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Abstract 
The objective of this study was to investigate the simultaneous and partial influence of the management integrity, the law 

infringement by the clients, the auditors’ competence, and the specialist use on the decision of the auditing acceptance.This 

study used associative research. The independent variables in this study were management integrity, law infringement by the 

clients, auditors’ competence, and specialist use, while the dependent variable was auditing acceptance. The techniques for 

collecting the data were using interview, questionnaires, and documentation. The method for analyzing data was using 

quantitative analysis.The result of this study showed that the management integrity, the law infringement by the clients, the 

auditors’ competence, and the specialist use simultaneously influenced the decision of the auditing acceptance. Partially, the 

management integrity and the auditors’ competence  influenced the decision of the auditing acceptance, while the law 

infringement by the clients and the specialist use did not  influenced the decision of the auditing acceptance. 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahan-perusahaan yang sudah  go public maupun dalam proses menuju go public, dalam hal 

mempertahankan konsistensi dan membuka peluang bagi calon investor dan calon kreditur untuk berkerjasama 

dalam pengembangan perusahaan. Perusahaan memerlukan audit atas laporan keuangan, sebagai bentuk 

transparansi yang berguna untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun 

eksternal perusahaan untuk memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan membutuhkan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan keuangan tersebut berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang  ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).  

Kantor Akuntan Publik sebagai pihak yang bertugas melaksankan audit atas laporan keuangan tersebut, 

tidak bisa langsung berkerjasama dan menerima perikatan audit. Menurut Mulyadi (2010: 122) perikatan 

(engagement) adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Surat perikatan audit 

dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasi-kan dan menegaskan penerimaan 

auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor 

bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan 

diterbitkan oleh auditor. Baik auditor maupun kliennya berkepentingan terhadap surat perikatan audit, karena 

dalam surat perikatan tersebut berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit didokumentasikan, 

sehingga dapat  dicegah tejadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dengan kliennya. 

Auditor perlu menempuh tahap-tahap untuk memutuskan menerima atau menolak perikatan audit. 

Menurut Mulyadi (2010: 123) dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, 

auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari enam tahap yaitu:  1) Mengevaluasi integritas manajemen. 2) 

Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa 3) Menentukan kompetensi untuk melaksankan audit 4) 

Menilai independensi, 4) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya   dengan 

kecermatan dan keseksamaan, 5) Membuat surat perikatan audit. 
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Semua tahapan tersebut harus dilaksanakan oleh auditor sehingga auditor dapat mengambil keputusan 

untuk menerima atau menolak suatu perikatan audit terhadap klien. Dapat dipahami bahwa auditor memiliki 

suatu kualifikasi untuk menerima perikatan audit terhadap klien.  Dalam penelitian ini factor yang 

mempengaruhi perikatan audit yaitu: integritas manajemen, unsure pelanggaran hokum,kometensi auditor dan 

spesialis. 

Menurut Guy, dkk (2002: 458) integritas manajemen adalah hal yang krusial dalam proses audit, 

karena manajemen dapat salah mencatat transaksi atau informasi penting yang mengakibatkan laporan keuangan 

mengandung salah saji material. Oleh karena itu, Auditor perlu mengevaluasi integritas manajemen yang 

berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang akan diaudit bebas dari salah saji material. 

Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa merupakan suatu tahap yang perlu ditempuh 

bagi auditor. Keadaan khusus seperti keadaan siapa pemakai laporan audit perlu dilakukan identifikasi karena 

hal ini sangat mempengaruhi terhadap tambahan biaya audit, penuntutan kompetensi auditor dan meningkatkan 

tanggung jawab auditor. Risiko luar biasa yang terkadang ada di perusahaan perlu diverifikasi seperti 

kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum oleh klien (UPHOK). Unsur tindakan pelanggaran hukum oleh 

klien (SA seksi 317.1 dalam SPAP, 2011) adalah unsur tindakan pelanggaran yang dapat dihubungkan dengan 

entitas yang laporan keuangannya diaudit, atau tindakan manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama 

entitas. UPHOK  dapat mencakup pembayaran suap, penggelapan pajak, dan sejenisnya yang perlu 

diidentifikasi sehingga auditor tidak terjebak  untuk menerima perikatan audit tersebut.  

Auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit, dalam standar 

umum yang pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan “Audit harus dilaksankan oleh seseorang 

atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor”. Oleh karena itu, sebelum auditor 

menerima suatu perikatan audit, auditor harus mempertimbangkan apakah  anggota tim auditnya memiliki 

kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut, sesuai dengan standar auditing yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan 

dari anggotanya dan mempertimbangkan untuk dibutuhkannya spesialis dalam hal-hal tertentu dalam 

memutuskan perikatan tersebut.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Institut Akuntan Publik Indonesia Koordinator Wilayah 

Palembang dan sekitarnya terdapat 9 Kantor Akuntan Publik yang masih aktif, yaitu KAP Drs. Achmad 

Djunaidi B., KAP Drs. Achmad Rifai & Benyamin, KAP Drs. Ahmad Nuroni, KAP Drs. Charles Pangabean & 

Rekan, KAP Edward L.Tobing Madila Bohori, KAP Drs. H. Suparman, Ak, KAP Drs. Muhamad Zen & Rekan, 

dan  KAP Drs. Said Muhammad G.B., dan KAP Drs.Tanzil Djunaidi & Eddy. Jumlah tersebut merupakan suatu 

penurunan jumlah KAP dikarenakan adanya KAP yang tidak aktif seperti KAP Abu Bakar Siddik & Rekan dan 

KAP Burhan Dimin & Bunyamin.  

Berkurangnya jumlah KAP tersebut, secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama perusahaan yang pernah diaudit oleh KAP tersebut, 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang pernah diaudit KAP tersebut akan timbul, sehingga 

dapat merugikan perusahaan. Kasus yang melanda KAP mulai terdengar oleh pihak-pihak berkepentingan, 

ternyata satu diantara sembilan KAP yang aktif tersebut, ada KAP yang pernah dibekukan yaitu KAP Drs 

Muhamad Zen & Rekan. Menurut Nurul (2009: 1) AP  Muhamad Zen selaku pemimpin KAP Drs. Muhamad 

Zen & Rekan dikenai pembekuan izin selama 3 bulan melalui KMK Nomor 896/KM.1/2008 terhitung mulai 

tanggal 22 Desember 2008. Sanksi pembekuan izin AP Muhamad Zen disebabkan karena yang bersangkutan 

telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik  (SPAP)  

dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang  

berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen. Kondisi seperti ini membuat perusahaan 

akan memilih KAP yang benar-benar memilliki kompetensi, independensi, integritas, objektivitas dan dapat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga perusahaan dapat 

menjaga reputasinya.  

Auditor perlu belajar dari kasus AP Muhamad Zen, khususnya dalam perikatan audit, auditor harus 

mampu menilai integritas manajemen dengan baik dan mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur 

pelanggaran hukum oleh klien, sehingga auditor tidak kembali terjebak dan dikenai sanksi atas pelanggaran 

Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  

Berdasarkan data dari dua Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang, yaitu Kantor Akuntan Publik 

Drs. Tanzil Djunaidi & Eddy dan Kantor Akuntan Publik Charles Pangabean & Rekan. Salah satu auditor di 

KAP Tanzil Djunaidi & Eddy menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik harus independen dan kompeten 

terhadap perikatan audit, dengan tujuan untuk menjaga integritas KAP. Semua hal yang yang terdapat dalam 

perikatan audit bisa berubah dalam  prosesnya, jika ditemukan bukti yang mengharuskan perikatan tersebut 

berubah. 

Tingkat pendidikan yang tidak merata bagi auditor di Kantor Akuntan Publik, seperti KAP Drs. 

Achmad Djuanaidi B. terdapat 5 auditor (S1) dan 3 auditor (S1), KAP Muhamad  Zen & Rekan terdapat 3 

auditor (S1) dan 1 auditor (S2), dan KAP Charles Pangabean & Rekan terdapat 3 auditor (S2). Kurangnya 
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pengalaman yang dimiliki auditor dikarenakan baru ikut melaksanakan audit, misalnya KAP Drs. Achmad Rifai 

& Bunyamin terdapat 2 auditor junior, dan KAP Edward. L. Tobing Madilah terdapat 4 auditor junior. Oleh 

karena itu, Kantor Akuntan Publik mungkin akan membutuhkan banyak auditor untuk melakukan audit di 

perusahaan yang skala besar, hal ini terjadi pada KAP Tanzil Djunaidi & Eddy  walaupun memiliki auditor tetap 

berjumlah 9 orang yaitu 4 auditor senior dan 5 auditor junior, KAP tetap membutuhkan auditor tambahan dan 

akan menggunakan spesialis dengan tujuan agar proses audit berjalan tepat waktu. Kurangnya kompetensi,  

keahlian khusus, dan pengalaman bagi auditor yang baru ikut melaksanakan audit, mungkin menjadi faktor 

untuk menambah auditor tambahan dan penggunaan spesialis.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh integritas manajemen, unsur 

pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor, dan penggunaan spesialis secara bersama terhadap 

keputusan penerimaan perikatan audit, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh integritas manajemen, 

unsur pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan penggunaan spesialis secara parsial terhadap 

keputusan penerimaan perikatan audit. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

Menurut Guy, dkk (2002: 258) integritas manajemen adalah hal yang krusial dalam proses audit, 

karena manajemen dapat salah mencatat transaksi atau informasi penting yang mengakibatkan laporan keuangan 

mengandung salah saji material. Menurut Mulyadi (2010: 123) berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor 

dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah: 1) Melakukukan komunikasi dengan auditor pendahulu, 2) 

Meminta keterangan kepada pihak ketiga, 3) Melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam 

hubungan dengan klien yang bersangkutan. 

 Unsur tindakan pelangggaran  hukum oleh klien (SA seksi 317.1 dalam SPAP, 2011) adalah unsur 

tindakan pelanggaran yang dapat dihubungkan dengan entitas yang laporan keuangannya diaudit, atau tindakan 

manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama entitas. Menurut Amin (2013: 296) indikator yang dapat 

menunjukan adanya peningkatan risiko tindakan melanggaran hukum, yaitu: 1) Transaksi diluar kewenangan 2) 

Investigasi yang dilakukan oleh pejabat kantor pemerintah 3) Keterlambatan mengarsipkan formulir perpajakan. 

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, 

sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

Menurut Siti & Ely (2012: 2 ) komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten adalah 

Kemampuan (Skill), Pengalamam, Pelatihan dan Pengetahuan. Menurut Mulyadi (2010: 128) spesialis adalah 

orang atau perusahaan yang memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain 

akuntansi dan auditing. Contoh spesialis antara lain: ahli geologi, penasihat hukum, penilai (appraiser), dan 

aktuaris. 

Kualifikasi dan pekerjaan spesialis (SA seksi 336.2 dalam SPAP, 2011) yang harus dipertimbangkan 

oleh auditor adalah: 1) Sektifikat profesional, lisensi, atau pengakuan kompetensi dari spesialis dalam 

bidangnya, 2) Reputasi dan kedudukan spesialis di mata rekan sejawat dan pihak lain yang mengenal 

kemampuan atau kinerjanya, 3) Hubungan, jika ada, antara spesialis dengan klien. 

 Menurut Mulyadi (2010: 122) perikatan (engagement) adalah kesepakatan dua pihak untuk 

mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan 

suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas 

laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan 

kompetensi profesionalnya. 

Menurut Mulyadi (2010: 123) didalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau 

tidak, auditor   menempuh suatu proses yang terdiri dari enam tahap, diantaranya: 1) Mengevaluasi integritas 

manajemen, 2) Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, 3) Menentukan kompetensi untuk 

melaksanakann audit, 4) Menilai independensi, 5) Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran 

profesionalnya   dengan kecermatan dan keseksamaan,6) Membuat surat perikatan audit. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel 

integritas manajemen, unsur pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan spesialis terhadap variabel 

perikatan audit. Definisi operasionalisasi variabel dapat dilihat padatabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Integritas 

Manajemen 

(X1) 

Hal yang krusial dalam proses audit, 

karena manajemen dapat salah mencatat 

transaksi atau informasi penting yang 

mengakibatkan laporan keuangan 

mengandung salah saji material 

a. Komunikasi dengan auditor 

pendahulu 

b. Meminta keterangan kepada pihak 

ketiga 

c. Review terhadap pengalaman 

auditor di masa lalu dalam 

hubungan dengan klien yang 

bersangkutan 

 

 

 

Skala Ordinal 

Unsur 

Pelanggaran 

Hukum oleh 

Klien 

(X2) 

Unsur tindakan pelanggaran yang dapat 

dihubungkan dengan entitas yang laporan 

keuangannya diaudit, atau tindakan 

manajemen atau karyawan yang bertindak 

atas nama entitas yang mencakup 

pelanggaran terhadap hukum atau 

peraturan pemerintah 

a. Transaksi diluar kewenangan 

b. Investigasi yang dilakukan oleh 

pejabat kantor pemerintah 

c. Keterlambatan mengarsipkan 

formulir perpajakan 

 

 

 

 

Skala Ordinal 

Kompetensi 

Auditor 

(X3) 

Auditor dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup, dapat melakukan 

audit secara objektif, cermat, dan saksama 

a. Pengetahuan akan prinsip 

akuntansi dan standar auditing 

b. Pendidikan formal yang sudah 

ditempuh 

c. Pendidikan berkelanjutan 

d. Pengalaman Auditor 

 

 

 

 

 

Skala Ordinal 

Spesialis 

(X4) 

Orang atau perusahaan yang memiliki 

keterampilan atau pengetahuan khusus 

dalam bidang tertentu selain akuntansi dan 

auditing 

a. Sektifikat profesional, lisensi, 

atau pengakuan kompetensi dari 

spesialis dalam bidangnya 

b. Reputasi dan kedudukan spesialis 

c. Hubungan antara spesialis dengan 

klien 

 

 

 

 

Skala Ordinal 

Perikatan audit 

(Y) 

Kesepakatan dua pihak untuk mengadakan 

suatu ikatan perjanjian, yang 

didokumentasikan dalam surat perikatan 

audit. 

 

 

Surat Perikatan Audit 

 

 

Skala Ordinal 

Sumber: Penulis, 2014 

 
 Penelitian ini dilakukan pada 9 kantor Akuntan Publik yang terdiri dari: Kap Drs. Achmad Djunaidi, 

Drs. Achmad Rifai, Drs. Ahmad Nuroni, Drs. Charles Panggabean, Edward L. Tobing Madilah, Drs. H. 

Suparman, Drs. Muhammad Zen, Drs. Said Muhammad, dan Drs. Tanzil Djuanidi. Jumlah populasi sebanyak 60 

orang (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Korwil Sumbagsel, 2014). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara tidak terstruktur dan kuesioner.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah teknik interview (wawancara), 

kuesioner (angket), dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan langsung melakukan komunikasi dengan 

auditor Kantor Akuntan Publik di kota Palembang. Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan  tertulis di kuesioner kepada auditor Kantor Akuntan Publik di kota Palembang.  

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif dilakukan  dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang berupa penilaian dari hasil pengisian 

kuesioner, kumudian hasil dari kuesioner tersebut diuji melalui pengujian statistik. 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh integritas manajemen, unsur 

pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan penggunaan spesialis terhadap keputusan penerimaan 

perikatan audit adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, sebelumnya dilakukan uji hipotesis uji F. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi, analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal dua. Persamaan regresi linier berganda, untuk mengetahui hubungan variabel 

bebas, yaitu integritas manajemen, unsur pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan penggunaan 

spesialis dengan variabel terikat, yaitu perikatan audit adalah sebagai berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 

 

Keterangan: 

Y: Perikatan Audit 

X1: Integritas Manajemen 

X2: Unsur Pelanggaran Hukum oleh Klien 

X3: Kompetensi Auditor 

X4: Spesialis 

a: Nilai konstanta, perpotongan garis pada sumbu X 

b1,b2,b3,b4: Koefesien regresi variabel X 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini berdasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah 

diinterprestasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini telah disebarkan kepada seluruh auditor, baik auditor 

senior maupun auditor junior pada 7 KAP di kota Palembang yang bersedia  untuk menjawab kuesioner. Jumlah 

kuesioner yang disebarkan adalah 46 kuesioner, jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah 10 kuesioner 

sehingga jumlah kuesioner yang menjadi sumber data untuk diolah dan dianalisis adalah 36 kuesioner.  

 

4.1. Pengujian Data 

 Berdasarkan hasil uji validitas semua variabel integritas karena memiliki nilai r hitung>nilai r tabel. Uji 

validitas variabel Perikatan Audit (Y).:Berdasarkan tabel 9 Hasil uji validitas variabel perikatan audit  (Y) 

diperoleh semua item valid, karena memiliki nilai r hitung> nilai  r tabel. 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel integritas manajemen (X1), unsur pelanggaran hukum 

oleh klien (X2), kompetensi auditor (X3), spesialis (X4) dan perikatan audit (Y). Uji reliabilitas diperoleh semua 

variabel reliabel, karena memiliki cronbach’s alpha item > 0,6. Berdasarkan  hasil uji normalitas  diperoleh  

nilai  sig  0, 934, nilai ini diatas nilai alpha 0,05 berarti secara keseluruhan data normal. Berdasarkan hasil uji 

multikolinieritas diperoleh semua variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, berarti 

data terbebas dari multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas, diperoleh nilai sig diatas nilai alpha 

0,05, berarti data terbebas dari gejala heteroskedasitas. 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson 1, 710. Nilai ini berkisar antara -2 

dan +2 berarti data terbebas dari autokorelasi. Adapun hasil Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F) dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini 
 

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis sacara Bersama 

ANOVAa 

Model Sum of Squares  Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
296.924 4 74.231 12.191 .000b 

Residual 188.758 31 6.089   

Total 485.682 35    

a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 

Sumber: Hasil Pengelolahan Data, 2014 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 
.782a .611 .561 2.46758 

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2  

Sumber: Hasil Pengelolahan Data, 2014 

  
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara bersama, tabel ANOVA

a
 diperoleh nilai F hitung sebesar 12,191, 

sedangkan nilai  F tabel dengan tingkat signifikan 0,05 df=N-K-1= 36-4-1=31 diperoleh F tabel sebesar 2, 68 

(Lihat tabel F halaman 121). Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai F hitung>  nilai F tabel maka Ho ditolak 

dan Ha diterima dan jika nilai F hitung< nilai F tabel maka Ho dierima dan Ha ditolak. Karena nilai F hitung> 
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nilai F tabel (12,191> 2,68) maka kesimpulannya integritas manajemen, unsur pelanggaran hukum oleh klien, 

kompetensi auditor dan penggunaan spesialis berpengaruh secara bersama terhadap keputusan penerimaan 

perikatan audit. 

 Hasil lain yang diperoleh adalah nilai sig 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai sig< 0,05 

maka terdapat pengaruh yang signifikan dan jika nilai sig> 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

Karena nilai sig F< 0,05 (0,000< 0,05) berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Maka kesimpulannya 

integritas manajemen, unsur pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan penggunaan spesialis 

berpengaruh signifikan secara bersama terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

  Berdasarkan Model Summary diperoleh nilai R
2 

sebesar 0, 611 atau 61, 1 % . Hasil ini berarti 61,1 % 

variabel perikatan audit (Y) dijelaskan oleh variabel integritas manajemen (X1), unsur pelanggaran hukum oleh 

Klien (X2), kompetensi auditor (X3) dan spesialis (X4). Sedangkan sisanya 38,9% (100%-61, 1%) dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti audit fee, independensi, dan etika profesi. 

Hasil uji hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

 
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
-3.085 2.307  -1.338 .191   

X1 .493 .146 .590 3.382 .002 .412 2.426 

X2 -.076 .134 -.101 -.569 .574 .394 2.539 

X3 .464 .148 .545 3.136 .004 .415 2.410 

X4 -.140 .190 -.147 -.736 .467 .313 3.200 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Pengelolahan Data, 2014 

 
Berdasarkan tabel 1 hasil uji hipotesis secara parsial diketahui nilai t hitung untuk variabel integritas 

manajemen (X1)  sebasar 3, 382 unsur pelanggaran hukum oleh klien (X2) sebesar -0, 569, kompetensi auditor 

(X3) sebesar 3,136 dan spesialis (X4) sebesar -0, 736. Nilai t tabel dengan taraf signifikan 0,05 df=N-k-1=36-4-

1= 31 diperoleh sebesar        2, 03951 (Lihat tabel t halaman 122). 

Uji hipotesis pengaruh integritas manajemen secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan 

audit, diperoleh t hitung sebesar 3, 382. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t hitung>  t tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima dan  jika nilai t hitung<  t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Karena nilai t hitung> 

nilai t tabel  (3,382> 2, 03951), maka  kesimpulannya integritas manajemen berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. Hasil lain mengenai integritas manajemen diperoleh nilai t sig  

sebesar 0, 002. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t sig< 0, 05 maka terdapat pengaruh secara signifikan, 

dan jika nilai t sig> 0,05 maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Karena nilai t sig< 0,05 (0,002< 0,05) 

berarti terdapat pengaruh secara signifikan. maka kesimpulannya integritas manajemen berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

Uji hipotesis pengaruh unsur pelanggaran hukum oleh klien secara parsial terhadap keputusan 

penerimaan perikatan audit, diperoleh nilai t hitung sebesar -0, 596. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t 

hitung> nilai t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika nilai  t hitung< nilai t tabel maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Karena nilai t hitung< nilai t tabel (-0,596 < 2, 03951), maka kesimpulannya unsur pelanggaran 

hukum oleh klien tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. Hasil lain 

mengenai unsur pelanggaran hukum oleh klien diperoleh nilai t sig sebesar 0, 574. Berdasarkan kriteria 

pengujian jika nilai t sig< 0, 05 maka terdapat pengaruh secara signifikan, dan jika nilai t sig> 0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh secara signifikan. Karena nilai t sig> 0,05 (0, 574> 0, 05) berati tidak terdapat pengaruh 

secara signifikan. Jadi, kesimpulannya unsur pelanggaran hukum oleh klien tidak berpangaruh signifikan secara 

parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

Uji hipotesis pengaruh kompetensi auditor secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan 

audit. Diperoleh nilai t hitung sebesar 3, 382. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t hitung> nilai t tabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika nilai t hitung< nilai t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Karena 

nilai t hitung> nilai t tabel (3,136> 2,03951), maka kesimpulannya kompetensi auditor berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. Hasil lain mengenai kompetensi auditor  diperoleh nilai t 

sig sebesar 0, 004. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t sig< 0, 05 maka terdapat pengaruh secara 

signifikan, dan jika nilai t sig> 0, 05 maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Karena nilai t sig<  0, 05  
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(0,004 < 0, 05) berarti terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi, kesimpulannya kompetensi auditor 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

Uji hipotesis pengaruh penggunaan spesialis secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan 

audit, diperoleh nilai t hitung sebesar -0, 736. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t hitung>  nilai t tabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika nilai t hitung< nilai t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Karena 

nilai t hitung< nilai t tabel       (-0,736 < 2, 03951), maka kesimpulannya penggunaan spesialis secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. Hasil lain mengenai spesialis diperoleh nilai t 

sig 0,467. Berdasarkan kriteria pengujian jika nilai t sig< 0, 05 maka terdapat pengaruh secara signifikan, dan 

jika nilai t sig> 0, 05 maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan.  Karena nilai t sig > 0, 05 (0, 467 > 0, 05) 

berarti tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi, kesimpulannya penggunaan spesialis tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. Untuk melihat batas penerimaan dan 

penolakan hasil uji hipotesis secara parsial, dapat dilhat di kurva uji t berikut. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -3.085 2.307  -1.338 .191   

X1 .493 .146 .590 3.382 .002 .412 2.426 

X2 -.076 .134 -.101 -.569 .574 .394 2.539 

X3 .464 .148 .545 3.136 .004 .415 2.410 

X4 -.140 .190 -.147 -.736 .467 .313 3.200 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Pengelolahan Data, 2014 
 

Berdasarkan tabel 18 hasil uji regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi liner berganda 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 

Y= -3, 085 + 0, 493X1 + (-0, 076X2) + 0, 464X3 + (-0, 140X4) 

 

Persamaan regresi linier berganda ini mengandung arti sebagai berikut: 

a. Nilai Konstanta, perpotongan garis pada sumbu X 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diperoleh nilai konstanta sebesar -3, 085. Artinya jika 

nilai variabel integritas manajemen (X1), unsur pelanggaran hukum oleh klien (X2), kompetensi auditor (X3) 

dan penggunaan spesialis (X4) nilainya adalah 0, maka variabel perikatan audit (Y) nilainya adalah -3, 085. 

 

b. Pengaruh integritas manajemen secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefesien variabel integritas 

manajemen (X1) sebesar 0, 493 atau 49, 3%. Artinya jika variabel bebas lain nilainya tetap, dan variabel 

integritas manajemen (X1) mengalami kenaikan 1%, maka variabel perikatan audit (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 49, 3%. Koefesien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel 

integritas manajemen (X1)  dengan variabel perikatan audit (Y). Semakin naik variabel integritas manajemen 

(X1), maka semakin meningkat variabel perikatan audit (Y). Hasil ini dapat diperjelas dari alasan auditor 

mengenai integritas manajemen, yang menyatakan bahwa auditor  memang perlu untuk menilai integritas 

manajemen sebagai tahap awal untuk mempertimbangkan keputusan penerimaan perikatan audit, cara yang 

dilakukan auditor adalah komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan pihak ketiga dan review 

terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam hubungan dengan klien bersangkutan. 

 

c. Pengaruh unsur pelanggaran hukum oleh klien secara parsial terhadap keputusan penerimaan 

perikatan audit. 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefesien variabel unsur pelanggaran 

hukum oleh klien (X2) sebesar          -0, 076 atau -7, 6%. Artinya jika variabel bebas lain nilainya tetap, dan 

variabel unsur pelanggaran hukum oleh klien (X2) mengalami kenaikan 1%, maka variabel perikatan audit (Y) 

akan mengalami penurunan sebesar 7, 6%. Koefesien bernilai negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara 

variabel unsur pelanggaran hukum oleh klien (X2)  dengan variabel perikatan audit (Y). Semakin naik variabel 

unsur pelanggaran hukum oleh klien (X2), maka semakin turun variabel perikatan audit (Y). Hasil ini diperjelas 

dari alasan auditor mengenai unsur pelanggaran hukum oleh klien, yang menyatakan bahwa unsur pelanggaran 

hukum oleh klien dapat terjadi pada kondisi-kondisi yang pasti terjadi, bukan sesuatu yang lazim. Secara tidak 

langsung, pelanggaran hukum ini dapat merusak integritas manajemen yang menjadi pertimbangan auditor 
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dalam mengambil keputusan penerimaan perikatan audit. Dengan maksud bahwa auditor akan lebih untuk 

mempertimbangkan integritas manajemen dibandingkan dengan unsur pelanggaran hukum oleh klien. 

 

d. Pengaruh kompetensi auditor secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefesien variabel kompetensi auditor 

(X3) sebesar 0, 464 atau 46, 4%. Artinya jika variabel bebas lain nilainya tetap, dan variabel kompetensi auditor 

(X3) mengalami kenaikan 1%, maka variabel perikatan audit (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 46, 4%. 

Koefesien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel kompetensi auditor (X3)  dengan 

variabel perikatan audit (Y). Semakin naik variabel kompetensi Auditor (X3), maka semakin meningkat variabel 

perikatan audit (Y). Hasil ini diperjelas dari alasan auditor mengenai kompetensi auditor, yang menyatakan 

bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk dari pengalaman yang banyak diikuti dengan pengetahuan akan 

prinsip akuntansi, standar auditing dan pendidikan yang ditempuh serta pendidikan berkelanjutan sehingga 

auditor memiliki kompetensi yang berkualitas dan dapat memutuskan perikatan audit dengan baik. 

 

e. Pengaruh penggunaan spesialis secara parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, diperoleh nilai koefesien variabel spesialis (X4) sebesar 

-0, 140 atau -14%. Artinya jika variabel bebas lain nilainya tetap, dan variabel spesialis (X4) mengalami 

kenaikan 1%, maka variabel perikatan audit (Y) akan mengalami penurunan sebesar 14%. Koefesien bernilai 

negatif, artinya terjadi hubungan negatif antara variabel spesialis (X4)  dengan variabel perikatan audit (Y). 

Semakin naik variabel spesialis  (X4), maka semakin turun variabel perikatan audit (Y). Hasil ini diperjelas dari 

alasan auditor mengenai penggunaan spesialis, yang menyatakan  bahwa spesialis yang memilki kualitas dapat 

dilihat dari lisensi atau sertifikat professional keahlian dibidangnya, reputasi dan kedudukan spesialis. Akan 

tetapi, hubungan antara spesialis dengan calon klien perlu menjadi pertimbangan bagi auditor dalam menilai 

spesialis. Berkaitan dengan keputusan penerimaan perikatan audit, auditor cenderung tidak memprioritaskan 

untuk selalu menggunakan tenaga spesialis, karena penggunaan spesialis hanya digunakan jika tim audit tidak 

berkompeten untuk melakukan audit.  

 

 

5. SIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a. Integritas manajemen, unsur pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan penggunaan spesialis  

berpengaruh  secara bersama terhadap keputusan penerimaan perikatan audit. 

b. Integritas manajemen dan kompetensi auditor berpengaruh  secara parsial terhadap keputusan penerimaan 

perikatan audit. Unsur pelanggaran hukum oleh klien dan penggunaan spesialis tidak berpengaruh  secara 

parsial terhadap keputusan penerimaan perikatan audit.  

 

5.2. Keterbatasan 

a. Penelitian ini terbatas hanya pada Auditor Kantor Akuntan Publik di kota Palembang, sehingga tidak dapat 

digeneralisasi untuk semua Akuntan Publik. 

b. Faktor yang mempengaruhi perikatan audit tidak hanya variable integritas manajemen, unsure pelanggaran 

hokum oleh klien,penggunaan spesialis dan kompetensi auditor, tetapi banyak factor lain yang belum 

diteliti. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan dan batasan di atas maka dapat disarankan: 

a. Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Palembang, sebaiknya, auditor dalam menentukan 

keputusan penerimaan perikatan audit, harus mempertimbangkan integritas manajemen, unsur 

pelanggaran hukum oleh klien, kompetensi auditor dan penggunaan spesialis secara terperinci, 

sehingga menghasilkan kerjasama yang memiliki nilai integritas yang tinggi antara auditor dengan 

klien. 

b. Kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Sebaiknya, IAPI harus mengawasi pelaksanaan 

Standar Perikatan Audit (SPA) yang dilakukan oleh auditor secara maksimal, sehingga kacurangan 

dalam pelaksanaan perikatan audit dapat dicegah.  
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