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Abstract
This research aims to determine the effect of independence, understanding of good
governance on auditor performance with time budget pressure as a moderating variable.
The population in this study are auditors who work in public accountant firms in DKI
Jakarta. From the distribution questionnaires, obtained 50 respondents who filled out the
questionnaire given through Google Form. The results concluded that understanding of
good governance has a significant positive effect on auditor performance. While
independence has no effects on auditor performance and this study shows that time budget
pressure does not weaken the influence of independence nor understanding of good
governance on auditor performance.
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PENDAHULUAN
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah entitas yang menyediakan jasa keahlian
akuntansi seperti audit dan layanan pajak kepada organisasi. Sebelum beroperasi, kantor
akuntan publik harus sudah mengantongi izin dari Menteri Keuangan. Terdapat dua jenis
jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi.
Jasa atestasi atau layanan pengesahan melayani pemeriksaan akan laporan keuangan,
inspeksi terhadap laporan keuangan prospektif, investigasi mengenai peliputan informasi
keuangan, dan tinjauan pada laporan keuangan. Sementara itu jasa non-atestasi atau
layanan sanggahan adalah pelayanan yang berkenaan atas manajemen, akuntansi,
konsultasi, keuangan, dan perpajakan.
Profesi akuntan publik ialah profesi di mana keberadaannya semakin diakui oleh
komunitas bisnis dari waktu ke waktu. Ini membuktikan bahwa profesi akuntan publik
termasuk jasa yang berkembang cukup pesat di dunia bisnis, saat ini terdaftar sebanyak
781 KAP/ Akuntan publik (OJK 2020). Perkembangan yang cepat antar akuntan publik
dan pengembangan profesi akuntan publik mewajibkan akuntan publik untuk selalu
meningkatkan kinerja sehingga mereka dipercaya dapat menjadi akuntan publik yang
berkelas dan mampu menghasilkan audit berkualitas tinggi.
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Di samping itu, pelayanan yang ditawarkan oleh akuntan publik adalah menjamin
kewajaran laporan keuangan. Jaminan tersebut dikemukakan dalam opini yang
menerangkan kelaziman laporan keuangan klien. Opini tersebut diperoleh melalui atestasi
dimana hasil dari proses tersebut mereka jadikan dasar untuk menyusun opininya.
Penilaian akuntan publik mengenai laporan keuangan akan dimanfaatkan selaku rujukan
oleh pengguna laporan keuangan dalam menentukan langkah. Pendapat akuntan publik
yang tidak menunjukkan situasi nyata mengenai klien akan ditafsirkan sebagai penjelasan
yang menyimpang.
Untuk mampu mengeluarkan opini yang terpercaya dan menjunjung
profesionalisme sebagai akuntan publik, maka diperlukan bukti kompeten yang layak,
menjalankan tahapan audit secara terperinci, dan mengimplementasikan pedoman
Standar Audit (SA) yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni
Standar Umum, Standar Pelaporan, dan Standar Pekerjaan Lapangan. Standar Umum
menegaskan betapa pentingnya mutu individu yang patut seorang akuntan publik
berkiblat, sedangkan Standar Pelaporan dan Standar Pekerjaan Lapangan berhubungan
dengan proses mengumpulkan keterangan nyata.
Eksistensi profesi akuntan publik tidak dapat dipisahkan dari sikap independensi.
Publik menganggap akuntan publik sebagai seseorang yang senantiasa bersikap
independen. Seorang akuntan publik tidak akan berguna tanpa sikap independensinya.
Dengan kata lain, kehadiran akuntan publik diikat dengan sikap independennya.
Dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus hukum yang melibatkan manipulasi
akuntansi dengan nilai nominal yang cukup besar, lantas membuat profesi akuntan publik
menjadi tersorot oleh publik. Dua kantor akuntan publik paling besar di dunia, Big Four,
yakni PwC dan KPMG mendapatkan denda sebab sudah tidak berhasil dalam
mengaudit. KPMG mendapat denda lebih dari GBP4,8 juta oleh Securities and
Exchanges Commission (SEC) atas ketidakberhasilan dalam mengaudit Miller Energy
Resources, KPMG sudah menghasilkan penambahan nilai terdaftar aset secara relevan
sebesar 100 kali dari nilai nyata di laporan keuangan tahun 2011. PwC dikenai denda
GBP5,1 juta serta mendapatkan kritikan oleh Financial Reporting Council selepas
mengungkapkan kesalahan dalam mengaudit RSM Tenon Group di tahun
2011(www.sec.gov/news/press :diakses 23 juli 2020) Kegagalan audit atas laporan
keuangan yang dilakukan oleh KPMG dan PwC bermula dari akuntan publik beserta tim
tidak mengimplementasikan standar audit dengan benar. Berdasarkan kasus tersebut,
akuntan publik sebagai pihak yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas ramainya
kasus manipulasi akuntansi. Posisi akuntan publik sebagai profesi andalan mulai
dipertanyakan. Sementara, akuntan publik memiliki andil dalam menyediakan informasi
keuangan yang dapat diandalkan bagi para pemangku kepentingan.
Tujuan dari penelitian ini merupakan memahami faktor yang mempengaruhi
sanggup menaikkan kinerja auditor. Apabila kinerja auditor mampu ditingkatkan,
kesalahan yang dibuat dapat berkurang, sehingga menjauhkan kantor akuntan publik dari
potensi kerugian seperti kasus di atas. Dorongan yang memberikan motivasi penelitian
ini ialah terdapat ketidakseragaman atas hasil dari penelitian sebelumnya.
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Beberapa peneliti telah menguji independensi dan pemahaman corporate
governance terhadap kinerja auditor, namun hasilnya tidak konsisten. Variabel Pertama
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independensi seorang akuntan publik.
Independensi menurut Standar Audit (SA) 220 dalam Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) adalah tidak mudah dipengaruhi, karena pekerjaan yang dilakukan merupakan
demi kepentingan umum. Independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh
positif terhadap kinerja auditor (Putri dan Suputra 2013). Penelitian oleh Fachruddin &
Rangkuti (2019) Menunjukan Independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja auditor. Akan tetapi, Haribayanti & Mustikawati (2018) Penelitian Wanadri &
Astuti (2015) memberitahukan tidak adanya pengaruh antara pemahaman good
governance terhadap kinerja auditor. Namun, penelitian Rosliana & Ravina (2019)
memperlihatkan pemahaman good governance memiliki pengaruh positif terhadap
kinerja auditor.
Dari beraneka ragam kejadian dan persoalan hukum yang terjadi, serta hasil
penelitian sebelumnya yang menampakkan hasil inkonsisten, menyemangati penulis
untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel moderasi, yakni time budget
pressure. Tekanan anggaran waktu merupakan tekanan yang datang dari keadaan terbatas
pada sumber daya untuk melangsungkan tugas audit dimana akuntan publik diminta
mengefisienkan waktu. Menurut Cew (2018) pengaruh time budget pressure terhadap
kinerja auditor adalah tidak signifikan. Bahwa time budget pressure tidak menjadi suatu
beban atau kendala bagi auditor dalam melaksanakan tugas auditnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, terbentuk minat peneliti untuk menyelidiki
persoalan yang berlaku dengan objek penelitian yaitu akuntan publik, demi mengantongi
fakta akan independensi dan pemahaman good governance, yang mana time budget
pressure sebagai variabel yang memperlemah pengaruh terhadap kinerja auditor.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Keagenan
Teori Keagenan dengan jelas menguraikan hubungan di antara agen dengan
prinsipal, yang dimaksud ialah hubungan kooperasi berdasarkan perikatan antara dua
pihak atau lebih. Akan tetapi, saat pelaksanaannya di dalam suatu ikatan didapati
ketertarikan yang berlainan antara agen dan prinsipal.
Pihak manajemen (agen) berupaya untuk menampilkan angka yang terlihat
meningkat demi menarik perhatian para pengguna laporan keuangan, seperti investor.
Padahal, pemilik perusahaan (prinsipal) menginginkan informasi secara keseluruhan
berkenaan kegiatan perusahaan, semacam informasi keaktifan manajemen dalam
mengelola dana yang sudah diinvestasikan oleh penanam modal.
Alhasil, untuk meminimalkan perselisihan tersebut serta untuk memberikan
penilaian kewajaran atas laporan keuangan, perusahaan memerlukan akuntan publik
untuk menjalankan pemeriksaan secara menyeluruh, di mana akuntan publik merupakan
pihak ketiga yang tidak terikat pada pihak lain.
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Teori Agensi mampu memberikan dukungan kepada auditor dalam menafsirkan
perselisihan kepentingan yang timbul dan melakukan suatu usaha agar perselisihan
kepentingan antara agen dan prinsipal menjadi berkurang. (Angruningrum &
Wirakusuma, 2013).
Teori Atribusi
Teori Atribusi ialah teori yang menerangkan berkenaan kelakuan seseorang.
Filsofi ini menunjukkan akan prosedur bagaimana seseorang dapat memutuskan segala
sesuatu alasan dan pemicu dari perilakunya. Di mana faktor internal dan faktor eksternal
merupakan penentu dari perilaku seseorang. (Andani & Mertha, 2014).
Kinerja Auditor
Kinerja auditor sama dengan penilaian secara mandiri yang berkiblat ke masa
depan berdasarkan beraneka ragam tindakan operasional suatu organisasi untuk
meringankan beban manajemen dalam meningkatkan efektifitas pencapaian hasil dan
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Prajitno, 2012). Kinerja seorang auditor
memperlihatkan kapabilitas auditor dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan standar
audit. Kinerja auditor akan dipertimbangkan tiap pemberian tugas, kemudian adanya
pelaporan mengenai hal tersebut. Evaluasi kinerja auditor akan menakar keberhasilan
seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.
Program kerja audit yang akan diimplementasikan harus dipersiapkan secara
terperinci. Dengan menyusun rencana, maka akan mampu memberikan manfaat dalam
mengumpulkan bukti yang memadai, menurunkan biaya audit, serta menjaga auditor dari
salah pengertian dengan klien. Dalam Standar Pekerjaan Lapangan diterangkan apabila
dalam program kerja audit mempergunakan asisten, maka penilikan dan penjagaan harus
dijalankan secara saksama. Langkah ini dijalankan agar seluruh tahapan yang akan
dilangsungkan dapat berjalan dengan semestinya.
Pada penugasan audit kerap melibatkan suatu tim, sehingga setiap anggota
membutuhkan kerja sama. Reaksi koordinasi memegang fungsi berharga agar tiap
anggota tim mengerti benar akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, kelak
tahapan yang dipersiapkan dapat terselesaikan tepat waktu. Seorang auditor dituntut
untuk melengkapi keahlian teknis dan memiliki pengetahuan dalam bidang industri klien.
Karenanya penunjukan karyawan untuk penugasan audit memerlukan keselarasan
kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman karyawan dengan bidang industri klien.
(Arens dan Loebecke, 2013).
Independensi
Dalam melangsungkan pekerjaan, auditor dituntut untuk berpendirian mandiri
dari pihak manapun. Independensi ialah sikap yang patut seorang auditor memiliki.
Pemakai laporan keuangan berkeyakinan bahwa auditor selalu bersikap independen.
Sikap independensi melahirkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan kepada
auditor, mereka berharap akan sikap jujur seorang auditor dalam menentukan bukti dan
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kenyataan dalam menyimpulkan dan memberikan opini suatu laporan keuangan. (Hartan
& Waluyo, 2016).
Pemahaman Good Governance
Pendefinisian pemahaman good governance ialah proses menerima suatu aturan
untuk menata hubungan, peranan, dan keperluan berbagai faksi dalam kepentingan bisnis
maupun publik. Pemahaman good governance mampu memberikan keunggulan kepada
setiap perusahaan yang menerapkan, dengan mengarahkan dalam menaikkan taraf
produktivitas perusahaan. (Trisnaningsih, 2007).
Prinsip good governance terhadap kantor akuntan publik antara lain: (1) Keadilan,
yakni bersikap independen, memelihara dan mempertahankan sifat yang adil demi klien,
pengguna laporan keuangan, dan akuntan publik sendiri; (2) Transparansi, ialah
keterbukaan penjelasan terhadap pemberitahuan atas laporan keuangan klien yang
dikerjakan; (3) Akuntabilitas, adalah mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang
diberikan, serta menerangkan peranan kepada klien dan pengguna laporan keuangan; (4)
Pertanggungjawaban, yaitu memastikan pematuhan prinsip akuntansi yang resmi dan
standar akuntan publik selama melakukan pekerjaannya.
Seorang akuntan publik yang memahami good corporate governance
sebagaimana mestinya seharusnya akan menerapkan pengaruh pada tingkah lakunya
dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan berorientasi mencapai hasil yang selayaknya
hingga kinerja akuntan publik akan meningkat. (Badara & Saidin, 2013).
Time Budget Pressure
Time budget pressure mampu mempengaruhi kinerja seorang akuntan publik
dalam penetapan pertimbangan dan pengoperasian prosedur audit, di mana berpengaruh
dapat berupa positif ataupun negatif. Pengaruh positif muncul dari suasana time budget
pressure memacu akuntan publik untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu.
Lain halnya dengan pengaruh negatif yang muncul dari suasana time budget pressure
dapat melahirkan sikap-sikap tidak terpuji, kelak sanggup menjadikan kualitas audit
berkurang. Hal ini karena di bawah time budget pressure ditemukan satu kecenderungan
untuk melancarkan aksi seperti mengecilkan sampel inspeksi dan meluluskan keterangan
nyata audit yang terbelakang. (Arisinta, 2013).
Kerangka Penelitian
Kerangka konseptual menyiratkan rancangan untuk menerangkan dan
memperlihatkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Bersumber pada latar
belakang dan hasil kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh penjelasan
bahwa seorang auditor patut memiliki sikap independen yang tidak terikat atau terbatas
kewajiban, tuntutan, maupun perasaan takut serta memahami good governance dengan
sungguh-sungguh sehingga dalam melangsungkan pengauditan kinerja yang diberikan
dengan segenap hati. Meskipun di bawah time budget pressure yang cukup tinggi, auditor
harus dapat mengatur waktu sedemikian rupa tanpa mengurangi satupun prosedur audit.
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Untuk menjadikan sederhana rancangan pemikiran tersebut maka berikut kerangka
konseptual:

Gambar 1.
Kerangka Konseptual
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor
Menurut Arens (2015), independensi ialah suatu tindakan yang tidak berpihak
dalam melaksanakan proses audit, penilaian hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan
audit. Independensi perlu ada dalam diri seorang auditor agar opini audit atas laporan
keuangan terbebas dari pengaruh-pengaruh yang memiliki kepentingan negatif sehingga
publik dan pihak lain menganggap dan yakin bahwa laporan yang disajikan benar dan
tidak terikat. Oleh karena itu independensi akan berpengaruh positif terhadap kinerja
auditor
Penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin & Rangkuti (2019) kepada akuntan
publik yang bekerja di kantor akuntan publik kota Medan menemukan bahwa
independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Akan tetapi berlawanan
dengan penelitian Fachruddin & Rangkuti (2019), Hariyanti & Mustikawati (2018) yang
membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.
H1
: Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor
Pengaruh Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor
Menurut Sitio & Anisykurlillah (2014) akuntan publik yang memahami good
governance seharusnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan etika profesi yang
menunjukkan arahan jelas terhadap perilakunya. Penerapan good governance dapat
meningkatkan pelaksanaan pengauditan secara baik sehingga tercipta kinerja yang baik.
Penelitian Wanadri & Astuti (2015) menyatakan bahwa pemahaman good
governance tidak mempengaruhi kinerja auditor. Hasil penelitian ini menolak pernyataan
yang dibuat oleh Wati et al., (2013) bahwa pemahaman good governance berpengaruh
positif terhadap kinerja auditor.
H2
: Pemahaman Good Governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor
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Pengaruh Time Budget Pressure memoderasi Independensi terhadap Kinerja
Auditor
Kinerja seorang auditor dapat terpengaruh oleh time budget pressure. Menurut
Prabowo & Samsudin (2010) time budget pressure adalah desakan yang berbentuk dari
terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam penyelesaian tugas, makna yang
terkandung merupakan waktu yang diberikan untuk merampungkan pekerjaan.
H3
: Time Budget Pressure memperlemah pengaruh positif Independensi terhadap
kinerja auditor
Pengaruh Time Budget Pressure memoderasi Pemahaman Good Governance
terhadap Kinerja Auditor
Dalam risetnya, Suprianto (2009) menemukan bahwa semakin berkurang waktu
yang disediakan maka semakin banyak transaksi yang tidak diuji oleh akuntan publik.
Hal ini selaras dengan Simanjuntak (2008) yang mengungkapkan perencanaan waktu
audit mempunyai hal penting. Pengalokasian waktu yang teratur akan mengarah kepada
kinerja yang baik dan hasil yang sempurna, begitupun sebaliknya.
H4
: Time budget pressure memperlemah pengaruh positif pemahaman good
governance terhadap kinerja auditor.
METODE PENELITIAN
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
Bersumber pada perumusan masalah dan intensi investigasi yang sudah diuraikan
sebelumnya, bahwa jenis penelitian ini ialah golongan penelitian kausatif, yang ditujukan
untuk memperhitungkan seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel
dependen. Penelitian ini menggunakan empat variabel, diawali variabel independen yaitu
independensi (X1) dan pemahaman good governance (X2), kemudian time budget
pressure sebagai variabel moderasi, serta variabel dependen dari penelitian ini merupakan
kinerja auditor (Y).
Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan didistribusikan kepada responden
melewati Google Form. Pengukuran setiap variabel menggunakan instrumen yang
dipakai oleh peneliti sebelumnya. Masing-masing instrumen terdiri dari 6 butir
pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dimana skala (1) berarti Sangat
Tidak Setuju (STS), (2) berarti Tidak Setuju (TS), (3) berarti Netral (N), (4) berarti Setuju
(S), dan (5) berarti Sangat Setuju (SS).
Variabel Dependen
Kinerja Auditor
Kinerja auditor adalah perbuatan atau pelaksanaan kewajiban pemeriksaan yang
sudah terselesaikan oleh auditor dalam masa waktu tertentu dengan berdasarkan pada
kehandalan dan pengalaman, waktu ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas serta
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kuantitas. Pengukuran variabel Independensi menggunakan instrumen yang digunakan
Rosliana, & Ravina. (2019).
Variabel Independen
Independensi
Independensi yaitu situasi yang terjadi di mana seseorang tidak terikat pada pihak
lain. Maksud yang terkandung ialah kehadiran pekerja tidak bergantung pada orang lain,
tidak mementingkan kepentingan pihak yang tidak perlu disebutkan identitasnya atau
organisasi lainnya. Pengukuran variabel Independensi menggunakan instrument yang
digunakan Hariyanti dan Mustikawati (2019).
Pemahaman Good Corporate Governance
Pemahaman good governance yakni perbuatan mewujudkan perlakuan terhadap
berharganya suatu instrumen dasar guna menata jalinan, peran dan keperluan berbagai
pihak dalam kegiatan bisnis maupun pelayanan publik. Pengukuran Good Corporate
Governance menggunakan instrument yang digunakan Sitio dan Anisykurlillah (2014)
Variabel Moderating
Time Budget Pressure
Time budget pressure ialah tekanan yang timbul karena sedikitnya waktu yang
tersedia dalam pengerjaan tugas, hal ini memicu tingginya tekanan yang dihadapi oleh
akuntan publik. Pengukuran menggunakan instrument yang digunakan Arisinta (2013).
Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data primer, dengan menjalankan distribusi kuesioner
kepada responden, dalam konteks ini ialah akuntan publik yang bekerja pada kantor
akuntan publik Provinsi DKI Jakarta. Kuesioner yang dipakai didistribusikan kepada
responden hanya melalui Google Form saja, hal ini karena penyebaran kuesioner secara
langsung tidak dapat dilakukan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
untuk menghentikan penyebaran wabah pandemi COVID-19 di DKI Jakarta.
Sekelompok orang yang menjadi asal pengambilan sampel dengan mencukupi
permintaan tertentu yang berasosiasi dengan persoalan penelitian ialah akuntan publik
yang bekerja di kantor akuntan publik Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di berbagai
wilayah.
Responden penelitian ini harus memiliki beberapa syarat yaitu memahami sikap
independensi dalam mengerjakan tugas, memahami serta mengimplementasikan good
governance, serta pernah merasakan time budget pressure dalam menjalankan tugasnya.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini memanfaatkan simple random
sampling, yakni beberapa orang dalam populasi baik sendiri maupun berkelompok
diberikan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.
Metode Analisis Data
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Melalui data yang telah terkumpul, kemudian data diolah menggunakan sarana
analisa regresi berganda dengan memanfaatkan Statistical Product and Service Solution
(SPSS) serta bersumber pada uji signifikansi simultan, uji koefisien determinasi, uji
signifikansi parameter individual.
Fungsi pengujian koefisien determinasi (uji adjusted R2) ialah mendapatkan
penilaian seberapa elok kebolehan model dalam menguraikan disimilaritas variabel
dependen. Kisaran koefisien determinasi yakni nol sampai dengan satu (0 ≤ R2 ≤ 1).
Berkaitan dengan itu memuat maksud bila R2 = 0 memperlihatkan tidak adanya pengaruh
antara variabel independen terhadap variabel dependen, namun apabila R2 menjadi tinggi
menghampiri satu, menerangkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen dan jika R2 menjadi rendah menghampiri nol, mengungkapkan
semakin lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Peran pengujian signifikansi simultan (uji F) yakni untuk mendapati apakah
variabel independen dapat memaparkan variabel dependen secara baik atau memeriksa
apabila model yang diambil manfaatnya cukup absolut atau tidak. Dengan tingkat
kepercayaan (α) diperuntukan pengecekan hipotesis ialah 95% atau (α) = 0,05.
Kegunaan pengujian signifikansi parameter individual (uji t) adalah membuktikan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi
berganda secara parsial. Uji signifikansi parameter individual berguna untuk menakar
keaslian koefisien regresi dan memprediksi apakah pemerolehan koefisien regresi
signifikan atau tidak. Menjelang pengecekan kehadiran pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen, dicoba untuk diketahui mutunya pada tingkat signifikan α =
0,05.
Uji Hipotesis
Pengujian regresi linear berganda bermanfaat untuk membuktikan pengaruh
dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear
berganda yang hendak diuji dalam penelitian ini ialah:
KA= α + β1VI - β2PGG + β3TBP + β4(VI*TBP) + β5(PGG*TBP) + ε
Keterangan : KA=Kinerja Auditor, VI =Independensi, PGG = Pemahaman Good
Governance, TBP = Time Budget Pressure,
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Karakteristik responden dalam penelitian ini terurai menjadi sejumlah faktor,
yakni jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja di kantor akuntan publik.
Berikut adalah hasil dari penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google
Form.
Tabel 1
Hasil Karakterik Responden
Faktor

Kriteria

Jumlah

199

Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 7 No. 2 September 2020

Angka
29
21

%
58%
42%

Jenis Kelamin

Laki-laki
Perempuan

Usia

20 - 30 tahun
31 - 40 tahun
> 40 tahun

44
4
2

88%
8%
4%

Pendidikan Terakhir

Strata 1
Strata 2

46
4

92%
8%

Lama Bekerja

< 1 tahun
1 - 5 tahun
5 - 10 tahun
< 10 tahun

15
26
7
3

29%
51%
14%
6%

Uji Statistik Deskriptif
Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel
Sikap Independensi
Pemahaman Good Governance
Time Budget Pressure
Kinerja Auditor

N
50
50
50
50

Min
1
2
1
2

Max
5
5
5
5

Mean
4,02
4,38
2,86
3,99

Std. Deviation
0,95
0,69
1,24
0,77

Sumber: Hasil olah SPSS
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, variabel independensi memiliki nilai
minimal 1 dengan arti Sangat Tidak Setuju (STS) dan nilai maksimal 5 dengan arti Sangat
Setuju (SS), kemudian rata-rata tanggapan responden mengenai independensi sebesar
4,02 yang menunjukkan bahwa responden memilih Setuju (S) dalam pernyataan yang
diberikan.
Pada variabel pemahaman Good Governance memiliki nilai minimal 2 dengan
arti Tidak Setuju (TS) dan nilai maksimal 5 dengan arti Sangat Setuju (SS), kemudian
rata-rata tanggapan responden mengenai pemahaman good governance sebesar 4,38 yang
menunjukkan bahwa responden memilih Setuju (S) dalam pernyataan yang diberikan.
Selanjutnya variabel time budget pressure memiliki nilai minimal 1 dengan arti
Sangat Tidak Setuju (STS) dan nilai maksimal 5 dengan arti sangat Setuju (SS), kemudian
rata-rata tanggapan responden mengenai time budget pressure sebesar 2,86 yang
menunjukkan bahwa responden memilih Netral (N) dalam pernyataan yang diberikan.
Kemudian variabel terakhir yakni kinerja auditor memiliki nilai minimal 2 dengan
arti Tidak Setuju (TS) dan nilai maksimal 5 dengan arti Sangat Setuju (SS), kemudian
rata-rata tanggapan responden mengenai kinerja auditor sebesar 3,99 yang menunjukkan
bahwa responden memilih Setuju (S) dalam pernyataan yang diberikan.
Uji Validitas
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Tabel 3
Hasil Uji Validitas
No
1
2
3
4

Variabel
Independensi
Pemahaman Good Governance
Time Budget Pressure
Kinerja Auditor

Item
6
6
6
6

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Hasil olah SPSS
Berdasarkan hasil pengujian validitas diketahui bahwa semua item pernyataan
yang menjelaskan masing-masing variabel adalah valid.
Uji Reliabilitas
Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas
No
1
2
3
4

Variabel
Independensi
Pemahaman Good Governance
Time Budget Pressure
Kinerja Auditor

Cronbach's Alpha
0,791
0,911
0,823
0,866

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Hasil olah SPSS
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha
untuk variabel independensi, pemahaman good governance, time budget pressure, dan
kinerja auditor adalah lebih besar dari 0,6. Jika demikian, fakta mengungkapkan
mempergunakan tiap-tiap butir pernyataan maka akan mampu mengantongi data yang
relatif selaras dengan jawaban sebelumnya.
Uji Normalitas
Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual
0,200

Sumber: Hasil olah SPSS
Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test
diketahui nilai signifikansi 0,20 < 0,05 maka data sudah didistribusikan dengan cara yang
sesuai dan tidak menyimpang.
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Tabel 6
Hasil Uji Adjusted R2
Adjusted R2
0,451

%
45%

Hasil: Sumber olah SPSS
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Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (r2) diketahui sebesar 0,451
bermakna variabel kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh variabel independensi dan
pemahaman good governance sebesar 45,1%. Sementara, tersisa 54,9% yang menyimpan
makna bahwa variabel kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh variabel lain.
Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)
Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
Model
Regression

Sum of Squares
302,380

df
4

Mean Square
75,595

Residual

307,540

45

6,834

Total

609,920

49

F
11,061

Sig.
,000b

Sumber: Hasil olah SPSS
Berdasarkan hasil pengujian signifikansi keseluruhan diketahui bahwa nilai sig
sebesar 0,00 kurang dari 0,05 bermakna segenap variabel independen dalam penelitian
ini yakni independensi dan pemahaman good governance berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen yaitu kinerja auditor.
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Tabel 8
Uji Statistik t
Model
(Constant)
SI
PGG
SI x TBP
PGG x TBP

Prediksi Pengaruh
Positif
Positif
Memperlemah
Memperlemah

Unstandardized
Coefficients
3,749
-0,103
0,798
0,017
-0,012

t
1,132
-0,318
2,764
0,923
-0,711

Sig onetailed
0,132
0,376
0,004
0,1805
0,2405

Kesimpulan
H1: Ditolak
H2: Diterima
H3: Ditolak
H4: Ditolak

Sumber: Hasil olah SPSS

Hipotesis 1: Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor
Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan jika variabel independensi
menghasilkan koefisien regresi sebesar -0,103 dan nilai signifikansi 0,752 > 0,05. Hasil
ini membuktikan hipotesis 1 ditolak, bermakna pengaruh independensi terhadap kinerja
auditor tidak signifikan. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil penelitian
Hariyanti & Mustikawati (2019) yang memberitahukan bahwa independensi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja auditor.
Independensi merupakan suatu keadaan atau posisi yang di mana kita tidak
memiliki hubungan dengan pihak manapun, dengan kata lain mandiri, tidak membawa
keperluan pihak atau organisasi manapun. Faktor lain yang dapat memicu berkurangnya
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independensi dari seorang auditor berdasarkan penelitian ini adalah bahwa sejumlah 29%
yakni 15 dari 50 responden bekerja di kantor akuntan publik kurang dari 1 tahun, dan
responden yang bekerja selama 1 sampai 5 tahun sejumlah 51% yakni 26 dari 50
responden. Dapat diperkirakan bahwa sejumlah 80% dari keseluruhan responden
memiliki posisi auditor junior yang di mana pekerjaan yang dilakukan adalah arahan dari
auditor senior, dan pekerjaan tersebut akan ditinjau oleh auditor senior sehingga dalam
menjalankan pekerjaannya para auditor junior mungkin tidak dapat bersikap independen.
Hipotesis 2: Pengaruh Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor
Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan jika variabel pemahaman good
governance menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,798 dan nilai signifikansi 0,008 <
0,05. Hasil ini menyimpulkan hipotesis 2 diterima, berarti pemahaman good governance
berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini searah dengan hasil pengkajian
Rosliana & Ravina (2019) yang membuktikan bahwa pemahaman good governance
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.
Pemahaman good governance merupakan bentuk penerimaan terhadap
pentingnya seperangkat aturan untuk mengelola jalinan, peranan dan keperluan beragam
kelompok dalam kegiatan bisnis maupun pelayanan publik. Seorang akuntan publik yang
memahami good governance dengan akurat dan memiliki sifat bertanggung jawab kelak
akan menghasut perbuatannya dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai pilar good
governance yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
objektif, dengan tujuan mencapai hasil maksimal, maka secara tidak langsung kinerja
auditor akan meningkat.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Atribusi jika pemahaman akuntan publik
tentang good governance merupakan faktor internal seorang akuntan publik, mulai dari
memahami good governance kemudian menerapkan pemahaman tersebut ke dalam
pelaksanaan tugas, dan mungkin menyebarkan pemahaman good governance.
Hipotesis 3: Time Budget Pressure Memoderasi Pengaruh Independensi terhadap
Kinerja Auditor
Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa pengujian moderasi
menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,017 dan nilai signifikansi 0,361 > 0,05. Hasil
ini menampakkan hipotesis 3 ditolak, bermakna time budget pressure tidak memperlemah
pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.
Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017 menunjukkan time budget pressure
sebagai variabel moderasi bersifat memperkuat pengaruh independensi terhadap kinerja
auditor, namun tidak cukup signifikan lantaran 0,361 lebih besar dari α = 0,05.
Ini menafsirkan bahwa di bawah tekanan waktu sekalipun seorang akuntan publik
yang handal masih akan memiliki sikap independensi. Mereka tidak akan memihak
siapapun dalam menjalankan tugasnya dan akan tetap mandiri terlepas dari tenggat waktu
yang diberikan.
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Hipotesis 4: Time Budget Pressure Memoderasi Pengaruh Pemahaman Good
Governance terhadap Kinerja Auditor
Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa pengujian moderasi
menghasilkan koefisien regresi sebesar -0,012 dan nilai signifikansi 0,481 > 0,05. Hasil
ini mengindikasikan hipotesis 4 ditolak, bermakna time budget pressure tidak
memperlemah pengaruh pemahaman good governance terhadap kinerja auditor.
Dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,012 menunjukkan time budget pressure
sebagai variabel moderasi bersifat memperlemah pengaruh pemahaman good governance
terhadap kinerja auditor, namun tidak cukup signifikan lantaran 0,481 lebih besar dari α
= 0,05.
Ini menafsirkan bahwa jika di bawah tekanan waktu, maka seorang auditor dapat
memahami pemahaman good governance tetapi tidak menerapkan prinsip-prinsipnya.
Dikarenakan beban tenggat waktu, auditor mungkin lalai dalam menerapkan prinsipprinsip good governance, seperti tidak melaksanakan tugasnya secara adil, transparan,
akuntabel, bertanggung jawab, atau objektif.
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya beserta hasil analisa yang telah
diutarakan pada bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa independensi tidak
berpengaruh terhadap kinerja auditor. Berkaitan dengan itu mungkin diduga oleh
sejumlah 41 dari 50 responden yang bekerja di kantor akuntan publik baru selama 1
sampai 5 tahun, bahkan 15 responden diantaranya bekerja kurang dari satu tahun
lamanya, sehingga para auditor belum cukup memiliki sikap independen.
Pemahaman good governance memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor.
Ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman corporate governance
seorang auditor maka semakin tinggi kinerjanya. Dengan memahami good governance
secara sempurna disamping menerapkan prinsip-prinsipnya, seperti bekerja secara adil,
transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan obyektif.
Time budget pressure tidak memperlemah pengaruh independensi maupun
pemahaman good governance terhadap kinerja auditor. Di bawah tekanan waktu, auditor
dapat tetap mandiri dalam mengerjakan tugasnya, namun mungkin tidak dapat
menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti obyektif dan akuntabel karena
beban tenggat waktu tersebut.
Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini kemungkinan auditor bias dalam menjawab kuesioner
sehingga potensi generalisasinya juga terbatas dan ada unsur subjektivitas dalam
menjawab kuesioner. Penelitian ini memanfaatkan metode survei melalui kuesioner
Google Form dengan instrumen self-assessment di mana dalam pengisian kuesioner
responden akan menentukan peringkat secara individual dengan mengacu pada skala
yang sudah diberikan, peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan responden
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disebabkan oleh penelitian dibuat ketika Provinsi DKI Jakarta sedang
mengimplementasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit COVID-19, oleh karena itu proses bekerja di
sejumlah tempat kerja dibatasi dan digantikan dengan proses bekerja di rumah atau yang
disebut Work From Home (WFH).
Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Auditor dituntut atas pemahamannya terkait good governance karena dapat
meningkatkan kinerja auditor, yaitu selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu
menegakkan independensinya.
Saran pertama yang peneliti dapat berikan adalah ketika mengumpulkan jawaban
dari responden, peneliti dapat melakukan wawancara sebagai bahan pertimbangan untuk
menilai jawaban dari responden sehingga jawaban menjadi lebih berkualitas.
Saran kedua adalah menambahi atau mengganti variabel penelitian lain yang
dapat mempengaruhi kinerja auditor, atau mengganti variabel moderasi menjadi
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, etika auditor, ataupun kompleksitas tugas
yang sekiranya variabel tersebut cukup akurat dan dapat diandalkan pengaruhnya
terhadap kinerja auditor.
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