berdasarkan hasil 

perhitungan data, rata-rata (µ1) responden atas pernyataan (item 6,7) adalah sebesar 2,40. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntan publik tidak setuju bahwa tekanan 

dari klien akan melemahkan independensi akuntan publik.  

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



a) Berdasarkan Critical value approach, maka penerimaan hipotesisnya dinyatakan 

sebagai berikut : 

1. Jika T hitung  ≤ T tabel  maka Ho tidak dapat ditolak 

2. Jika T hitung  >  T tabel maka Ho ditolak 

Berdasarkan uji ini, maka diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar -3,967 dan T-tabel  

sebesar 1,680 (df = 44 ; signifikansi 0,05). Dengan demikian, maka T hitung (-3,967) ≤ T 

tabel (1,680). Sehingga Ho tidak dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa akuntan 

publik tidak setuju bahwa adanya tekanan dari klien akan melemahkan independensi 

auditor. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan cukup bukti bahwa adanya 

tekanan dari klien akan melemahkan independensi akuntan publik.  

4.1.3.1.3. Pengujian hipotesis III. 

 Untuk mengetahui apakah auditor berpendapat setuju atau tidak, maka perlu 

dibandingkan antara nilai rata-rata jawaban dengan nilai yang dihipotesiskan, yaitu 

sebesar 3. Sehingga hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

Ho : µ1 < 3  

H1 : µ1 ≥ 3 

Dimana µ1 menunjukkan rata-rata jawaban responden atas pernyataan kuesioner 

penelitian yang terkait dengan variabel jasa non audit (item 8,9). Berdasarkan hasil 

perhitungan data, rata-rata (µ1) responden atas pernyataan (item 8,9) adalah sebesar 3,39. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntan publik berpendapat setuju bahwa 

jasa non audit yang diberikan kepada klien akan melemahkan independensi akuntan 

publik.  
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a) Berdasarkan Critical value approach, maka penerimaan hipotesisnya dinyatakan 

sebagai berikut : 

i. Jika T hitung  ≤ T tabel  maka Ho tidak dapat ditolak 

ii. Jika T hitung  > T tabel maka Ho ditolak 

Berdasarkan uji ini, maka diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar 2,738 dan T-tabel  

sebesar 1,680 (df =44 ; signifikansi 0,05). Dengan demikian, maka T hitung (2,738)  > T 

tabel (1,680). Sehingga Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa akuntan publik setuju 

bahwa jasa non audit yang diberikan oleh akuntan publik akan melemahkan independensi 

akuntan publik. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa telah ditemukan cukup bukti bahwa 

jasa non audit besar akan melemahkan independensi akuntan publik. 

4.1.3.1.4. Pengujian hipotesis IV. 

 Untuk mengetahui apakah auditor setuju atau tidak, maka perlu dibandingkan antara 

nilai rata-rata jawaban dengan nilai yang dihipotesiskan, yaitu untuk variabel audit fee 

sebesar 3. Sehingga hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut : 

Ho : µ1 < 3  

H1 : µ1 ≥ 3 

Dimana µ1 menunjukkan rata-rata jawaban responden atas pernyataan kuesioner 

penelitian yang terkait dengan variabel audit fee (item 11,12). Berdasarkan hasil 

perhitungan data, rata-rata (µ1) responden atas pernyataan (item 11,12) adalah sebesar 

2,93. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntan publik tidak setuju bahwa 

audit fee yang diberikan kepada klien berpotensi melemahkan independensi akuntan 

publik.  
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a) Berdasarkan Critical value approach, maka penerimaan hipotesisnya dinyatakan 

sebagai berikut : 

i. Jika T hitung  ≤ T tabel  maka Ho tidak dapat ditolak 

ii. Jika T hitung  > T tabel maka Ho ditolak 

Berdasarkan uji ini, maka diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar -0,332 dan T-tabel  

sebesar 1,680 (df = 44; signifikansi 0,05). Dengan demikian, maka T hitung (-0,332)  ≤ T 

tabel (1,680). Sehingga Ho tidak dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa akuntan 

publik tidak setuju bahwa audit fee akan melemahkan independensi akuntan publik. Hal 

tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ditemukan cukup bukti bahwa audit fee besar 

akan melemahkan independensi akuntan publik.  

4.1.3.1.5. Pengujian hipotesis V. 

 Untuk mengetahui apakah auditor berpendapat setuju atau tidak, maka perlu 

dibandingkan antara nilai rata-rata jawaban dengan nilai yang dihipotesiskan, yaitu untuk 

variabel lama penugasan audit adalah sebesar 3. Sehingga hipotesis statistiknya 

dinyatakan sebagai berikut : 

Ho : µ1 < 3  

H1 : µ1 ≥ 3 

Berdasarkan hasil perhitungan data, rata-rata (µ1) responden atas pernyataan (item 11,12) 

adalah sebesar 3,38. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntan publik 

berpendapat setuju bahwa lamanya penugasan audit terhadap klien yang sama berpotensi 

melemahkan independensi akuntan publik.  

a) Berdasarkan Critical value approach, maka penerimaan hipotesisnya dinyatakan 

sebagai berikut : 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



1. Jika T hitung  ≤ T tabel  maka Ho tidak dapat ditolak 

2. Jika T hitung  > T tabel maka Ho ditolak 

Berdasarkan uji ini, maka diketahui bahwa nilai T-hitung sebesar 2,691dan T-tabel  

sebesar 1,680 (df = 44 ; signifikansi 0,05). Dengan demikian, maka T hitung (2,691)  ≥ T 

tabel (1,680). Sehingga Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa akuntan publik setuju 

bahwa lamanya penugasan audit terhadap klien yang sama berpotensi melemahkan 

independensi akuntan publik. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa ditemukan cukup 

bukti bahwa lamanya penugasan audit terhadap klien yang sama akan melemahkan atau 

mempengaruhi independensi akuntan publik. 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah peneliti menguji faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan 

publik, maka penulis mengelompokkan variabel-variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Hubungan antara auditor dengan klien. 

Hubungan dengan klien ternyata dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi 

akuntan publik. Hal tersebut dikarenakan adanya kepentingan pribadi yang menimbulkan 

potensi auditor untuk berpihak kepada kepentingan klien auditnya.  

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

hubungan dengan klien sebagai berikut : 

a. Hubungan Keuangan antara auditor dengan kliennya.  

Berdasarkan data yang dihimpun, telah ditemukannya cukup bukti secara fakta bahwa 

hubungan keuangan mempengaruhi independensi auditor. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa  faktor hubungan keuangan dengan klien akan berpotensi merusak independensi 

akuntan publik. Adanya hubungan kepentingan keuangan antara auditor dan klien ini 
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akan berimplikasi terhadap timbulnya pandangan yang tidak baik bagi profesi akuntan 

publik  atas penugasan audit dalam perusahaan klien tersebut. Peristiwa di atas 

dikarenakan, pengguna laporan keuangan beranggapan bahwa auditor akan memihak dan 

bekerja dengan tidak objektif kepada kepentingan kliennya yang juga sekaligus partner 

bisnisnya. 

Dengan demikian, maka auditor diharapkan menyadari pentingnya pengaruh 

hubungan keuangan terhadap independensi profesi auditor, sehingga dapat membawa 

dampak yang baik  kepada timbulnya kepercayaan pihak ketiga (pengguna laporan 

keuangan) atas opini auditor dalam setiap audit laporan keuangannya, dan akan 

meningkatkan kredibilitas profesi auditor dari sudut pandang pengguna laporan 

keuangannya.  

Klien masih dimungkinkan untuk di audit oleh auditor yang juga memiliki 

kepentingan keuangan pada perusahaan klien. Satu-satunya cara untuk menentukan 

apakah penugasan tersebut masih layak untuk dikerjakan, dan tidak merusak 

independensi profesi auditor adalah dengan mengevaluasi tingkat materialitas dari 

kepentingan keuangan antara auditor dan kliennya. Untuk menilai  tingkat materialitas 

dari kepentingan keuangan ini, maka harus diidentifikasikan apakah kepentingan 

keuangan auditor dalam perusahaan kliennya merupakan kepentingan keuangan dari 

suatu pihak yang memiliki kendali atau tidak. Jika kepentingan keuangan tersebut 

dikategorikan memiliki kendali (material), maka cara-cara yang disarankan untuk tetap 

dapat memperoleh penugasan tersebut adalah dengan cara : (a). Melepaskan semua 

kepentingan keuangan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, dan (b). Mengeluarkan 

anggota yang memiliki kepentingan keuangan tersebut dari tim audit.  
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b. Hubungan Keluarga antara auditor dengan kliennya 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka tidak ditemukannya cukup bukti secara fakta 

bahwa hubungan keluarga mempengaruhi independensi auditor. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini tidak berimplikasi kepada timbulnya potensi auditor untuk memihak kepada 

kepentingan kliennya (tidak mempengaruhi independensi secara fakta atau in 

appereance), namun berpengaruh terhadap independensi secara penampilan (in 

appereance). Artinya dengan adanya hubungan ini, maka sikap independensi auditor 

tidak akan rusak. Namun, mereka yang berperan sebagai pengguna laporan keuangan 

akan menganggap bahwa hal tersebut berpotensi melemahkan independensi auditor. 

Sehingga tingkat kepercayaan mereka akan menurun. 

Jika hubungan auditor dan klien dinyatakan tidak material atau tidak signifikan untuk 

melemahkan independensi auditor, penentuan tingkat signifikansi atau materialitas 

hubungan ini harus dievaluasi kembali berdasarkan jenis-jenis peran pihak yang memiliki 

hubungan. Peran kedua pihak menjadi sangat material dikarenkan kedua pihak memiliki 

peran dalam penentuan keputusan tugasnya masing-masing. Misalnya auditor dalam tim 

auditnya berperan penting dalam kontribusi penentuan hasil opini audit, dan peran 

keluarganya memiliki kendali atau memiliki tanggung jawab atas penyajian laporan 

keuangan (assersi) manajemen.   

c. Hubungan Kerabat antara auditor dengan kliennya 

Berdasarkan data yang dihimpun, tidak ditemukannya cukup bukti secara fakta bahwa 

hubungan kerabat akan mempengaruhi independensi auditor. Hasil penelitian ini 

berimplikasi kepada tidak timbulnya pihak auditor yang memihak kepada kepentingan 
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kliennya (tidak mempengaruhi independensi secara fakta atau in fact), melainkan 

berpengaruh terhadap independensi secara penampilan (in appereance). 

Dengan demikian, hal tersebut juga akan berpotensi membawa citra yang tidak 

menguntungkan bagi profesi auditor itu sendiri. Namun demikian, hubungan kerabat 

antara auditor dan klien juga dapat menjadi hal yang tidak material atau tidak signifikan 

untuk melemahkan independensi auditor. Oleh karena itu, penentuan tingkat signifikansi 

atau materialitas hubungan ini penting untuk dievaluasi kembali, yaitu berdasarkan jenis-

jenis peran pihak yang memiliki hubungan. Peran kedua pihak menjadi sangat material 

dikarenakan kedua pihak memiliki peran dalam penentuan keputusan dan tanggung jawab 

yang besar atas tugasnya masing-masing. Misalnya auditor dalam tim auditnya berperan 

penting dalam kontribusi penentuan hasil opini audit, dan peran kerabatnya memiliki 

kendali atau memiliki tanggung jawab atas penyajian laporan keuangan (assersi) 

manajemen. 

d. Hubungan Jabatan antara auditor dengan kliennya 

Berdasarkan data yang diperoleh, telah ditemukannya cukup bukti bahwa hubungan 

jabatan berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik.  Adanya hubungan 

jabatan antara auditor pada perrusahaan klien akan menimbulkan potensi merusaknya 

independensi auditor. Dengan demikian, maka adanya hubungan ini berimplikasi 

terhadap rusaknya kepercayaan pengguna laporan keuangan atas independensi auditor 

dalam penugasan auditnya. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan pihak pengguna 

laporan keuangan yang mengetahui hubungan tersebut meragukan kebebasan 

berpendapat auditor dalam mengungkapkan kesalahan penyajian atau kecurangan yang 
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ada dalam perusahaan klien. Sehingga secara tidak langsung, hubungan jabatan akan 

mempengaruhi reputasi atau kredibilitas profesi auditor.   

Apabila hubungan ini terjalin sebelum auditor diberikan penugasan audit oleh klien, 

maka auditor masih dapat menerima penugasan tersebut dengan cara mengevaluasi 

tingkat signifikansi jabatan auditor dalam perusahaan kliennya. Apabila hubungan 

jabatan ini dinyatakan material dan berada pada level yang tidak bisa ditoleransi, maka 

salah satu caranya adalah dengan tidak menerima penugasan tersebut. Namun, jika 

jabatan auditor dalam perusahaan klien tidak memiliki peran yang penting maka 

penugasan tersebut masih dapat diterima. 

Kesimpulan atas adanya hubungan dengan klien adalah apabila auditor semakin 

memiliki hubungan dengan kliennya, maka hal tersebut akan semakin mempengaruhi 

independensi auditor. Namun, tingkat signifikansi dan materialitas hubungan dengan 

klien harus dievaluasi kembali sesuai jenis hubungan dan peran masing-masing pihak. 

Jika hubungan tersebut dinyatakan material, maka sebaiknya auditor menghindari 

penugasan tersebut agar tidak mengancam serta membahayakan reputasi profesi akuntan 

publik.  

2. Tekanan dari klien 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa peneliti tidak 

menemukan cukup bukti secara fakta bahwa adanya tekanan dari klien dapat 

mempengaruhi atau melemahkan independensi auditor. Dalam variabel penelitian ini, 

penulis mengidentifikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan tekanan dari klien, yaitu 

sebagai berikut : 

(a).Persaingan antar akuntan publik,  
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Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti tidak menemukan cukup bukti bahwa 

persaingan antara auditor ini akan melemahkan independensinya. Hal tersebut 

membuktikan bahwa auditor mampu bersikap objektif dalam mengeluarkan opini auditor. 

Maksudnya adalah opini yang diberikan auditor adalah sesuai dengan hasil proses audit 

yang telah dilakukan secara objektif dan bukan berdasarkan keinginan kliennya. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa auditor lebih memilih untuk memelihara dan 

melindungi profesinya, dari pada takut untuk kehilangan kliennya. Selanjutnya, hal 

demikian berimplikasi terhadap timbulnya pandangan yang baik terhadap citra profesi 

auditor. Oleh karena itu, maka auditor diharapkan tetap konsisten memelihara sikap 

independensinya dengan cara menghindari setiap modus dari tekanan klien yang 

mempengaruhi kualitas audit laporan keuangannya.  

Hasil ini didukung oleh penelitian Retty Novianty dan Indra Wijaya Kusuma (2001) 

yang menyatakan bahwa faktor tingkat persaingan antar kantor akuntan publik tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Konsisten dengan hasil tesis Ariesanti A (2001) yang menyatakan bahwa tekanan dari 

klien juga ternyata tidak berpengaruh dengan independensi akuntan publik. 

(b).Hadiah yang diterima akuntan publik.  

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti tidak menemukan cukup bukti bahwa 

hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya yang diterima akuntan publik ini akan 

melemahkan independensinya. Hal tersebut membuktikan bahwa auditor mampu 

bersikap objektif dalam penugasan audit. Maksudnya adalah opini auditor atas audit 

laporan keuangan kliennya tidak dipengaruhi dengan penerimaan hadiah atau bentuk 

keramah tamahan lainnya. Berdasarkan data studi lapangan, seorang auditor sesekali 
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menerima pemberian hadiah atau bentuk keramah-tamahan setelah penugasan berakhir. 

Namun demikian, auditor tidak akan menerima sejumlah  hadiah atau bentuk keramah-

tamahan lainnya yang dianggap bernilai material dan berrpotensi mengancam 

independensi profesinya. Hal tersebut berimplikasi kepada timbulnya citra atau 

kredibilitas profesi auditor yang baik bagi pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan 

keuangan akan semakin percaya dan semakin mengandalkan hasil laporan keuangan 

auditan untuk kebutuhan pengambilan keputusan (making decicion). 

3. Jasa Non audit yang diberikan pada klien 

Berdasarkan hasil perhitungan data yang diperoleh, penulis telah menemukan cukup 

bukti secara fakta bahwa pemberian jasa selain audit dapat mempengaruhi independensi 

akuntan publik. Dengan demikian, pemberian jasa non audit ini berimplikasi terhadap 

rusaknya independensi auditor yang terkait dalam tim audit (tim assurance) tersebut. Hal 

tersebut dapat dikarenakan para pengguna laporan keuangan beranggapan bahwa auditor 

memeriksa atau menyakinkan hasil pekerjaannya sendiri. Secara tidak langsung, hal di 

atas menimbulkan potensi rusaknya kredibilitas atau reputasi akuntan publik berdasarkan 

para pengguna laporan keuangan auditan.  

Dengan demikian, diharapkan bahwa auditor harus memahami ancaman atas setiap 

pemberian jasa non audit ini terhadap independensi profesinya. Sehingga diharapkan para 

pengguna laporan keuangan auditan percaya atas objektivitas proses penilaiaan auditor 

atas penugasan audit atau pengguna laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil perhitungan data, auditor berpendapat bahwa jasa non audit juga 

dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi perusahaan klien. Hal tersebut dapat 

dilihat dari proporsi jawaban yang setuju sebesar 62,2%. Namun, agar pemberian jasa 
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non audit tidak mempengaruhi bahkan melemahkan independensi auditor, maka hal 

tersebut harus seiring dengan adannya pembagian divisi antara jasa audit dan jasa non 

audit. Hal tersebut didukung oleh mayoritas (82,2% auditor) responden berpendapat 

setuju bahwa KAP harus memisahkan divisi audit dan divisi non auditnya.  

Penulis berkesimpulan bahwa jasa non audit yang diberikan auditor kepada klien 

auditnya akan sangat berpotensi mengancam independensi auditor tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan auditor dianggap telah mengaudit pekerjaanya sendiri. Hal demikian akan 

menimbulkan sikap yang tidak objektif dalam penyelesaian tugas auditnya. Namun, 

auditor diperbolehkan memberikan jasa non audit kepada klien auditnya namun dengan 

batasan jasa-jasa tertentu dan dengan adanya pembagian antara divisi audit dan divisi non 

audit. Artinya di jelaskan sebagai berikut : 

a) Akuntan publik memiliki keterbatasan dalam pemberian jasa non audit kepada klien 

audit laporan keuangannya. Artinya akuntan publik seharusnya tidak memberikan 

jasa assurance berbentuk jasa atestasi kepada klien audit laporan keuangan pada 

tahun yang sama.  

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi terjadinya sikap yang tidak 

independen, serta mengurangi potensi timbulnya keraguan atas hasil opni atau tingkat 

keyakinan laporan keuangan yang telah dievaluasi. 

b) Diharuskannya ada pembagian divisi audit dan divisi non audit. Hal ini bertujuan 

untuk memisahkan masing-masing tim audit dan tim non audit pada klien audit yang 

sama. Dengan demikian, maka auditor akan semakin memperkecil risiko terjadinya 

sikap yang menyebabkan tidak independennya suatu anggota atau auditor dalam tim 

auditnya.  
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4. Audit fee 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa audit fee yang besar 

tidak melemahkan independensi akuntan publik. Peneliti mengidentifikasikan beberapa 

hal yang berkaitan dengan audit fee. Pertama, akuntan publik mayoritas tidak setuju atas 

pernyataan yang menyebutkan bahwa jika audit fee yang diterima akuntan publik 

merupakan bagian terbesar dari pendapatan akuntan publik dan akan berpotensi 

melemahkan independensinya. Kedua, akuntan mayoritas berpendapat tidak setuju 

dengan pernyataan jika audit fee yang besar akan berpotensi melemahkan 

independensinya. Dengan demikian, peneliti tidak dapat membuktikan bahwa audit fee 

mampu melemahkan independensi auditor. Menurut hasil observasi lapangan, peneliti 

menemukan bahwa hal tersebut bukan dikarenakan besarnya audit fee, melainkan 

berdasarkan waktu yang dihabiskan dalam penyelesaian penugasan audit tersebut. 

Sehingga audit fee yang kecil juga mampu mempengaruhi independensi auditor. 

Misalnya, ketika tim audit ditugaskan untuk mengaudit perusahaan klien yang kecil 

dengan audit fee kurang dari 30 juta dan waktu yang dihabiskan tidak sesuai dengan 

rencana penyelesaian audit, maka tim audit cenderung untuk bersikap tidak independen. 

Sikap tidak objektif atau independen auditor bisa berupa : 

a) pertama, tidak mengungkapkan semua kesalahan karena deadline hasil penyampaian 

draft laporan keuangan auditan harus didiskusikan dengan pihak klien, 

b) kedua, dikarenakan jumlah auditor yang dianggap kurang dibandingkan dengan 

jumlah proyek penugasan audit yang diterima KAP tempat auditor bekerja. Hal ini 

berpotensi menyebabkan bahwa auditor tidak fokus terhadap kualitas hasil 

laporannya dan akan cenderung dengan cepat menyelesaikan pekerjaan auditnya 
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kepada klien yang membayarnya dengan fee kecil. Hal tersebut mungkin dikarenkan 

oleh auditor memiliki banyak proyek yang fee auditnya lebih besar dan harus segera 

diselesaikan.    

Implikasi dari hasil penelitian ini, reputasi atau kredibilitas klien tidak akan 

mengancam eksistensi profesi auditor. Hal tersebut dikarenakan besarnya jumlah audit 

fee yang diterima auditor tidak akan membuat auditor tergantung dengan klien tersebut. 

Oleh karena itu, pihak ketiga (pengguna laporan keuangan) akan semakin percaya 

terhadap sikap indepedensi objektivitas penilaian audit atas laporan keuangan kliennya. 

Namun berdasarkan studi lapangan, auditor cenderung berpendapat bahwa mereka tidak 

akan segan-segan mengungkapkan semua kesalahan penyajian laporan keuangan baik 

yang material atau yang tidak material. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

auditor lebih rela kehilangan kliennya demi mempertahankan independensi sikap profesi 

auditor. 

5. Lama Penugasan Audit 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa lama penugasan 

akuntan publik atau KAP dapat mempengaruhi independensi akuntan publik. Hasil 

penelitian ini berimplikasi terhadap rusaknya independensi auditor dalam proses 

penugasan auditnya dan akan membawa dampak yang buruk terhadap citra akuntan 

publik. Hal tersebut dikarenakan bahwa semakin lama seorang auditor atau kantor 

akuntan publik menjadi auditor di perusahaan klien, maka akan semakin terbangun 

hubungan yang dekat (hubungan pribadi) antara auditor dan klien. Hal demikian 

memungkinkan bahwa hubungan yang terbangun akan meningkatkan ancaman terhadap 

independensi auditor.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini, juga ditemukannya cukup bukti bahwa semakin lama 

seorang auditor mengaudit perusahaan yang sama akan semakin meningkatkan kualitas 

proses audit. Oleh karena itu, timbullah regulasi yang menyatakan bahwa ditetapkannya 

standarisasi batas penugasan yang harus diterima semua pihak.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai analisa faktor-

faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mayoritas auditor setuju serta ditemukannya cukup bukti mengenai hubungan dengan 

klien, jasa non audit dan lama penugasan audit mempengaruhi atau melemahkan 

independensi akuntan publik, sedangkan tekanan dari klien dan audit fee tidak 

mempengaruhi independensi akuntan publik.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dapat diurutkan 

mulai dari yang paling besar pengaruhnya ke yang paling kecil. Adapun pembuatan 

urutan dibuat berdasarkan besarnya jawaban rata-rata setiap variabel independen. 

Dengan demikian urutannya adalah : (1) Jasa non audit, (2) Lama penugasan audit, 

(3) Hubungan dengan klien.  Dengan demikian, auditor beranggapan bahwa variabel 

jasa non audit, lama penugasan dan hubungan klien adalah faktor yang dianggap 

paling berpotensi membahayakan independensi auditor. 

3. Analisis lebih lanjut atas faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan 

publik di tiga kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan adalah sebagai berikut 

 : 

a. Jasa non audit mampu mempengaruhi independensi auditor. Namun, pemberian jasa 

non audit juga meningkatkan kualitas audit. Oleh karena itu, dibutuhkan pembatasan 

pemberian jasa non audit tertentu dan pembagian divisi audit dan non audit. 
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b. Lama penugasan audit merupakan faktor yang mempengaruhi independensi auditor. 

Oleh karena itu, auditor diberikan batasan waktu penugasan dalam mengaudit 

perusahaan yang sama, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan profesinya.  

c. Hubungan auditor dengan klien merupakan faktor yang mempengaruhi atau 

melemahkan independensi auditor. Berdasarkan hubungan ini, maka diklasifikasikan 

sebagai berikut : hubungan jabatan dan hubungan keuangan mempengaruhi 

melemahnya independensi akuntan publik. Sedangkan, yang tidak signifikan 

mempengaruhi melemahnya independensi auditor adalah hubungan keluarga dan 

hubungan jabatan, 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran atara lain adalah : 

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

menghindari hal-hal yang merugikan profesi akuntan publik. Dengan demikian, maka 

diperlukan adanya peningkatan pengetahuan atau pemahaman mengenai pentingnya 

independensi. Agar maksud tersebut tercapai, maka : 

a. Bagi Auditor atau Akuntan Publik 

Akuntan publik diharapkan mampu menghindari setiap hal-hal yang mampu 

mempengaruhi independensinya dalam setiap penugasan audit dan serta mampu 

mempertimbangkan penerimaan penugasan audit yang mengandung unsur 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 

 Analisis Faktor-Faktor..., Benny Hermanto Lumbangaol, Ak.-Ibs, 2010



bersangkutan. Misalnya dengan mempertimbangkan pemberian jasa audit kepada 

klien yang telah menerima jasa atestasi lainnya. 

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 independensi 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 profesional yang 

mampu menjaga independensi profesi auditor. Hal ini dikarenakan independensi 

dalam profesi auditor adalah sangat penting. 

3. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan dapat memperluas faktor-faktor 

yang mempengaruhi independensi akuntan publik (misalnya hubungan utang-piutang, 

pinjaman, dan hal yang mendetil), meningkatkan jumlah responden penelitian, 

wilayah penelitian serta pengembangan metodologi penelitian yang lebih sempurna 

lagi.  
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LAMPIRAN 

 
 
REALIBILITY 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.851 16

Cronbach's
Alpha N of Items
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LAMPIRAN 

Correlations

1 .747** .652** .728** .059 .195 .269* .389** .378** .517** .476** .739**
.000 .000 .000 .351 .100 .037 .004 .005 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.747** 1 .840** .545** .064 .113 .195 .305* .278* .450** .313* .664**
.000 .000 .000 .338 .229 .100 .021 .032 .001 .018 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.652** .840** 1 .483** .047 .195 .175 .304* .237 .468** .316* .642**
.000 .000 .000 .380 .099 .125 .021 .059 .001 .017 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.728** .545** .483** 1 .135 .317* .436** .325* .538** .557** .512** .760**
.000 .000 .000 .188 .017 .001 .015 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.059 .064 .047 .135 1 .326* .295* .424** .306* .247 .186 .417**
.351 .338 .380 .188 .014 .024 .002 .021 .051 .110 .002

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.195 .113 .195 .317* .326* 1 .252* .263* .508** .308* .540** .526**
.100 .229 .099 .017 .014 .047 .041 .000 .020 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.269* .195 .175 .436** .295* .252* 1 .553** .397** .395** .273* .586**
.037 .100 .125 .001 .024 .047 .000 .003 .004 .035 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.389** .305* .304* .325* .424** .263* .553** 1 .571** .546** .466** .709**
.004 .021 .021 .015 .002 .041 .000 .000 .000 .001 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.378** .278* .237 .538** .306* .508** .397** .571** 1 .724** .658** .762**
.005 .032 .059 .000 .021 .000 .003 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.517** .450** .468** .557** .247 .308* .395** .546** .724** 1 .726** .810**
.000 .001 .001 .000 .051 .020 .004 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.476** .313* .316* .512** .186 .540** .273* .466** .658** .726** 1 .735**
.000 .018 .017 .000 .110 .000 .035 .001 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
.739** .664** .642** .760** .417** .526** .586** .709** .762** .810** .735** 1
.000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Hubungan Keuangan

Hubungan Keluarga

Hubungan Kerabat

Hubungan Jabatan

kekuatan posisi klien

Hadaiah dari klien

JNA, melemahkan
independensi

Audit fee bagian terbesar

Audit fee yang besar

Lama penugasan auditor

Lama penugasan KAP

skortot

Hubungan
Keuangan

Hubungan
Keluarga

Hubungan
Kerabat

Hubungan
Jabatan

kekuatan
posisi klien

Hadaiah
dari kl ien

JNA,
melemahkan
independensi

Audit fee
bagian

terbesar
Audit fee

yang besar

Lama
penugasan

auditor

Lama
penugasan

KAP skortot

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
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LAMPIRAN 
 
TABEL FREKUENSI  

 
 

 
 

 
 

 

HK1

6 13.3 13.3 13.3
7 15.6 15.6 28.9
3 6.7 6.7 35.6

16 35.6 35.6 71.1
13 28.9 28.9 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

HK2

9 20.0 20.0 20.0
9 20.0 20.0 40.0
5 11.1 11.1 51.1

14 31.1 31.1 82.2
8 17.8 17.8 100.0

45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

HK3

9 20.0 20.0 20.0
9 20.0 20.0 40.0
4 8.9 8.9 48.9

18 40.0 40.0 88.9
5 11.1 11.1 100.0

45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

HJ

5 11.1 11.1 11.1
4 8.9 8.9 20.0
3 6.7 6.7 26.7

13 28.9 28.9 55.6
20 44.4 44.4 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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PP

1 2.2 2.2 2.2
3 6.7 6.7 8.9
3 6.7 6.7 15.6

21 46.7 46.7 62.2
17 37.8 37.8 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PA

19 42.2 42.2 42.2
13 28.9 28.9 71.1

3 6.7 6.7 77.8
6 13.3 13.3 91.1
4 8.9 8.9 100.0

45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

HK

7 15.6 15.6 15.6
16 35.6 35.6 51.1
12 26.7 26.7 77.8

7 15.6 15.6 93.3
3 6.7 6.7 100.0

45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

JNA1

7 15.6 15.6 15.6
12 26.7 26.7 42.2

2 4.4 4.4 46.7
12 26.7 26.7 73.3
12 26.7 26.7 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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JNA2

6 13.3 13.3 13.3
8 17.8 17.8 31.1
6 13.3 13.3 44.4

16 35.6 35.6 80.0
9 20.0 20.0 100.0

45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PD

3 6.7 6.7 6.7
2 4.4 4.4 11.1
3 6.7 6.7 17.8

24 53.3 53.3 71.1
13 28.9 28.9 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

AF1

10 22.2 22.2 22.2
14 31.1 31.1 53.3

2 4.4 4.4 57.8
11 24.4 24.4 82.2

8 17.8 17.8 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

AF2

9 20.0 20.0 20.0
14 31.1 31.1 51.1

1 2.2 2.2 53.3
10 22.2 22.2 75.6
11 24.4 24.4 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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HUBUNGAN DENGAN KLIEN 
 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
HKeu 45 3.51 1.408 .210 
HKel 45 3.07 1.437 .214 
HKer 45 3.02 1.373 .205 
Hjab 45 3.87 1.375 .205 
Rata2 45 3.37 1.218 .182 

 

LPA1

3 6.7 6.7 6.7
15 33.3 33.3 40.0

2 4.4 4.4 44.4
13 28.9 28.9 73.3
12 26.7 26.7 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

LPA2

5 11.1 11.1 11.1
13 28.9 28.9 40.0

9 20.0 20.0 60.0
10 22.2 22.2 82.2

8 17.8 17.8 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

LPA3

3 6.7 6.7 6.7
5 11.1 11.1 17.8
6 13.3 13.3 31.1

19 42.2 42.2 73.3
12 26.7 26.7 100.0
45 100.0 100.0

Sangat Tidak setuju
Tidak Setuju
Ragu-ragu
setuju
Sangat setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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TEKANAN DARI KLIEN 
 

 
 

 
 
JASA NON AUDIT 
 

 
 

One-Sample Test

2.435 44 .019 .511 .09 .93
.311 44 .757 .067 -.36 .50
.109 44 .914 .022 -.39 .43

4.228 44 .000 .867 .45 1.28
2.049 44 .046 .372 .01 .74

HKeu
HKel
HKer
Hjab
Rata2

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

One-Sample Statistics

45 2.18 1.353 .202
45 2.62 1.134 .169
45 2.40 1.015 .151

TK1
TK2
Rata2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Test

-4.076 44 .000 -.822 -1.23 -.42
-2.235 44 .031 -.378 -.72 -.04
-3.967 44 .000 -.600 -.90 -.30

TK1
TK2
Rata2

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

One-Sample Statistics

45 3.22 1.491 .222

45 3.56 1.341 .200

45 3.39 .953 .142

JNA,Melemahkan
Independensi
JNA,meningkatkan
informasi
Rata2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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AUDIT FEE 
 

 
 

 
 
LAMA PENUGASAN AUDIT 
 

 
 

One-Sample Test

1.000 44 .323 .222 -.23 .67

2.779 44 .008 .556 .15 .96

2.738 44 .009 .389 .10 .68

JNA,Melemahkan
Independensi
JNA,meningkatkan
informasi
Rata2

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

One-Sample Statistics

45 2.84 1.476 .220
45 3.00 1.537 .229
45 2.92 1.336 .199

AF bagian terbesar
AF yang besar
Rata2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Test

-.707 44 .483 -.156 -.60 .29
.000 44 1.000 .000 -.46 .46

-.391 44 .698 -.078 -.48 .32

AF bagian terbesar
AF yang besar
Rata2

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

One-Sample Statistics

45 3.36 1.368 .204
45 3.07 1.304 .194
45 3.21 1.241 .185

LPA1
LPA2
Rata2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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 PER VARIABLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Test

1.744 44 .088 .356 -.06 .77
.343 44 .733 .067 -.33 .46

1.141 44 .260 .211 -.16 .58

LPA1
LPA2
Rata2

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3

One-Sample Statistics

45 3.37 1.218 .182
45 2.40 1.015 .151
45 3.39 .953 .142
45 2.93 1.347 .201
45 3.38 .942 .140
45 3.09 .817 .122

Hubungan Dengan Klien
Tekanan dari klien
Jasa Non audit
Audit Fee
Lama Penugasan Audit
Rata-Rata

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Test

2.049 44 .046 .372 .01 .74
-3.967 44 .000 -.600 -.90 -.30
2.738 44 .009 .389 .10 .68
-.332 44 .741 -.067 -.47 .34
2.691 44 .010 .378 .09 .66
.775 44 .442 .094 -.15 .34

Hubungan Dengan Klien
Tekanan dari klien
Jasa Non audit
Audit Fee
Lama Penugasan Audit
Rata-Rata

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 3
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KUESIONER 
      

 "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP 
INDEPENDENSI AUDITOR "   

 
  

 
  

 
   

Data Responden 

      
 

           
 

Jenis Kelamin : Laki laki  /  Perempuan 

    
        

 
Jabatan : Partner  /  Senior Auditor  /  Junior Auditor  

 
   

  Atau lain lain (sebutkan)................................................ 

 
           

 
Lama bekerja :  ..............tahun............bulan 

    
        

 
Tingkat pendidikan formal :  D3  /  S1  /  S2   

 
   

 Bidang studi/program studi.............................................. 

 
           

 
Program sertifikasi a.Ya, (sebutkan)................................................................ 

 
   

b.Tidak 

 
           Bapak / Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan 

berikut ini, dengan memilih sesuai skor yang tersedia. Ketentuan sbb : 

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

Bapak/Ibu adalah TEPAT. 

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

semakin mendekati 5 menyatakan semakin sangat setuju. 
 

 
           

Menurut Arens A Alvin (2008:116) menyatakan bahwa “auditor dilarang terlibat untuk memiliki 

saham atau investasi langsung maupun tidak langsung dalam perikatan audit dengan klien, 

karena akan merusak independensi auditor” dan “independensi juga akan tergangu bila anggota 

keluarga dekat menduduki posisi kunci perusahaan”. 

Hubungan Dengan Klien 

  STS TS RR S SS 

1 
Apabila auditor memiliki saham perusahaan yang 

diauditnya, maka tidak semua kesalahan klien akan 

diungkapkan auditor.  

1 2 3 4 5 

2 
Apabila auditor memiliki hubungan keluarga dengan 

staf kunci perusahaan klien yang diauditnya, maka 

auditor tidak akan melaporkan semua kesalahan klien. 

1 2 3 4 5 
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3 

Apabila auditor memiliki hubungan kerabat atau rekan 

dengan staf kunci perusahaan klien yang diauditnya, 

maka auditor tidak akan melaporkan kesalahan klien 

secara jujur.  

1 2 3 4 5 

4 

Apabila auditor juga memiliki jabatan atau kedudukan 

pada  posisi staf kunci perusahaan klien yang 

diauditnya, maka auditor tidak akan jujur dalam 

melaporkan semua kesalahan klien.  

1 2 3 4 5 

5 

Apabila ternyata seorang auditor memiliki hubungan 

keluarga atau kepentingan keuangan pada perusahaan 

klien yang sedang diauditnya maka setujukah anda jika 

auditor tersebut ditarik dari penugasan? 

1 2 3 4 5 

Tekanan dari klien 

  STS TS RR S SS 

6 
Opini audit yang diberikan atas laporan keuangan klien 

seharusnya sesuai dengan keinginan klien audit, agar 

auditor tidak kehilangan kliennya. 

1 2 3 4 5 

7 
Jika auditor menerima hadiah atau bentuk keramah-

tamahan lainnya dari klien, maka auditor akan 

mendapatkan tekanan selama proses audit. 
1 2 3 4 5 

Jasa Non Audit 

8 

Akuntan Publik yang memberikan jasa selain 

auditkepada klien auditnya, maka auditor tidak akan 

bersifat jujur dalam mengungkapkan semua kesalahan 

perusahaan kliennya tersebut.  

1 2 3 4 5 

9 
Apabila KAP memberikan jasa non audit kepada klien 

audit, maka akan meningkatkan kualitas informasi 

laporan keuangan perusahaan klien.  
1 2 3 4 5 

10 
Apabila KAP telah memberikan jasa non audit, maka 

KAP harus memisahkan divisi audit dan divisi non 

audit.  

1 2 3 4 5 
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Audit fee 

11 
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 

12 
Apabila auditor atau KAP menerima audit fee yang 

besar, maka auditor tidak akan mengungkapkan semua 

kesalahan klien tersebut.  

1 2 3 4 5 

     Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMK.01/2008. Auditor diperbolehkan           

mengaudit klien yang sama paling lama 3 tahun buku berturut turut dan KAP paling lama untuk 

6 tahun buku berturut turut. 

Lama Penugasan Audit 

13 

Jika auditor telah mengaudit perusahaan klien yang 

sama lebih dari 3 tahun berturut-turut, maka auditor 

tidak akan jujur dalam mengungkapkan semua 

kesalahan klien. 

1 2 3 4 5 

14 

Kantor Akuntan Publik akan memihak kepada 

kepentingan klien auditnya apabila KAP telah 

mengaudit perusahaan klien yang sama lebih dari 6 

tahun buku berturut-turut.  

1 2 3 4 5 

15 

Apabila auditor  mengaudit klien yang sama selama 

lebih dari 3 tahun berturut-turut, maka auditor akan 

semakin mampu melakukan proses auditdengan lebih 

baik.  

1 2 3 4 5 

INDEPENDENSI AUDITOR 

  STS TS RR S SS 

16 
Independensi auditor dalam penugasan audit akan tetap 

terjaga, apabila auditor tersebut tidak memiliki 

hubungan apapun dengan klien yang diauditnya.  
1 2 3 4 5 

17 
Sikap independen auditor akan melemah apabila 

tekanan dari pihak klien akan semakin besar. 
1 2 3 4 5 

18 
Independensi auditor akan tetap terjaga, walaupun 

auditor menerima hadiah atau bentuk keramah-tamahan 

dari perusahaan klien.  
1 2 3 4 5 
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19 
Independensi auditor akan rusak, apabila jasa non audit 

diberikan kepada klien audit yang sama dan pada waktu 

penugasan audit yang sama. 
1 2 3 4 5 

20 
Auditor akan selalu bersikap independen dalam 

melakukan audit, walaupun audit fee yang diterima dari 

klien besar.  
1 2 3 4 5 

21 

Sikap independen seorang auditor akan melemah 

apabila auditor telah mengaudit perusahaan klien yang 

sama dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun berturut-

turut. 

1 2 3 4 5 

            
TERIMA KASIH 
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