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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, dan 

memerlukan manajemen serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, maka peran auditor 

menjadi penting bagi perusahaan. Peran kantor akuntan publik semakin penting 

ketika perusahaan membutuhkan jasa kantor akuntan publik untuk memeriksa 

manajemen perusahaan dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. 

Profesi akuntan publik mulai dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya 

profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya 

perekonomian negara, pertumbuhan perusahaan dan berbagai bentuk badan 

hukum perusahaan di negara tersebut. Perusahaan membutuhkan jasa akuntan 

publik dan pihak terasosiasi untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran  

laporan keuangan dan dari hasil pemeriksaan tersebut akan menghasilkan opini 

akuntan publik yang digunakan para pengguna laporan keuangan ekstern dan 

intern perusahaan untuk pengukuran apakah manajemen keuangan perusahaan 

telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.  

 Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan auditor membuat laporan 

hasil audit setiap kali melakukan audit. Selanjutnya Kantor Akuntan Publik (KAP) 

dapat menerbitkan hasil auditan laporan keuangan melalui pernyataan opini yang 

dibuatnya, sesuai dengan keadaan yang ada saat melakukan proses audit. 

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan 

jaminan mutlak (assurance) untuk klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, 
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bahwa hasil dari laporan keuangan auditan tersebut bersifat akurat (Muid dan 

Minanda, 2013). 

Akuntan publik harus melaksanakan audit menurut ketentuan yang ada 

pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Publik. 

Standar auditing yang ada meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan 

dan standar pelaporan. Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan 

persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. 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).  

Hasil pekerjaan yang baik dari audit yang dilakukan, menunjukkan 

kualitas audit yang baik pula. Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang 

auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam 

sistem akuntansi kliennya (Sanusi, 2013:213). Kualitas audit merupakan suatu 

konstruk laten yang sulit untuk diukur sehingga banyak proksi digunakan untuk 

mengukurnya. Proksi tersebut antara lain, spesialisasi auditor, besaran KAP, 

afiliasi dengan KAP besar (Kusharyanti, 2003:25). Sementara itu penelitian dari 

purwanti et al proksi yang digunakan dalam kualitas audit berdasarkan wooten 

(2003) adalah (1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan SPAP, (3) kepatuhan 

terhadap SOP, (4) risiko audit, (5) prinsip kehati-hatian, (6) proses pengendalian 

atas pekerjaan oleh supervisor, dan (7) perhatian yang diberikan oleh manajer 

atau partner.  

Kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka 

akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk mencapai kualitas 

audit yang baik, auditor harus dapat menjaga etika. Etika profesional dibutuhkan 

oleh auditor untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit.   
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Ada 4 elemen penting yang harus dimiliki oleh auditor, yaitu : (1) keahlian 

dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan laporan 

keuangan, (2) standar pemeriksaan/auditing, (3) etika profesi, (4) pemahaman 

terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. Dari ke 4 elemen tersebut sangatlah 

jelas bahwa persyaratan utama yang harus dimiliki seorang auditor, diantaranya 

adalah wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku (Kusuma et al, 

2010) 

Kode etik profesi perlu ditegakkan oleh auditor yang bertugas melakukan 

audit. Hal ini karena hasil audit juga harus mencerminkan kejujuran dan 

kebenaran serta tanggungjawab atas audit yang dilakukan. Kesalahan dalam 

menentukan hasil audit tanpa bukti-bukti yang kuat akan berdampak kepada 

permasalahan yang besar dan juga ketidakpercayaan publik terhadap hasil audit. 

Menurut Sabrina (2012) auditor professional harus memiliki moral yang baik, 

jujur, obyektif, dan transparan. Hal ini membuktikan bahwa etika menjadi faktor 

penting bagi auditor dalam melaksanakan proses audit yang hasilnya adalah 

opini atas laporan keuangan.  

Profesionalisme auditor didukung oleh kualitas audit yang dihasilkan. 

Profesionalisme auditor tidak lepas dari kemampuan melakukan pemeriksaan 

atau audit sesuai standar auditor yang berlaku. Kemampuan melakukan 

pemeriksaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja auditor  dalam 

bidang yang sama. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jumlah penugasan 

audit yang pernah dilakukan. Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi profesional auditor karena auditor yang lebih 

berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan 

keuangan (Sabrina dan Januarti, 2012).  Pengalaman juga memberikan dampak 

pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga 
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diharapkan bahwa setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang 

tepat.  

Beberapa penelitian mengenai kualitas audit telah banyak dilakukan. 

Christiawan (2002) menemukan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal 

yaitu kompetensi dan independensi. Hasil penelitian memberikan bukti empiris 

bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui 

kekeliruan dan pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan keahlian dalam 

melakukan audit. Independensi dalam mengambil keputusan akuntan publik 

dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Tetapi 

pemisahan staf audit dari staf yang melakukan consulting service akan 

meningkatkan independensi akuntan publik.  

Salim (2012) berhasil membuktikan bahwa pengalaman kerja, 

independensi, kompetensi dan integritas memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit. Leonora, Tan dan Sutanto ( 2012) membuktikan independensi auditor tidak 

terganggu dengan terjadinya perikatan yang lama antara auditee dengan KAP.  

Singgih, Muliani dan Bawono (2010) membuktikan bahwa Independensi, 

pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas audit.  Independensi, due professional care dan 

akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 

pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  Independensi 

merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit.  Carolita 

(2012) dapat membuktikan bahwa pengalaman kerja, objektifitas, integritas, dan 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. 

Sedangkan variabel Independensi dan Kompetensi tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Kualitas Hasil Audit. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan adanya gap dari beberapa 

penelitian sehingga memerlukan pengujian ulang atas pengaruh faktor-faktor 
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yang memengaruhi kualitas audit. Banyak penelitian melihat kualitas audit dari 

kemampuan untuk menemukan salah saji (kompetensi) dan kemauan untuk 

melaporkan temuan salah saji tersebut (independensi). Namun juga ada 

beberapa peneliti yang telah mengembangkan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kualitas audit dari kemampuan auditor (meliputi 

pengetahuan,pengalaman, kemampuan beradaptasi, dan kecanggihan 

tekonologis) dan professional conduct (termasuk di dalamnya independensi, 

objektivitas, kemahiran profesional, konflik kepentingan, dan pertimbangan).  

Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengkaji ulang mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan memfokuskan faktor dari 

kemampuan auditor, yaitu  pengalaman kerja dan profesionalisme meliputi 

independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi, yang merupakan bagian 

dari kode etik audit. Auditor yang memiliki pengalaman kerja auditor tinggi akan 

lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan sehingga kualitas audit yang 

dihasilkan tak diragukan lagi, karena adanya expectation gap (perbedan antara 

keinginan atau harapan masyarakat terhadap hasil kerja auditor dengan hasil 

kerja yang ditunjukkan oleh auditor) terjadi karena kurangnya pengalaman kerja 

dan pengetahuan (kompetensi) yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah 

saja dan hal ini menunjukkan adanya keterikatan antara variabel pengalaman 

kerja dengan variabel kompetensi dimana auditor yang berkompeten akan terus 

melakukan up grade pengetahuan dan bekerja secara profesional. Semakin lama  

auditor bekerja maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki dan semakin tinggi 

pula tingkat penguasaan bidangnya. Untuk variabel Independensi dinyatakan 

secara jelas dalam SPAP SA seksi 220 bahwa dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor. Auditor yang independen tidak memiliki hubungan 

dan kepentingan khusus terhadap klien sehingga tidak mendapat tekanan dari 
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manajemen atau klien yang mungkin terjadi selama proses audit, karena 

kemampuan auditor untuk tetap independen akan mempengaruhi pemberian 

pendapat audit. Hal ini akan berkorelasi positif dengan variabel integritas dan 

obyektivitas, dimana auditor yang berintegritas tinggi akan mampu untuk 

bersikap hati – hati, tegas, adil dan mengungkapkan semua hal yang material 

dalam temuan auditnya dan tetap obyektif dalam penugasan dan tidak 

membiarkan pengaruh dari pihak lain secara subyektif.  Auditor agar dapat 

bersikap independen, auditor harus kompeten secara intelektual, harus dapat 

menjaga integritasnya dan tetap obyektif dalam melakukan pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa auditor harus memiliki kesatuan 

karakteristik yaitu pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan 

kompetensi untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa 

banyak proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas audit. Dimana kualitas 

audit antara lain menunjukkan sifat kehati-hatian, kepatuhan terhadap SOP, 

perhatian pekerjaan oleh manajer atau manajer dan deteksi salah saji yang 

tinggi. Kualitas audit perlu dibangun oleh auditor agar hasil audit dapat dipercaya 

keakuratannya oleh semua pihak yang berkepentingan. Kualitas audit dapat 

dibangun melalui psikologi auditor untuk menerapkan  SPAP dan kode etik audit 

dengan sebaik-baiknya, sehingga membentuk perilaku auditor yang sesuai 

dengan harapan publik, dan pada akhirnya menghasilkan hasil audit yang 

berkualitas.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini kualitas audit 

dengan obyek yang diteliti adalah KAP di Kota Malang, sementara penelitian 

terdahulu banyak menggunakan KAP besar yang berafiliasi dengan KAP big four 

dengan klien perusahaan yang go public. Penggunaan KAP di Kota Malang, 

karena beberapa KAP di Malang merupakan perwakilan KAP di Jakarta seperti 
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KAP Benny, Tony, Frans & Daniel, KAP Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah. 

Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan kualitas audit di Jakarta sebagai Kota 

besar dengan Kota Malang. Selain itu adanya asumsi dari masyarakat bahwa 

KAP yang tidak berafiliasi dengan big four kurang berkualitas. Untuk itu penelitian 

ini mencoba mengetahui bahwa tidak selamanya KAP non big four tidak dapat 

menghasilkan audit yang berkualitas, karena beberapa kasus juga melibatkan 

KAP besar, dengan bukti dihentikannya KAP Arthur Andersen dengan kasus 

Enron Corporation. 

Oleh karena itu penelitian ini memiliki motivasi sebagai berikut: 

1. Pentingnya peran Auditor dalam mewujudkan perekonomian yang lebih baik, 

melalui transparansi laporan keuangan dan pemenuhan kode etik akuntan. 

2. Menurut  Financial Accounting Standards Board (FASB), dua karakteristik 

terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan 

(relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut 

sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan 

jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa 

laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. 

3. Banyaknya kasus perusahaan yang ”jatuh” karena kegagalan bisnis yang 

dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan 

keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, 

khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini 

penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Kusuma et al, 2010) 
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4. Kasus penggelapan uang perusahaan PT Kinarya Jaya Abadi yang beralamat 

di Jl Raya Dusun Krajan Bunut Wetan, Pakis, Kabupaten Malang senilai Rp 

58.167.675 juta. Penggelapan uang perusahaan ini terbongkar setelah 

perusahaan pada bulan September melakukan audit keuangan 

(http://www.memoarema.com). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kualitas audit dibutuhkan untuk menjamin hasil pemeriksaan yang 

dilakukan agar dapat dipercaya dan digunakan untuk dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berpijak pada fakta yang ada, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1 Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2 Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3 Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4 Apakah obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5 Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian digunakan untuk memberikan arah penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1 Menguji secara empiris pengaruh pengalaman kerja  terhadap kualitas audit. 

2 Menguji secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit 

3 Menguji secara empiris pengaruh integritas terhadap kualitas audit 

4 Menguji secara empiris pengaruh obyektivitas terhadap kualitas audit 

5 Menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audi 

http://www.memoarema.com/
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1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas 

audit dan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari 

psikologis auditor, sesuai dengan Expectation Theory atau Teori Pengharapan 

dan konsep Locus of Control. 

 

1.4.2 Kontribusi Praktis 

1. Bagi praktisi yang terkait dengan Auditor hasil peneliitian ini diharapkan dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas audit. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan umpan balik bagi peneliti 

selanjutnya yang meneliti mengenai kode etik auditor, dan faktor-faktor 

psikologis auditor dalam meningkatkan kualitas audit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori dasar Kualitas Audit 

2.1.1 Expectation Theory (Teori Pengharapan)  

Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor Vroom dan kemudian 

diperluas lagi oleh Porter dan Lawier. Vroom (dalam Pratama dan Haruman, 

2005:493) menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari cara 

seseorang menginginkan sesuatu dan penaksiran seseorang tersebut 

memungkinkan adanya aksi tertentu yang akan menuntunnya. 

Pengertian teori pengharapan sendiri menurut  Victor Vroom adalah: Teori 

dimana seseorang dihadapkan pada satu set hasil tingkat pertama dan memilih 

suatu hasil yang didasarkan pada bagaimana pilihan tersebut dihubungkan 

dengan hasil tingkat kedua. Preferensi individu didasarkan kepada kekuatan 

(valensi) dari keinginan untuk mencapai posisi tingkat kedua dan persepsi 

hubungan antara hasil tingkat pertama dan kedua (Suhavrtini dan gustianansyah, 

2004:110). 

Teori Pengharapan berargumen bahwa kecenderungan untuk bertindak 

dengan suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu pengharapan 

dimana tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran tertentu. Dalam istilah yang 

lebih praktis, Expectation Theory, menyebutkan seseorang karyawan dimotivasi 

untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia menyakini upaya itu akan 

menghantarkan kepada suatu penilaian kinerja yang baik.  

Teori Pengharapan mendasarkan teorinya pada pada tiga konsep penting 

yaitu: (1) Harapan (expentancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi 

karena perilaku. Harapan merupakan probabilitas yang memiliki nilai berkisar nol 

yang berati tidak ada kemungkinan hingga satu yang berarti kepastian. (2) Nilai 
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(valence) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat 

tertentu (daya atau nilai motivasi) bagi setiap individu tertentu. (3) Pertautan 

(inatrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan 

dihubungkan dengan hasil tingkat kedua (Victor Vroom dalam Hardiningsi dan 

Oktaviani, 2013:3) 

Vroom menganggap motivasi merupakan sesuatu yang berada pada alam 

sadar. Hal inilah yang menjadi kelemahan utama teori pengharapan, teori ini 

tidak mampu menjelaskan motivasi yang berasal dari alam bawah sadar 

manusia. Namun, di luar kelemahan tersebut, teori pengharapan merupakan teori 

yang dipandang paling baik menjelaskan motivasi seseorang dalam lingkungan 

organisasionalnya. Teori pengharapan merupakan model yang rumit dipahami 

dan diterapkan, namun variabel-variabel yang terdapat di dalamnya mencakup 

proses bagaimana sebuah motivasi terbentuk dimulai dari kemampuan 

melakukan sebuah pekerjaan, keyakinan akan perolehan suatu outcome hingga 

value outcome tersebut bagi seorang individu. Tidak hanya itu, model teori 

pengharapan menyediakan kerangka berfikir konseptual yang bermanfaat dalam 

menjelaskan motivasi kehadiran. Beberapa asumsi mengenai teori pengharapan 

Lawler (Nadler dan Lawler dalam Suhartini dan gustianansyah, 2004:111).) 

adalah:  

1. Perilaku ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan yang berasal dari dalam 

individu dengan kekuatan yang berasal dari lingkungan 

2. Karyawan mengambil keputusan tentang perilakunya sendiri dalam 

organisasi. 

3. Masing-masing orang memiliki jenis kebutuhan, keinginan dan tujuan 

berbeda. 
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4. Orang membuat keputusan dari alternatif rencana-rencana perilaku yang 

didasarkan pada persepsi (pengharapan) mengenai tingkatan sampai dimana 

perilaku tertentu mengarah ke hasil yang diinginkan. 

Teori pengharapan mengatakan seorang karyawan dimotivasi untuk 

menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar 

ke suatu penilaian kinerja yang baik,suatu penilaian yang baik akan mendorong 

ganjaran-ganjaran organisasional, seperti bonus, kenaikan gaji, atau promosi, 

dan ganjaran itu akan memuaskan tujuan pribadi karyawan tersebut (Kambaton, 

2012). Dalam pengertian teori pegharapan diatas dapat menjelaskan hasil 

tindakan sesorang dibentuk dari usaha dan motivasi berdasarkan harapan 

seseorang untuk pencapaian hasil yang diinginkan. Harapan tersebut akan 

menjadi tujuan akhir dari setiap proses tindakan atau usaha seseorang. dalam 

menjalankan suatu pekerjaan. Jika harapan tidak tercapai, akan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam bekerja.  Dengan demikian Teori 

Pengharapan dapat digunakan untuk menjelaskan kualitas audit dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

Teori harapan memprediksi bahwa karyawan akan mengeluarkan 

tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang 

kuat antara usaha dan kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan dan 

pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu 

harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem 

penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut harus dipandang adil 

dan objektif. Hubungan kinerja – penghargaan akan menjadi kuat bila individu 

merasa bahwa yang diberi penghargaan adalah  kinerja (bukannya senioritas, 

alasan pribadi, atau kriteria lainnya). Hubungan terakhir dalam teori harapan 

adalah hubungan penghargaan – tujuan. Motivasi akan tinggi sampai tingkat di 
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mana penghargaan yang diterima seorang individu atas kinerja yang tinggi 

memenuhi kebutuhan – kebutuhan dominan yag konsisten dengan tujuan-tujuan 

individual (Robbins, 2008). 

Konsisten dengan teori harapan, usaha harus ditingkatkan ketika 

karyawan melibat bahwa penghargaan diberikan bersadarkan kriteria kinerja. 

Kinerja karyawan adalah sebuah fungsi (f) dari interaksi kemampuan (A) dan 

motivasi (M); yaitu kinerja = f ( AxM ). Apabila salah satu dari keduanya tidak 

memadai, kinerja akan dipengaruhi secara negatif. Jadi, selain motivasi, 

kemampuan (berupa keceerdasan dan keterampilan) seorang individu harus 

dipertimbangkan ketika menjelaskan dan memprediksi kinerja karyawan dengan 

akurat. Tetapi, ternyata masih ada satu faktor lagi. Faktor itu adalah peluang 

untuk bekerja (oppotunity to perform, O), sehingga terbentuk fungsi kinerja = f(A 

x M x O). Meskipun seorang individu bersedia dan mampu, mungkin ada 

rintangan-rintangan yang menghalangi kinerja (Robbins, 2008). Menurut 

Hasibuan (2007) proses motivasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Proses Motivasi 
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Berdasarkan konsep yang ada dalam teori pengharapan, maka beberapa 

faktor yang memengaruhi kualitas audit dan terkait dengan teori pengharapan 

adalah pengalaman kerja dan independensi diuraikan sebagai berikut. 

Pengalaman kerja seseorang akan membentuk perilaku dan berakhir pada 

keputusan yang didasarkan persepsi (pengharapan). Auditor yang 

berpengalaman akan memiliki kekuatan dalam dirinya dalam mengatasi suatu 

pekerjaan sehingga akan meningkatkan kualitas audit. Digunakannya teori 

pengharapan karena pengalaman kerja yang dimiliki auditor akan menjadikan 

auditor memiliki keinginan atau pengharapan yang lebih tinggi, terutama dalam 

hal penghasilan, dan hal ini akan memotivasi kerja auditor yang berpengaruh 

pada kualitas audit. 

Sementara itu independensi merupakan kesempatan yang diperoleh oleh 

pegawai untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh atasannya sendiri. 

Independensi ini menjadi sumber kepuasan pekerjaan, karena mereka dapat 

menggunakan ide-ide atau gagasan-gagasannya sendiri dalam bekerja sehinga 

lebih mudah untuk beradaptasi dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara 

psikologis mereka merasa tertarik dalam bekerja karena adanya kebebasan dari 

pekerja untuk menggunakan minat dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk 

menyelesaikan pekerjaaan (Pratama dan Haruman, 2005:500). Independensi 

dipisahkan dari kode etik auditor, karena independensi lebih bersifat struktural, 

yaitu keberadaannya dipengaruhi job description dari suatu perusahaan. 

Sementara itu kode etik auditor lebih bersifat psikologi dari individu auditor 

tersebut. Menurut IAPI (2009), independensi bukan merupakan bagian dari 

prinsip kode etik profesional akuntan publik. 
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2.1.2 Konsep Locus of Control 

Konsep Locus of Control digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku 

pada manusia. Locus of control merupakan persepsi atau keyakinan seseorang 

terhadap control diri atas peristiwa yang mempengaruhi kehidupan. Locus of 

control didefinisikan sebagai cara pandang seseorang bahwa seseorang dapat 

mengendalikan atau tidak, pada sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Locus of 

control juga diartikan sebagai persepsi seseorang tentang penyebab kesuksesan 

atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan (Tektonika, 2012:26). 

Konsep locus of control dikemukakan oleh Rotter (1966) merupakan 

peristiwa yang dihadapi oleh setiap individu sebagai suatu bentuk penguatan 

(reinforcement) yang dapat dipersiapkan serta dapat menimbulkan reaksi yang 

berbeda pula pada setiap individu. Penentu dari tingkah laku dan atribut yang 

dimiliki terhadap hasil reward tersebut bisa saja dikendalikan dari luar dirinya dan 

terlepas dari tingkah lakunya sendiri. Orang yang memiliki interpretasi seperti ini 

termasuk sebagai orang yang memiliki kontrol eksternal, akan tetapi jika 

seseorang mempersiapkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan tingkah 

lakunya sendiri, maka ia termasuk orang yang memiliki kontrol internal. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa locus of control adalah persepsi seseorang mengenai 

kemampuan dirinya dalam mengantrol kejadian yang sedang dan akan menimpa 

dirinya (Tektonika, 2012:24-25) 

Dalam literatur psikologi ditunjukkan beberapa perbedaan perilaku 

individual yang diakibatkan oleh locus of control individu. (1) individu yang 

memiliki locus of control internal lebih bertanggung jawab atas konsekuensi dari 

tindakan yang mereka perbuat dibandingkan dengan individu dengan locus of 

control eksternal. (2) individu dengan locus of control internal memandang 

kejadian atau pengalaman adalah saling berkaitan dan mereka belajar dari 

pengalaman yang berulang, pada pihak lain invidu yang memiliki locus of control 
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eksternal cenderung memandang suatu kejadian atau pengalaman tidak 

berhubungan dengan kejadian berikutnya dan mereka tidak belajar dari 

pengalaman. (3) individu yang memiliki locus of control internal cenderung 

memandang suatu keadaan atau kondisi sebagai peluang atau kondisi yang tidak 

menimbulkan tekanan (stres), pada pihak lain individu yang memiliki locus of 

control eksternal cenderung memandang suatu kondisi atau keadaan sebagai 

ancaman atau menimbulkan tekanan stres. (4) dalam menanggulangi hambatan 

atau kendala individu yang memiliki locus of control internal cenderung 

menggunakan strategi berfokus-masalah (yaitu dengan mengelola atau merubah 

tekanan), pada pihak lain individu dengan locus of control eksternal cenderung 

menggunakan strategi berfokus-emosi yaitu dengan menyerah atau menghindari 

masalah dan intensi melakukan perilaku audit disfungsional. Dalam literatur 

akuntansi, locus of control ditunjukkan memegang peran penting dalam 

menjelaskan perilaku akuntan dalam berbagai kondisi seperti pengambilan 

keputusan dalam dilemma etis (Silaban, 2009) 

Perilaku auditor dalam pelaksanaan program audit merupakan faktor 

penting yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan KAP (Silaban, 

2009). Pelaksanaan prosedur audit secara cermat dan seksama sebagaimana 

digariskan dalam program audit membantu KAP untuk dapat menghasilkan jasa 

audit yang berkualitas. Akan tetapi, terdapat ancaman atas penurunan kualitas 

audit sebagai akibat tindakan audit disfungsional yang kadang-kadang dilakukan 

auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Perilaku audit disfungsional adalah 

setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang 

dapat mereduksi atau menurunkan  kualitas audit secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Berdasarkan uraian mengenai LOC, dapat disimpulkan bahwa setiap 

tindakan seseorang dalam menjalankan pekerjaan akan didasari oleh kontrol 
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baik yang bersifat internal maupun eksternal.kontrol internal adalah pengendalian 

yang terbentuk dalam diri seseorang sebagai akibat adanya nilai-nilai agama, 

etika dan budaya yang tertanam dalam diri seseorang. Sedangkan kontrol 

eksternal menunjukkan pengendalian seseorang yang dibentuk dari pihak luar, 

seperti lingkungan sosial, pengawasan dari atasan maupun peraturan dan 

perungang-undangan. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit yang menyangkut etika auditor. 

Variabel dalam penelitian ini yang sesuai dengan Locus of control adalah 

semua variabel kode etik meliputi: integritas, obyektivitas dan kompetensi. 

Variabel tersebut menjelaskan perilaku akuntan publik. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Silaban (2009) yang menyatakan bahwa dalam literatur akuntansi, 

locus of control ditunjukkan memegang peran penting dalam menjelaskan 

perilaku akuntan dalam berbagai kondisi seperti pengambilan keputusan dalam 

dilema etis (Silaban, 2009).  

Sikap integritas harus dikendalikan oleh auditor itu sendiri dengan cara 

menumbuhkan keyakinan bahwa sikap integritas akan memberikan nilai positif 

bagi diri dan pekerjaannya. Begitu juga dengan sikap obyektif yang harus 

dikendalikan secara terus menerus oleh auditor dalam dirinya, sehingga 

membentuk perilaku auditor yang tangguh. Auditor juga harus mampu 

membangun sikap kompetensi dalam dirinya untuk meningkatkan 

keprofesionalitas dengan secara terus menerus melakukan kontrol atas sikap etis 

yang dapat menganggu pelaksanaan audit. 

2.1.3 Teori Keutamaan (Virtue Theory) 

Teori Keutamaan memandang tindakan manusia sebagai pelaku moral dari 

sudut sikap atau akhlak seseorang. Teori keutamaan berangkat dari manusianya 

(Bertens, 2000) dan mendefinisikan keutamaan sebagai suatu disposisi watak 

yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku 
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baik secara moral. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara 

amoral disebut manusia hina. Definisi tersebut dapat diuraikan sebagai suatu 

pandangan seseorang terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang 

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bertens (2009) memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain: 

kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, 

sifat utama yang perlu dimiliki antara lain: kejujuran, kewajaran (fairness), 

kepercayaan dan keuletan.  Teori keutamaan memfokuskan manusia sebagai 

pelaku moral dengan melihat sikap atau akhlak seseorang. Teori keutamaan 

mempunyai kelebihan karena mengembangkan penilaian etis yang lebih positif, 

sehingga teori keutamaan membahas hal-hal yang berorientasi positif. 

Keutamaan tidak boleh dibatasi pada taraf pribadi saja, tetapi harus selalu 

ditempatkan dalam konteks komunitas atau sosial.  

Menurut pemikir Yunani (Aristoteles), keutamaan moral adalah kebiasaan 

yang memungkinkan manusia untuk bertindak yang sesuai dengan tujuan 

spesifiknya sebagai manusia dan hidup etis hanya mungkin dalam polis atau 

komunitasnya. Manusia adalah “makhluk politik”, dalam arti tidak bisa dilepaskan 

dari polis atau komunitasnya. Dalam etika bisnis, teori keutamaan belum banyak 

dimanfaatkan. Sedangkan hal – hal yang menyangkut masalah etika masih 

sering ditemui adanya suasana dilematis. Identifikasi nilai diperlukan untuk 

mengatasi situasi dilematis yang ada dalam lingkungan kerja, untuk memberikan 

kejelasan perilaku saat menghadapi masalah dan pengambilan keputusan. 

Kondisi dilematis yaitu saat seseorang harus mengambil tindakan, tetapi tidak 

tahu tindakan yang paling tepat dan sulit mempertimbangkan dikarenakan 

adanya kepentingan pihak-pihak tertentu. 

Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan 

mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi 
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berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki 

oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau 

karakter yang mencerminkan manusia hina. Sejalan dengan teori ini, saat auditor 

bertugas diharapkan dapat bersikap bijaksana, cermat, adil, jujur, dan menjaga 

kepercayaan yang telah diberikan sehingga menghasilkan kualitas audit yang 

baik dan dapat mempertanggung jawabkan keseluruhan hasil pekerjaannya. 

Teori Keutamaan menjelaskan keinginan dari dalam diri seorang auditor yang 

kuat untuk menghasilkan audit yang lebih berkualitas dan akan menumbuhkan 

sikap patuh terhadap perundang-undangan, menerapkan pasal-pasal yang 

tercantum dalam SPAP maupun kode etik, melaksanakan audit dengan sebaik-

baiknya dan menghasilkan laporan hasil audit yang akurat dan terpercaya. 

Kualitas audit merupakan suatu keutamaan pekerjaan, baik dari auditor itu 

sendiri maupun pihak yang terkait dengan informasi hasil audit yang dilakukan 

oleh auditor. Dengan dihasilkannya laporan audit yang berkualitas dari KAP yang 

tidak berafiliasi dengan Big Four maka persepsi masyarakat mengenai KAP yang 

tidak berafiliasi dengan Big Four dapat dirubah. Dengan teori keutamaan, auditor 

bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 

bersikap baik secara moral, sehingga hasil audit yang berkualitas dapat 

berimplikasi kepuasan pada pihak auditor, klien, dan pengguna laporan hasil 

audit secara luas. 

Digunakannya Teori Pengharapan, Konsep Locus of Control dan Teori 

Keutamaan sebagai teori dasar kualitas audit, karena ketiga teori tersebut 

sebagai dasar psikologi bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Hal ini 

sesuai dengan fokus penelitian yang lebih meneliti mengenai sisi psikologi dari 

auditor dalam melaksanakan audit sehingga mempengaruhi kualitas audit. 

Sintesis teori pengharapan, locus of control dan teori keutamaan dikarenakan 

auditor memiliki kontrol internal dan eksternal, kontrol internal tergantung pada 
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kepribadian dan perilaku etis untuk membentuk hal yang baik sedangkan kontrol 

eksternal pengendalinya berupa peraturan organisasi dan pimpinan. Auditor yang 

memiliki locus of control internal kuat dan pengendalian kuat atas locus of control 

eksternal maka auditor akan memiliki sifat fokus, kompetitif dan mau bekerja 

lembur, mereka juga mengharapkan adanya desire to feedback (umpan balik) 

atas pengalaman untuk pencapaian target. Asumsinya adalah teori locus of 

control menerangkan bagaimana auditor dan pihak terasosiasi mendapat 

penguatan perilaku secara internal dan eksternal untuk pencapain hasil kualitas 

audit yang maksimal dan teori pengharapan merefleksikan motivasi yang 

mendasari perilaku auditor dan pihak terasosiasi atas kompensasi yang sesuai 

dengan hasil kerjanya. 

 

2.2 Konsep Audit 

2.2.1 Pengertian Auditing dan Auditor 

Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu 

informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi 

tersebut dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang 

kompeten dan independen (Aren, 2007, Rohman, 2013). Audit adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh seseorang yang mampu dan independen/bebas 

untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan-keterangan 

yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi, dengan tujuan mempertimbangkan 

dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan-keterangan terukur tersebut 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Nursbasya, 2013). 

Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 
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ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan (Mulyadi, 2002). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematik  meliputi pengumpulan bukti 

dan evaluasi  secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi yang ditujukan untuk menetapkan tingkat kesesuaian informasi 

dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pihak yang 

berkepentingan. Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas 

kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus 

kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens, 

1995).  Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan. 

Akuntan Publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi, 

perpajakan dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan akuntansi.             

Praktik Akuntan Publik dilakukan melalui kantor yang disebut Akntor Akuntan 

Publik (KAP), sedangkan Staff audit dibedakan menjadi auditor senior dan 

auditor yunior. Tingkatan hirarki jabatan yang banyak dijumpai dalam KAP di 

Indonesia, mengacu pada Simamora (2002) yaitu pertner, manager, senior 

auditor dan junior auditor. Partner disebut juga sebagai rekan yang 

bertanggungjawab penuh terhadap semua operasional dalam kantor-kantor 

tersebut. 

 

2.2.2. Tujuan Audit  

Beberapa alasan dilakukannya audit (Nurbasya, 2013) pertama yaitu 

masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan 

sumber daya ekonomi publik, kedua yaitu transaksi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan semakin kompleks. Walaupun sekarang ini masyarakat 

semakin mampu membaca laporan keuangan, tetapi mereka tetap butuh orang 

yang memiliki keahlian profesional untuk menguji informasi dalam Laporan 
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Keuangan tersebut, ketiga yaitu pihak manajemen organisasi merasa perlu 

melakukan verifikasi kebenaran laporan keuangan, untuk meminimalisir 

kesalahan, keempat yaitu menambah kredibilitas dan kinerja perusahaan melalui 

laporan keuangan, kelima yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan 

keenam yaitu identifikasi terhadap kelemahan sistem. 

Sedangkan Riadi, (2013) mengklasifikasikan tujuan audit secara umum 

sebagai berikut: pertama yaitu kelengkapan (Completeness). Untuk meyakinkan 

bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah 

dimasukkan, kedua yaitu ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan transaksi 

dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, 

perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat, ketiga yatu 

eksistensi (Existence). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban 

yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi 

transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif, 

keempat yaitu penilaian (Valuation). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar, kelima yaitu 

klasifikasi (Classification). Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan 

dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka 

angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat, 

keenam yaitu ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan bahwa semua transaksi 

dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-

angka buku besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat, 

ketuju yaitu pisah Batas (Cut-Off). Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi 

yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang 

mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu 

peride akuntansi dan yang kedelapan yaitu pengungkapan (Disclosure). Untuk 

meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan 
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telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan 

wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. 

 

2.2.3. Standar Auditing  

Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan 

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. 

Standar umum meliputi: Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, Dalam semua 

hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental 

harus dipertahankan oleh auditor, serta dalam pelaksanaan audit dan 

penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

dengan cermat dan seksama. Standar pekerjaan lapangan meliputi: Pekerjaan 

harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi 

dengan semestinya, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus 

diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan, bukti kompeten yang cukup harus diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai 

dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. Sedangkan Standar pelaporan meliputi: Laporan auditor harus 

menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, Laporan akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan 

auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan 

penerapan prinsip, Informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor, Laporan auditor harus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Akuntan_Publik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Audit
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_auditor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip_akuntansi_yang_berlaku_umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip_akuntansi_yang_berlaku_umum
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memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. 

Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit 

yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh 

auditor. 

 
2.3 Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena dengan kualitas audit 

yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. De Angelo (1981) dalam 

(Hardiningsih dan Oktaviani 2013:2) menyebutkan bahwa kualitas audit sebagai 

probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Auditor yang 

berkompeten dan independen diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit 

yang tinggi. 

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Indah 

(2010) menyatakan bahwa Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi 

(keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap 

kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi 

pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi 

mereka atas independensi dan keahlian auditor. DeAngelo (1981) dalam 

Kusharyanti (2003:32)  mengidentifikasi dua dimensi yang mempengaruhi 

kualitas audit yaitu kemampuan untuk menemukan salah saji (kompetensi) dan 

kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut (independensi). Model ini 
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selanjutnya dikembangkan oleh Wooten (2003) dengan memasukkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kompetensi dan independensi. 

Catanach dan Walker (1999) dalam Kusharyanti (2003:32) menyuguhkan 

model kualitas audit yang belum diuji dengan mengidentifikasi dua dimensi 

kualitas audit yaitu kemampuan auditor (meliputi pengetahuan,pengalaman, 

kemampuan beradaptasi, dan kecanggihan tekonologis) dan professional 

conduct (termasuk di dalamnya independensi, objektivitas, kemahiran 

profesional, konflik kepentingan, dan pertimbangan). Selain kedua dimensi ini, 

model mereka mencakup juga dampak insentif ekonomi (misal fee, biaya audit, 

efisiensi, litigasi, dan jasa konsultasi), struktur pasar (misal persaingan, 

konsentrasi industri, skala ekonomi, dan mekanisme pengaturan), dan masa 

kerja auditor. Model ini dipandang cukup mampu menangkap kompleksitas 

dalam kualitas audit. 

Kualitas audit ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. 

Auditor yang kompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya 

pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang 

melaporkan adanya pelanggaran. Reputasi auditor yang baik maka akan diyakini 

dapat menghasilkan audit yang berkualitas. KAP dengan  reputasi bagus adalah 

KAP yang memiliki sumber daya auditor yang dapat bekerja secara profesional. 

Kualitas audit merupakan suatu konstruk laten yang sulit untuk diukur sehingga 

banyak proksi digunakan untuk mengukurnya. Proksi tersebut antara lain, 

spesialisasi auditor, besaran KAP, afiliasi dengan KAP besar (Big 5), dan lain-lain 

(Kushariyanti, 2003:25). 
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2.4 Faktor-Faktor yang memengaruhi Kualitas Auditor 

2.4.1 Pengalaman Kerja 

Pengalaman didefinisikan sebagai lamanya waktu dalam bekerja di 

bidangnya, dan secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu 

yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Dengan 

demikian orang yang mempunyai jam terbang cukup tinggi dalam bekerja akan 

mempunyai banyak pengalaman dibandingkan dengan mereka yang mempunyai 

jam terbang yang masih sedikit. (Bouman dan Bradley,1997: 93).  

Knoers dan Haditono (1999) dalam Singgih (2010) mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahkembangan 

potensi bertingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non 

formal. Bisa juga diartikan  sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada pola tingkah laku menjadi lebih tinggi. Pengukuran pengalaman kerja 

Knoers dan Haditono (1999) dalam Singgih (2010) dilihat dari (1) lamanya 

bekerja, (2) Frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan dan (3) 

Banyaknya pelatihan yang telah diikutinya. Pengalaman kerja akuntan publik 

adalah sebagai suatu ukuran waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh 

seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakannya dengan baik (Foster, 2001:40) 

Penggunaan Pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang 

dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar 

melakukannya dengan yang terbaik. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan 

jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang 

yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. 

Pengalaman bekerja memberikan keahlian dan keterampilan kerja yang cukup 

namun sebaliknya, keterbatasan pengalaman mengakibatkan tingkat 

keteranpilan dan keahlian yang dimiliki semakin rendah (Mazrizal, 2010:176). 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman kerja adalah lama waktu auditor dalam melakukan audit pada suatu 

obyek (perusahaan). Semakin lama pengalaman audit akan meningkatkan 

kemampuan memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan akan 

melaksanakannya dengan baik. Pengalaman merupakan atribut yang penting 

bagi auditor, terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor. Auditor yang 

sudah berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau 

kekeliruan yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi 

yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari seorang auditor independen adalah 

orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang biasanya  

diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai auditor independen 

(Kusuma, 2012) 

 
2.4.2 Independensi 

Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox 

adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan 

independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen. Independen berarti akuntan publik lebih 

mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau 

kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan auditan. Independensi 

adalah probabiltas auditor dalam melaporkan salah saji material dalam laporan 

keuangan klien (DeAngelo, 1981). 

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik 2001 seksi 220, independensi itu 

berarti suatu sikap tak mudah dipengaruhi, tidak memihak  kepada kepentingan 

siapapun, bebas dari setiap kewajiban terhadap  kliennya dan tidak mempunyai 
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suatu kepentingan dengan kliennya, baik  itu manajemen perusahaan maupun 

pimpinan perusahaan. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada 

kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang 

ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya (Marsellia, Meiden dan Hermawan, 

2013:4). Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga 

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan 

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002:26). 

Salah satu kunci utama profesi Akuntan Publik adalah independensi. Flint 

(1988) berpendapat bahwa, independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam 

hubungan pribadi dengan klien, hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan 

opini audit (Hardiningsih dan Oktaviani, 2013). Independensi merupakan salah 

satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti 

akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan 

untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan 

siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan 

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

kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sikap mental independen tersebut 

meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in 

appearance). Tudingan pelanggaran independen dalam penampilan sering 

terjadi. Setidaknya terdapat dua hal penyebab pelanggaran ini yaitu: pertama, 

kantor akuntan publik melakukan multi service pada klien yang sama dan kedua, 

tidak ada batasan lamanya kantor akuntan publik yang sama melakukan audit 

pada klien yang sama (Christiawan, 2002:83). 
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Menurut DeAngelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:28) probabiltas 

auditor melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien adalah 

independensi auditor. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien, 

seperti tekanan personal, emosional atau keuangan, maka independensi auditor 

telah berkurang dan bisa mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap auditor 

yang tidak mudah dipengaruhi, bersifat obyektif dan lebih mengutamakan 

kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu 

sendiri. Untuk selanjutnya SPAP digunakan sebagai indikator pengukuran 

independensi dikarenakan didalam SPAP sendiri memuat enam standar yang 

terdiri dari standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, 

standar jasa konsultasi, standar pengendalian mutu dan aturan etika 

kompartemen akuntan publik. SPAP berfungsi mengatur pekerjaan dan aktivitas 

akuntan publik dalam melakukan audit. SPAP memberikan juga pedoman syarat 

minimal kualifikasi auditor, memberikan arahan perencanaan audit dengan jelas, 

arahan pelaksanaan audit di meja maupun lapangan dan untuk melakukan 

pelaporan audit dengan jelas. Di dalam SPAP SA seksi 220 di jelaskan bahwa 

dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Sehingga peneliti merasa bahwa 

Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan audit untuk menghasilkan hasil audit 

yang berkualitas akan menerapkan SPAP untuk memperkuat sikap independensi 

auditornya. 

 
2.4.3 Kode Etik Auditor 

2.4.4.1.Etika dan Etika Audit 

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat 

kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana 
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yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, 

berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-

kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik (Isnanto, 

2009:6). 

Etika dalam auditing memiliki arti prinsip untuk mengumpulkan dan 

mengevaluasi kebenaran atau keakuratan bukti dari suatu informasi yang 

dilakukan oleh seorang yang kompeten, handal, dapat dipercaya dan 

independen. Faktor indepensi auditor sangatlah penting dalam menjaga 

kepercayaan masyarakat, institusi maupun perusahaan. Kepercayaan 

masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor masih 

dipertanyakan. Demi menjaga kualitas independensi auditor dituntut dapat 

bersifat jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak 

mempunyai  kepentingan dengan kliennya. Kompetensi dan independensi yang 

dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan 

mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka 

kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan 

diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi 

kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka 

(Nugrahiningsih, 2005 dalam Alim dkk 2007). 

 

2.4.4.2. Etika dalam Bekerja 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap karyawan mempunyai etika bekerja 

untuk mengikuti aturan tak tertulis di kantor serta untuk bekerja dengan jujur dan 

amanah. Dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan etika kerja kantor 

akuntan publik yang mendapat sorotan seiring dengan mulai merebaknya kasus 

enron, kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono dalam penyuapan pajak, 

dan beberapa kasus yang lain,  Departemen Keuangan (Depkeu) mempunyai 
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aturan sendiri yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 17 tahun 2008 untuk 

mengawasi akuntan publik, khususnya dalam hal kode etik. Inti dari peraturan ini 

adalah mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas atas kliennya selalu 

berdasarkan pada SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik.  

 

2.4.4.3.Kode Etik dan Prinsip Kode Etik 

Etika merupakan perangkat prinsip atau nilai moral yang berlaku mutlak di 

lingkungan masyarakat karena berkaitan dengan hukum yang bertugas untuk 

mengatur kehidupan mana yang baik dan mana yang tidak baik di lingkungan 

masyarakat. Sedangkan, auditing merupakan proses mengumpulkan dan 

mengevaluasi seluruh bukti dari suatu informasi yang diukur dari entitas ekonomi 

untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara bukti yang ada dengan 

informasi yang telah disampaiakan. Kegiatan auditing ini biasanya dilakukan oleh 

seseorang yang kompeten dan independen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika 

dalam auditing memiliki arti prinsip untuk mengumpulkan dan mengevaluasi 

kebenaran atau keakuratan bukti dari suatu informasi yang dilakukan oleh 

seorang yang kompeten, handal, dapat dipercaya dan independen. 

Dalam pasal 1 ayat (2) kode etik akuntan Indonesia mengamanatkan setiap 

anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan 

tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan. Di sini diungkapkan 

bahwa dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak 

jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Sedangkan dengan mempertahankan 

obyektifitasnya, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau 

permintaan pihak tertentu. 

Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral 

yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara 

bersama. Kode etik diberlakukan bagi seluruh auditor untuk melaksanakan 
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pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Setiap praktisi wajib mematuhi 

prinsip dasar etika profesi (IAPI, 2009:110): 

1. Prinsip Integritas 

Setiap praktisi harus tegas, jujur dan adil dalam hubungan menjalin 

hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

integritas merupakan prinsip yang mewajibkan setiap praktisi tegas, jujur dan 

adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya untuk membangun 

kepercayaan publik dan pengambilan keputusan yang handal. Integritas 

auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan 

dasar untuk landasan penilaian mereka. Seseorang yang berintegritas akan 

bertindak konsisten sejalan dengan kode etik serta kebijakan organisasinya 

(IAPI, 2009:110).  

Prinsip berperilaku dalam aspek integritas ditambahkan sebagai 

berikut (Auditor Internal, 2010). 

a.  Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh 

ketentuan perundang-undangan dan profesi. 

b.  Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam 

tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal atau pun organisasi. 

c. Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari 

organisasi. 

2. Prinsip Obyektivitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subyektifitas, benturan 

kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-

pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan 

bisnisnya (IAPI,2009:130). Tuntutan sikap dari perilaku auditor dalam 

melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, 
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yaitu auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan professional dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. Auditor 

internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang 

kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat 

penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak 

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun orang  

lain dalam membuat penilaian (Auditor Internal, 2010).). Obyektivitas 

merupakan suatu prinsip yang mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan 

subyektivitas, benturan-benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak 

dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau 

pertimbangan bisnisnya (IAPI, 2009:120). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

objektivitas merupakan suatu prinsip yang mengharuskan praktisi untuk tidak 

bersikap subyektivitas, menjunjung tinggi ketidak berpihakan professional 

dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit, 

atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat 

mempengaruhi pertimbangan profesional seorang auditor. Sehingga opini 

audit (wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, 

tidak memberikan pendapat) dapat dilakukan dengan seobyektif mungkin.  

Prinsip berperilaku dalam aspek integritas ditambahkan sebagai 

berikut (Auditor Internal, 2010): 

a. Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang 

dapat mengganggu, atau dianggap dianggap mengganggu, ketidakbiasan 

penilaian mereka. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-

hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi. 
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b. Tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu, atau dianggap 

dianggap mengganggu, profesionalitas penilaian mereka. 

c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui yang, 

jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang 

sedang diperiksa. 

3. Pinsip Kompetensi 

Kompetensi adalah sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

seorang auditor. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan sikap 

kecermatan dan kehati-hatian profesional seorang auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (IAPI, 2009:130). Auditor internal 

menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan 

dalam pelaksanaan layanan audit internal (Auditor Internal, 2010). Dalam 

melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, 

pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Tuntutan 

sikap dari perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi 

oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu dalam melakukan tugasnya auditor 

dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.  

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai 

yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam 

melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang 

ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan 

pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam 

praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang 

cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten yunior 

untuk mencapai kompetensinya harus memperoleh pengalaman 

profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan riview atas 
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pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Akuntan publik 

harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 

bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan 

menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar 

auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Christiawan, 2002:83).  

4. Prinsip Kerahasiaan 

Tuntutan sikap dari perilaku auditor dalam melaksanakan tugas 

pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu auditor harus 

menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 

Kerahasiaan adalah prinsip yang mewajibkan setiap praktisi untuk 

menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh klien atau pemberi 

kerja (IAPI, 2009: 140). Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan 

informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin 

kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk 

melakukannya. Untuk mewujudkan kerahasiaan (Auditor Internal, 2010). 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip 

kerahasiaan adalah prinsip yang mewajibkan setiap praktisi untuk menjaga 

kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh klien yang diterimanya dan 

tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, 

kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 

Menurut IAPI (2009) indikator prinsip kerahasiaan meliputi: 

a. Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau 

jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali 
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jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan 

ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku, dan 

b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau 

pihak ketiga. 

5. Prinsip Perilaku Profesional 

Menurut IAPI (2009:130) Prinsip perilaku profesional mewajibkan 

setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan 

profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan 

terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan 

memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat 

menurunkan reputasi profesi. 

Setiap anggota dalam praktik publik harus mengamati  prinsip perilaku 

profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan. 

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan             

perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang 

dapat mendiskreditkan profesi. 

Menurut IAPI (2009) setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh 

bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut: 

a. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang 

dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah 

diperoleh. 

b. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan 

yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Christiawan (2002) member kesimpulan bahwa kualitas audit ditentukan 

oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Hasil penelitian tentang 

kompetensi menunjukkan bahwa profesi akuntansi mulai tidak menarik dan 

tergeser oleh profesi yang lain. Hal ini berdampak terhadap kualitas calon 

mahasiswa yang memasuki pendidikan formal akuntansi, yang pada akhirnya 

akan membuat rendah kompetensi lulusan pendidikan formal akuntansi. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan formal akuntansi 

dirasa masih kurang memadai untuk menunjang kompetensi lulusan program 

studi akuntansi. Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman 

akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan dan 

pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan keahlian dalam melakukan audit. 

Untuk itu maka masukan dari Kantor Akuntan Publik dan organisasi profesi 

sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu kurikulum pendidikan formal 

akuntansi dan pelatihan akuntansi. Hasil penelitian tentang independensi 

menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan akuntan publik dipengaruhi 

oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya. Tetapi disisi lain terdapat 

beberapa kekuatan yang bisa meredakan pengaruh tersebut. Hasil penelitian 

juga memberikan bukti bahwa pemisahan staf audit dari staf yang melakukan 

consulting service dirasakan oleh pemakai laporan akan meningkatkan 

independensi akuntan publik. Pengaruh Budaya masyarakat atau organisasi 

terhadap pribadi akuntan publik akan mempengaruhi sikap independensinya. 

Salim (2012) berhasil membuktikan bahwa pengalaman kerja, 

independensi, kompetensi dan integritas memiliki pengaruh terhadap kualitas. 

Leonora, Tan dan Sutanto (2012) bertujuan untuk membuktikan adanya 

hubungan masa perikatan audit dengankualitas audit yang diproksikan ke dalam 

opini audit berkaitan dengan going concern. Penelitian ini menggunakan model 
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regresi logistic. Berdasarkan hasil uji dalam penelitian, tidak terbukti bahwa masa 

perikatan audit memiliki hubungan yang signifikan dengan opini audit berkaitan 

dengan going concern. Hasil penelitian ini mengindikasin bahwa independensi 

auditor tidak terganggu dengan terjadinya perikatan yang lama antara auditee 

dengan KAP. Hasil penelitan ini konsisten dengan penelian Lennox (2002) di 

London dan penelitian Knechel dan vanstraelen (2007) di Belgia. 

Singgih, Muliani dan Bawono (2010). menunjukkan hasiil penelitian 

bahwa Independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas 

secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.  Independensi, due 

professional care dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas 

audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Independensi merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas 

audit.  

Carolita (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

hasil audit di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian Sukriah dkk. (2009) dengan penambahan variabel 

berdasarkan Ayu (2009). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena semakin 

meningkatnya tuntutan pengguna laporan keuangan atas laporan audit yang 

berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik Purposive 

Sampling di dalam pengumpulan data. Data diambil dari kuesioner yang 

dibagikan kepada responden. Sebagai responden adalah Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Semarang. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengalaman Kerja, 

Independensi, Objektifitas, Integritas, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi 

terhadap Kualitas Hasil Audit. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan 

bahwa 4 variabel yaitu Pengalaman kerja, Objektifitas, Integritas, dan Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Hasil Audit. Sedangkan 
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variabel Independensi dan Kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kualitas Hasil Audit. 

Wahyuni dan Fitriany (2012) menguji pengaruh client importance, tenure, 

dan spesialisasi audit terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) dengan menggunakan netralitas laba sebagai proksi kualitas audit 

ditemukan bahwa pada masa pra regulasi, ketika pengujian dilakukan tanpa 

membedakan more dan less important firms, secara umum ditemukan bahwa 

kualitas audit semakin menurun setelah tenure AP mencapai 5 tahun. 

Selanjutnya, ketika pengujian dilakukan untuk masing-masing sampel more dan 

less important firms ditemukan bahwa pengaruh kuadratik negatif tenure AP 

terhadap netralitas laba hanya terjadi pada less important. Sedangkan, pada 

masa pasca regulasi, ketika pengujian dilakukan dengan dan tanpa 

membedakan more dan less important firms, tidak ditemukan adanya pengaruh 

tenure AP terhadap kualitas audit. Hal ini membuktikan bahwa adanya regulasi 

rotasi telah menghilangkan pengaruh tenure AP terhadap kualitas audit. (2) Pada 

masa pra regulasi, ketika pengujian dilakukan tanpa membedakan more dan less 

important firms, secara umum ditemukan bahwa kualitas audit semakin menurun 

dengan bertambahnya tenure KAP. Namun, ketika membedakan sampel menjadi 

more dan less important firms, tidak ditemukan pengaruh tenure KAP terhadap 

kualitas audit. Sedangkan, pada masa pasca regulasi, ketika pengujian dilakukan 

tanpa membedakan more dan less important firms, tidak ditemukan adanya 

pengaruh tenure KAP terhadap kualitas audit.  

Namun ketika membedakan sampel menjadi more dan less important 

firms ditemukan adanya pengaruh negatif tenure KAP terhadap kualitas audit 

hanya terjadi pada less important firms. (3) Pada masa pra regulasi, ketika 

pengujian dilakukan tanpa membedakan more dan less important firms, 

spesialisasi audit ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap akrual 



 

40 

diskresioner. Namun, setelah pengujian dilakukan untuk masing-masing sampel 

more dan less important firms pengaruh tersebut hanya ditemukan untuk more 

important firms. Pengaruh positif spesialisasi audit terhadap akrual diskresioner 

tersebut diduga bisa terjadi karena adanya keinginan auditor untuk 

mempertahankan klien besarnya sehingga independensi dan objektivitasnya 

berkurang. (4) Pada masa pasca regulasi tidak ditemukan pengaruh positif 

signifikan spesialisasi audit terhadap akrual diskresioner, baik dengan cara 

menguji secara gabungan ataupun memisahkan jenis sampel more dan less 

important firms. Meskipun penelitian ini belum bisa membuktikan bahwa regulasi 

rotasi mampu meningkatkan kualitas audit, namun penelitian ini membuktikan 

bahwa dengan adanya regulasi rotasi mampu meniadakan pengaruh negatif 

spesialisasi auditor terhadap kualitas audit yang ada pada masa pra regulasi. 

Indah (2010) menganalisis dan membuktikan bukti empiris pengaruh 

pengalaman, pengetahuan, lama berhubungan dengan klien, tekanan dari klien, 

telaah dari rekan auditor (peer review), dan jasa non-audit yang diberikan oleh 

KAP terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan sebanyak 79 responden 

yaitu auditor yang terdapat pada 18 KAP di Kota Semarang, menggunakan alat 

analisis regresi berganda, setelah sebelumnya dilakukan pengujian asumsi 

klasik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman dalam 

melaksanakan audit, pengetahuan seorang auditor serta telaah dari rekan auditor 

(peer review) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga semakin 

dalam dan luas pengetahuan seorang auditor serta semakin berpengalaman 

dalam bidang auditing juga adanya peer review dari rekan auditor, maka akan 

semakin baik kualitas audit yang dilakukan. Sedangkan lama hubungan dengan 

klien,tekanan dari klien, dan jasa non audit yang diberikan oleh KAP berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas 

faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dari pengalaman kerja, 

indpendensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi akuntan publik. Sementara 

penelitian terdahulu hanya mengambil beberapa prinsip kode etik profesi akuntan 

publik. Dalam penelitian ini juga ditambahkan variabel pengalaman kerja, dan 

independensi karena kedua variabel tersebut sering diteliti dalam beberapa 

penelitian terdahulu namun hasilnya inkonsisten, sehingga membutuhkan 

pengujian ulang. 

Dalam penelitian terdahulu juga tidak ditentukan arah pengaruh masing-

masing variabel terhadap kualitas audit, apakah berpengaruh positif atau 

negative. Sementara dalam penelitian ini ditetapkan arah pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Hal ini untuk lebih mengidentifikasi pengaruh 

masing-masing faktor terhadap kualitas audit. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam pembahasan teori 

dasar yang digunakan (teori pengharapan/expectation theory dan locus of 

control), penelitian ini lebih memfokuskan faktor-faktor yang memengaruhi 

kualitas audit  yang berhubungan dengan psikologi auditor. Hal ini karena adanya 

asumsi bahwa segala tindakan auditor bersumber dari dalam dirinya, yang pada 

akhirnya membentuk tingkah laku auditor dalam melakukan proses audit. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1. Konsep Penelitian 

Kualitas audit dapat dipengaruhi beberapa faktor yang dapat 

digambarkan dalam Gambar 3.1. dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam 

menjalankan tugas audit, auditor harus berdasarkan standar audit dan kode etik 

audit. Prinsip yang harus ada dalam standar audit dan kode etik audit meliputi 

pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi. Untuk 

melihat adanya pengaruh dari pengalaman kerja, independensi, integritas, 

obyektivitas dan kompetensi terhadap kualitas audit digunakan analisis regresi. 

Konsep penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, integritas, obyektivitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit 

Gambar 3.1 

Konsep Penelitian 
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       Metode penelitian yang ada akan dikaitkan dengan rumusan masalah 

hingga terbentuk tujuan penelitian yang dihubungkan dengan teori-teori yang 

ada sehingga dihasilkan hipotesis yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

Dalam penelitian ini variabel bebas lebih dari satu variabel terhadap variabel 

terikat maka analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda serta 

untuk mengukur tinggi rendahnya korelasi antar variabel independen dengan 

variabel dependen. Berdasarkan konsep yang ada dalam teori pengharapan, 

maka beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit dan terkait dengan 

teori pengharapan adalah pengalaman kerja dan independensi dan yang 

sesuai dengan teori keutamaan adalah kualitas audit, sedangkan yang sesuai 

dengan teori Locus of control adalah semua variabel kode etik meliputi: 

integritas, obyektivitas dan kompetensi. 

3.2. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan konsep penelitian tersebut, maka dikemukakan 

pengembangan hipotesis sebagai berikut. 

3.2.1.  Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit  

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi 

yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan 

berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya (Arens dkk., 2004). 

Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin 

banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan 

perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas 

pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka 

akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Samsi, 

2013). 
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Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan 

keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-

jenis perusahaan yang pernah ditangani. makin banyak. Pengalaman Auditor 

yang semakin luas dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam 

menjelaskan temuan audit. Pengalaman kerja dapat memperdalam dan 

memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan 

yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, 

pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan 

kinerja (Kusuma, 2012). 

Theory Planned of Behavior menyatakan pada dasarnya sikap adalah 

kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, 

sehingga intensi untuk berperilaku ditentukan dari sikap. Fungsi dasar 

determinan perceived behavioral control berkaitan dengan pengalaman masa 

lalu dan persepsi seseorang untuk menentukan perilakunya. Fungsi determinan 

ini berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan persepsi seseorang mengenai 

seberapa sulit untuk melakukan suatu perilaku. Lawrence (1996) dalam Sabrina 

(2012) menyimpulkan bahwa auditor yang berpengalaman mampu menjelaskan 

hasil audit yang lebih luas 

Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula 

dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 

pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang 

diperiksa berupa pemberian pendapat. Semakin banyak pengalaman seorang 

auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan 

perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman 

seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan 
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tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis 

industry (Muid, 2013). Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

3.2.2.  Pengaruh independensi terhadap kualitas audit  

Auditor yang hanya memahami good governance tetapi dalam 

pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap 

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal 

tersebut harus didukung dengan sikap independen. Independensi auditor 

berhubungan dengan perilaku etis auditor. Artinya auditor yang lebih independen 

akan cenderung berperilaku etis (Samsi, 2013) 

Fearnley dan Page (1994) dalam Singgih dan Bawono (2010) 

mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor 

bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan 

pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan 

agen (manajer). Sedangkan menurut Christiawan (2002), seorang akuntan publik 

yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak 

memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai hasil pekerjaanya.  

Dari uraian tersebut maka dikatakan jika seorang auditor bersifat 

independen, maka akan dapat memberikan penilaian audit sesuai dengan 

kondisi yang ada tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, sehingga lebih 

menjamin keandalan hasil audit yang dihasilkan. Hal ini akan meningkatkan 

kepercayaan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi independensi maka akan meningkatkan 
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kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Independensi  berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

3.2.3.  Pengaruh integritas terhadap kualitas audit  

Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik 

dan hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus 

senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan 

pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Integritas dapat menerima 

kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak 

dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor 

dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah, Akram dan Inapty, 

2013).  

Profesi akuntan harus memiliki integritas, independen dan bebas dari 

semua kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan teknis dan 

profesionalisme harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas 

ditempat yang paling tinggi.Akuntan bukan hanya sekedar ahli tetapi harus dapat 

melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau due professional care 

dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada (Utami, 2011:122). 

Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Integrasi  berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

3.2.4.  Pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit  

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan 

dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor 

tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang 

auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. 

Standar umum dalam Standar Audit menyatakan bahwa dengan prinsip 
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obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan 

tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat 

obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah, 

Akram dan Inapty, 2013). Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 : Obyektivitas  berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

3.2.5.  Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit  

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan 

dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas 

yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama 

dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. menyatakan 

bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaannya. Karakteristik kompetensi terdiri dari karakteristik tersebut ke 

dalam lima kategori yaitu (1) komponen pengetahuan, (2) ciri-ciri psikologis, (3) 

strategi penentuan keputusan, (4) kemampuan berpikir dan (5) analisa tugas. 

Semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaannya (Samsi, 2013). 

Libby (1991) dalam Indah (2010) mengatakan bahwa seorang auditor 

menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Seorang 

auditor yang lebih berpengalaman akan memiliki skema lebih baik dalam 

mengidentifikasi kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang 

berpengalaman. Sehingga pengungkapan informasi tidak lazim oleh auditor yang 

berpengalaman juga lebih baik dibandingkan pengungkapan oleh auditor yang 

kurang berpengalaman. Berdasarkan uraian tersebut maka ditetapkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5 : Kompetensi  berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan 

untuk menguji secara statistik terkait ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pendekatan penelitian kuantitatif lebih banyak 

menggunakan logicohipotetiko verifikatif. Pendekatan tersebut dimulai dengan 

berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di 

lapangan. Kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. 

dengan demikian penelitian kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan 

pengukuran empiris (Zuhriah, 2007:91). 

Penelitian ini merupakan penelitian explanatori atau penjelasan. 

Menurut Hartono (2005:12) penelitian explanatory adalah: “Riset yang mencoba 

menjelaskan fenomena yang ada”. Penelitian explanatory adalah penelitian yang 

digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan variabel-variabel 

(sebab akibat). Dalam penelitian explanatory, persoalan dirumuskan dengan 

jelas dalam bentuk hipotesis.  

Alasan pemilihan jenis penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai 

hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang 

diperoleh dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas terhadap kualitas audit. 
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4.2 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari data primer. Menurut Umar (2008:42) data primer merupakan 

data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan 

seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui 

penyebaran kuesioner. 

Kuesioner menurut Umar (2008:49) merupakan suatu pengumpulan 

data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden dengan harapan memberikan responden atas daftar pertanyaan 

tersebut Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis 

dari responden yang ditetapkan sebagai obyek penelitian serta telah ditetapkan 

sebagai sampel. Kuesioner tersebut akan dinilai melalui beberapa tahap yaitu:  

1. Editing, yaitu kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang 

dikembalikan oleh responden.  

2. Coding, yaitu kegiatan memberi tanda berupa angka pada jawaban responden 

yang diterima, tujuannya untuk menyederhanakan jawaban.  

3. Tabulating, yaitu kegiatan penyusunan dan penghitungan data hasil 

pengkodean, disajikan berbentuk tabel berupa tabel frekuensi, korelasi/tabel 

silang.  

4. Skala pengukuran, yaitu sebuah tolak ukur tambahan yang memberikan suatu 

skor berdasarkan jumlah dan intensitas responden dalam serangkaian 

pertanyaan penelitian. Ini menentukan skor dengan menggunakan skala 

Likert, di mana tingkat ukuran ordinal banyak digunakan dalam penelitian 

sosial terutama mengukur kepentingan, sikap, atau persepsi (Singarimbun 

dan Sofyan, 1995).   
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Pengukuran ini membagi responden kedalam urutan rangking atas dasar 

sikapnya terhadap tindakan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert 1-5 dengan skor sebagai berikut :  

1. Sangat setuju    skor 5  

2. Setuju     skor 4  

3. Ragu-ragu     skor 3  

4. Tidak setuju     skor 2  

5. Sangat tidak setuju    skor 1  

Bila hasil dari pengolahan yang dilakukan ternyata ada kategori yang tidak 

memiliki nilai, maka kategori tersebut tidak dicantumkan. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiono (2008:115) adalah: Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak terasosiasi yang berada 

dalam naungan KAP di Kota Malang. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang 

tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam 

pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. 

(Pasal 1 Nomor 9 UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik). 

Alasan digunakannya pihak terasosiasi yang berada dalam naungan KAP 

di Kota Malang karena Kota Malang merupakan Kota yang cukup berkembang 

dalam dunia usahanya, sehingga perkembangan KAP di Kota Malang juga 

semakin dibutuhkan keberadaannya. Keberadaan KAP yang ada saat ini 

menuntut auditor dapat menghasilkan opini sesuai dengan hasil audit secara 

obyektif tanpa rasa takut kehilangan klien, sehingga hasil audit benar-benar 

dapat dipercaya untuk menghasilkan informasi perusahaan yang berkualitas dan 
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dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil 

keputusan. Keberadaan KAP di Kota Malang juga difungsikan untuk 

menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas yang dapat 

diyakini oleh investor untuk pengambilan keputusan investor untuk meningkatkan 

akuntanbilitas dan tranparansi keuangan perusahaan. Untuk KAP di Kota Malang 

yang belum berafiliasi dengan big four  dan dalam beberapa tahun mengalami 

perubahan baik itu jumlah maupun nama maka peneliti ingin membuktikan 

kualitas pihak terasosiasi KAP di kota Malang.  

Selain itu banyak ditemui bahwa KAP yang termasuk dalam afiliasi big 

four juga mengalami permasalahan, yang mengakibatkan tidak dipercayanya 

informasi hasil audit dari KAP tersebut. Padahal secara teoritis KAP yang 

berkualitas dapat dilihat dari afiliasi dengan KAP big four. Contohnya adalah KAP 

Arthur Andersen pada masalah enron. Kondisi ini menunjukkan bahwa KAP yang 

tergolong besar tidak dapat menjaga/menjamin kualitas auditnya. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini digunakan pihak terasosiasi KAP di Kota Malang yang belum 

berafiliasi dengan KAP big four untuk menyakini bahwa KAP yang belum 

berafiliasi dengan KAP big four juga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan yaitu 

Purposive Sampling. Menurut Silalahi (2003:74) purposive sampling adalah 

“Peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri (dengan berbekal pengetahuan 

yang cukup tentang populasi) untuk memilih anggota-anggota sampel”. Menurut 

Silalahi (2003:74) syarat dari purposive sampling adalah: (a) populasi 

infinite/finite, (b) populasi heterogen/homogen. Sampel penelitian tersebut 

mempunyai keterkaitan yang erat dengan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui. Sampel dalam penelitian ini dilakukan pada pihak terasosiasi/ Pihak 

terasosiasi berkaitan atau berhubungan langsung dalam proses audit yang 

dilakukan oleh KAP 
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Adapun kriteria pengambilan sampel adalah: 

1. Pihak terasosiasi KAP yang berada di Kota Malang, sebagai auditor tetap 

dalam KAP tersebut dan terlibat langsung dalam proses audit. Hal ini 

menyakinkan pertanggungjawaban pelaksanaan audit di bawah instansi KAP 

yang terkait 

2. Pihak terasosiasi memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun. Hal ini 

karena dengan pengalaman kerja satu tahun, maka pihak terasosiasi telah 

dianggap memiliki waktu dan pengalaman untuk beradaptasi serta menilai 

kondisi lingkungan kerjanya. 

Tabel 4.1  Daftar Kantor Akuntan Publik di kota Malang 

No Daftar KAP di kota Malang 

1 KAP. BENNY, TONY, FRANS & DANIEL (CAB) 

Jl. Merbabu No. 6 Malang 

2 KAP. Drs. JIMMY ANDRIANUS 

Jl. Retawu No. 26 Malang 

3 KAP. KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH (CAB) 

Ruko Soekarno Hatta B-3 Kav. B Malang 

4 KAP. MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI (PUSAT) 

Jl. Dorowati No. 8 Malang 

5 KAP Drs. NASIKIN 

Jl. Brigjen. Slamet Riadi No. 157 Malang 

6 KAP. SUPRIHADI & REKAN 

Jl. Bunga Andong Selatan Kav. 26 Malang 

7 KAP. THOUFAN NUR, CPA 

JL.Joyo Tambaksari No. 32 Merjosari, Malang 

Sumber: Directory 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia 
 

Berdasarkan jumlah kantor akuntan publik di Kota Malang yang 

berjumlah tujuh KAP, maka penyebaran kuisioner dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner ke masing-masing KAP. Dimana masing-masing KAP 
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dibagikan sepuluh kuesioner, sehingga total kuis yang disebar adalah tujuh puluh 

kuesioner. 

Penyebaran kuisioner sejumlah sepuluh untuk masing-masing KAP agar 

tidak mengganggu kerja KAP. Selain itu dengan penyebaran kuisioner sejumlah 

tujuhpuluh sudah dapat memenuhi kriteria minimal untuk metode deskriptif 

korelasional menurut pendapat Gay, sebesar tigapuluh subjek (Umar, 2008:79), 

sehingga dengan penyebaran tujuhpuluh tersebut jika terjadi ketidak lengkapan 

dalam pengisian, atau kuis tidak dikembalikan, maka  diharapkan masih dapat 

memenuhi kriteria sampel minimal.  

Tabel 4.2 Pengembalian Kuesioner Oleh Responden 

 Uraian  Jumlah 

Kuisioner yang disebar   (7 x 10) 70 

Kuisioner yang kembali  66 

Kuisioner yang tidak lengkap 
pengisiannya 

 (2) 

Kuisioner yang tidak memenuhi 
kriteria purpusif sampling 
(pengalaman kerja di bawah 1 
tahun) 

 (1) 

Kuisioner yang dapat diolah lebih 
lanjut 

 63 

Sumber: Data peneliti 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

pengembalian kuis yang dapat diolah kembali adalah sebesar  [(63 : 70) x    

100%] = 90%. 

4.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Variabel 

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002).               

Variabel penelitian ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah tipe variabel 
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yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen adalah 

tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen 

(Indriantoro dan Supomo,1999).   

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 

audit berdasarkan spesifikasi auditor (Y). Sedangkan variabel independen (X) 

yang diajukan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel yaitu Pengalaman 

kerja (X1), Independensi (X2), Integritas (X3), Obyektivitas (X4), dan Kompetensi 

(X5). 

a. Independent Variabel/Peubah Bebas 

1. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja akuntan publik adalah sebagai suatu ukuran waktu atau 

masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-

tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik (Foster, 

2001:40). Indikator pengalaman kerja menurut Foster (2001:43) adalah: 

a. Lama  waktu masa kerja 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh 

seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik. 

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga 

mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi 

pada tanggung jawab pekerjaan. 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik 

peralatan dan teknik pekerjaan. 
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2. Independensi 

Independensi adalah  suatu sikap tak mudah dipengaruhi, tidak memihak  

kepada kepentingan siapapun, bebas dari setiap kewajiban terhadap  

kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik  itu 

manajemen perusahaan maupun pimpinan perusahaan (Standar 

Profesional Akuntan Publik (2001: 220).  

Indikator independensi berdasarkan pengertian di atas adalah: 

a. Tidak ada pengaruh secara emosional, dan keuangan dari klien 

b. Tidak memihak kepentingan manajemen dan pemilik perusahaan, 

kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan 

auditor 

c. Auditor selalu bersikap independen 

3. Integritas 

Integritas merupakan prinsip yang mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, 

jujur dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya (IAPI, 

2009:110). Indikator integritas adalah (IAPI, 2009:110): 

a Tegas dalam membuat pernyataan yang material. 

b Pernyataan atau informasi yang diberikan bersifat hati-hati dan adil 

terhadap semua pihak yang berkepentingan. 

c Bersikap jujur dan tidak menghilangkan atau penyembunyian informasi 

yang seharusnya diungkapkan. 

4. Obyektivitas 

Obyektivitas merupakan suatu prinsip yang mengharuskan praktisi untuk 

tidak membiarkan subyektivitas, benturan-benturan kepentingan, atau 

pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi 
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pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (IAPI, 2009:120). 

Indikator obyektivitas adalah menurut (IAPI, 2009:120): 

a. Menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif  

b. Menghindari pemberian atau hubungan atau dapat mengakibatkan 

pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya. 

5. Kompetensi 

Menurut IAPI (2009:130) Kompeternsi adalah sikap kecermatan dan kehati-

hatian profesional seorang auditor. Menurut prinsip komptensi, mewajibkan 

seorang auditor/praktisi untuk memelihara pengetahuan, keahlian dan 

kemahiran profesionalnya. Indikator kompetensi adalah (IAPI, 2009:130): 

a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan 

untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada 

klien atau pemberi kerja. 

b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai 

dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam 

memberikan jasa profesionalnya. 

b. Dependent Variabel/Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas audit yaitu suatu 

proses yang menunjukkan kompetensi dan independensi auditor dalam 

menjalankan pemeriksaan auditnya mulai dari proses deteksi salah saji, 

kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), resiko audit, 

prinsip kehati-hatian, proses pengendalian oleh supervisor, dan perhatian 

oleh manager/partner (Wooten, 2003).  

Indikator kualitas audit menurut Wooten, (2003) adalah: 

1) Deteksi salah saji 

2) Kepatuhan terhadap SOP 
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3) Risiko audit 

4) Prinsip kehati-hatian 

5) Proses Pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor 

6) Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. 

 

4.5 Metode Analisis Data 

4.5.1 Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menguji karakteristik variabel 

penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2009:170). Statistik deskriptif yang di 

gunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), distribusi frekuensi, nilai 

maksimum dan minimum maupun deviasi standar. 

4.5.2 Uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas) 

4.5.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koesioner 

tersebut (Ghozali, 2007:45). 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahan dari 

instrumen kuesioner dengan menggunakan rumus korelasi product moment. 

Dalam memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi bahwa item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi 

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang  tinggi pula. 

Sedangkan syarat minimum instrumen dinyatakan valid dan tidak valid menurut 

Sugiyono (2008:178): Bila harga korelasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan 

butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 

Dengan demikian instrumen dianggap memenuhi syarat apabila r = 0,3. Apabila 
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korelasi antara butir (item) dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam 

penelitian tersebut dinyatakan tidak valid dan berlaku sebaliknya. 

Hasil analisis statistik uji validitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 

No Variabel Kriteria minimal nilai 
produk moment (r) 

Nila produk 
moment  (r) 

Keterangan 

1 Pengalaman kerja (X1)    

 X1.1 0,3 0,736 Valid 

 X1.2 0,3 0,770 Valid 
 X1.3 0,3 0,632 Valid 
 X1.4 0,3 0,609 Valid 
 X1.5 0,3 0,757 Valid 

2 Independen (X2)    

 X2.1 0,3 0,839 Valid 
 X2.2 0,3 0,887 Valid 
 X2.3 0,3 0,791 Valid 
 X2.4 0,3 0,697 Valid 
 X2.5 0,3 0,604 Valid 

3 Integritas (X3)    

 X3.1 0,3 0,850 Valid 
 X3.2 0,3 0,844 Valid 
 X3.3 0,3 0,781 Valid 
 X3.4 0,3 0,843 Valid 
 X3.5 0,3 0,749 Valid 
 X3.6 0,3 0,781 Valid 

4 Obyektivitas (X4)    

 X4.1 0,3 0,751 Valid 
 X4.2 0,3 0,851 Valid 
 X4.3 0,3 0,862 Valid 
 X4.4 0,3 0,873 Valid 

5 Kompetensi (X5)    

 X5.1 0,3 0,636 Valid 
 X5.2 0,3 0,674 Valid 
 X5.3 0,3 0,800 Valid 
 X5.4 0,3 0,780 Valid 

6 Kualitas audit (Y)    

 Y1 0,3 0,693 Valid 
 Y2 0,3 0,909 Valid 
 Y3 0,3 0,881 Valid 
 Y4 0,3 0,770 Valid 
 Y5 0,3 0,836 Valid 
 Y6 0,3 0,669 Valid 
 Y7 0,3 0,745 Valid 
 Y8 0,3 0,502 Valid 
 Y9 0,3 0,781 Valid 
 Y10 0,3 0,345 Valid 

Sumber: Lampiran 4. 

Berdasarkan  hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dari 

variabel yang diamati memiliki nilai product moment (r) di atas 0,3. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kuisioner yang digunakan memenuhi criteria 
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valid atau dapat digunakan untuk mengukur variabel. Dengan hasil tersebut, 

maka kuisioner dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

4.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawab seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha lebih besar 0,6 (Ghozali, 2007:41-42). 

Hasil analisis statistik uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Kriteria minimal nilai 

cronbach alpha 

Nila produk 

cronbach alpha 

Keterangan 

1 Pengalaman kerja (X1) 0,6 0,704 reliabel 

2 Independen (X2) 0,6 0,818 reliabel 
3 Integritas (X3) 0,6 0,892 reliabel 
4 Obyektivitas (X4) 0,6 0,842 reliabel 
5 Kompetensi (X5) 0,6 0,699 reliabel 
6 Kualitas audit (Y) 0,6 0,890 reliabel 

Sumber: Lampiran 5 

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai α chonbach dari 

masing-masing variabel berada di atas 0,6. Dengan demikian kuesioner dapat 

dikatan reliabel dan dapat diolah lebih lanjut. 

4.5.3 Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan dalam analisis regresi. Tujuannya agar 

memperoleh nilai pemerkira yang tidak bias. Uji asumsi klasik tersebut meliputi: 

4.5.3.1. Uji Autokorelasi 

Ghozali (2007:95) menjelaskan tujuan uji autokorelasi adalah: “Menguji 

apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)”. 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi 

sering ditemukan pada data runtut waktu (time series).  
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Panduan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nila 

Runs test. Pengukurannya jika nilai asymp sig Z Runs test lebih tinggi dari alfa α 

yang ditetapkan (5%), maka dikatakan tidak ada masalah autokorelasi (Ghozali, 

2007:104. 

4.5.3.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2007:91). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari variance inflation factor 

(VIF). Pada umumnya, jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya 

(Ghozali, 2007:92). 

4.5.3.3.  Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas  bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2007:105). Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas  dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan uji glejser. Ghozali (2007:109) menyatakan: 

Jika hasil koefisien uji glejser untuk variabel independen tidak ada yang 

signifikan, maka dapat disimpulkan metode regresi tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

4.5.3.4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel 

dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal 
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Ghozali, 2007:110). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Deteksi normalitas berdasarkan uji normalitas dapat dilihat 

dari uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Ghozali (2007:115) 

menyatakan: ”Jika signifikansi nilai kolmogorov-Smirnov di atas alfa yang 

ditetapkan (tidak signifikan), dikatakan data residual terdistribusi secara normal”. 

4.5.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda. 

Analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis) digunakan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan 

linier (Indriantoro dan Supomo, 2009:211). Rumus regresi berganda 

diformulasikan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3    … + bnXn   

Adapun formulasi multiple regression dalam penelitian ini adalah 

Y = a + b₁ X1 + b₂ X2 + b₃ X3 + b₄ X4 + b₅ X5  

 
Dimana: 

Y = Kualitas audit  
X1 = Pengalaman kerja 
X2 = Independensi 
X3 = Integritas 
X4 = Obyektivitas 
X5 = Kompetensi 
a = Konstanta 

b₁-5 =  Koefisien Regresi 

 
Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil analisis secara 

simultan, maka digunakan uji F dengan = 5%.  Dari nilai sig F, dapat diketahui  

apakah  ada  hubungan  atau  tidak,  antara  peubah  bebas  dan  peubah  terikat  

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila sig F < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya seluruh variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

peubah terikat. 
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b. Apabila sig F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya seluruh peubah 

bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

peubah terikat. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan digunakan R2. 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–

variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007:83). 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial, dilakukan 

dengan alat uji t, yang berfungsi menguji signifikansi pengaruh variabel 

independent dengan variabel dependen secara parsial dengan  = 5%.  

Uji signifikan menggunakan alat uji t dengan pengujian sebagai berikut: 

Jika sig t > 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak 

Jika sig t < 0,05 Ho ditolak dan Ha diterima  

Untuk mengetahui peubah yang paling berpengaruh dilihat dari nilai 

koefisien regresi (b), menyatakan bahwa nilai koefisien regresi dapat 

menginterpretasikan variabel bebas. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan 

bahwa variabel bebas yang memiliki nilai b yang semakin besar menunjukkan 

variabel besar tersebut semakin berpengaruh terhadap variabel terikat dan 

sebaliknya  variabel bebas yang memiliki nilai b terkecil menunjukkan variabel 

tersebut kurang berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai positif (+) 

atau (-) hanya menunjukkan arah regresi. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Karakteristik Responden 

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian yang melibatkan enam puluh tiga responden dari tujuh KAP di Kota 

Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa gambaran tentang karakteristik dari responden 

yang diteliti berdasarkan jabatan auditor, usia, jenis kelamin, pendidikan formal dan lama bekerja sebagai auditor. 

5.1.1 Jabatan/ Hirarki auditor 

Jabatan seseorang dalam suatu pekerjaan, akan dapat memengaruhi tingkat kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas. 

Begitu juga dengan jabatan seorang auditor. Dalam pengamatan ini jabatan auditor yang dimaksudkan adalah hirarki auditor. yang 

dibedakan menjadi senior auditor dan junior auditor. Besarnya karakteristik responden didasarkan pada jabatan/hirarki staf auditor dapat 

dilihat sebagai berikut 

Tabel 5.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan/hirarki staf auditor 
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  Frequency Percent 

Valid Senior auditor 20 31.7 

Junior auditor 43 68.3 

Total 63 100.0 

Sumber: Lampiran 3 

 
Karakteristik responden berdasarkan jabatan/hirarki staf auditor tersebut digambarkan sebagai berikut 

 

 

Gambar 5.1 
Diagram karakteristik responden berdasarkan jabatan auditor 

 

 
Sumber: Lampiran 3 
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Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berkedudukan sebagai auditor senior adalah sebesar 20 

responden (31,7%) dan auditor junior sebesar 43 (68,3%). Banyaknya responden yang berkedudukan sebagai staff auditor junior 

mengindikasikan bahwa sebagian besar responden adalah auditor pemula yang memulai karir di bidang auditor.  Auditor junior masih 

belum banyak pengalaman dalam melaksanakan audit, sehingga masih masih memerlukan bimbingan dari auditor senior. 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit; bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai 

dengan rencana; bertugas untuk mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor 

klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya auditor senior melakukan audit pada satu obyek pada saat tertentu.  

Auditor junior sering juga disebut dengan asisten auditor. Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat 

kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru 

saja menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai auditor junior , seorang auditor harus 

belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. Biasanya ia melaksanakan audit di berbagai jenis perusahaan. Ia harus banyak melakukan 

audit di lapangan dan di berbagai kota, sehingga ia dapat memperoleh pengalaman banyak dalam menagani berbagai masalah audit 

(Mulyadi, 2002:33). 

5.1.2 Usia auditor 
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Usia menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Usia seseorang 

dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi seseorang secara fisik (Setiawan, 2010). Uraian tersebut menunjukkan bahwa usia 

seseorang juga dapat memengaruhi cara kerja maupun tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Usia seorang auditor juga akan dapat 

memengaruhi kualitas kerja dalam melakukan audit. Oleh karena itu dalam penelitian usia responden juga diamati sebagai karakteristik 

auditor, yang dapat dilihat berikut ini. 

 Tabel 5.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia auditor 

  Frequency Percent 

Valid 21 - 27 24 38.1 

28 - 34 30 47.6 

35 - 41 4 6.3 

42 - 48 4 6.3 

56 -62 1 1.6 

Total 63 100.0 

Sumber: Lampiran 3 

 
 

 

 

Karakteristik responden berdasarkan kelompok usia auditor tersebut dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut. 
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Gambar 5.2 

Diagram karakteristik responden berdasarkan usia auditor 

 

 
Sumber: Lampiran 3 

 
Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar usia responden berkisar antara 28-34 sebesar 47,62%. Selanjutnya 

adalah usia 21-27 sebesar 38,10%. Usia 35-41 sebesar 5,35%, usia 42-48 sebesar 5,35%, dan yang terkecil usia 56-62 sebesar 1,59%. 

Banyaknya responden yang berusia 28-34 dan 21-27 tahun sesuai dengan karakteristik responden yang sebagian besar merupakan 

junior auditor. Artinya banyak responden yang baru menekuni profesi sebagai auditor setelah mereka menyelesaikan pendidikan S1 atau 
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S2. Sebagian besar usia responden tersebut juga tergolong usia yang produktif, sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan prestasi 

kerja yang baik. 

Dalam banyak kasus perilaku seorang karyawan termasuk juga auditor dalam organisasi ditentukan oleh umurnya. Umur 

seseorang akan menentukan kemampuannya dalam bekerja dan merespons sesuatu. Semakin tua seseorang maka menunjukkan 

menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya, sehingga akan meningkatkan kualitas kerjanya. Selain itu semakin tua 

seorang individu, berarti masa jabatan mereka juga sudah panjang dan berpengalaman. Pegawai yang lebih mudah juga cenderung 

memiliki fisik yang lebih kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras (Siahaan, 2011). Hal ini juga berlaku dalam profesi auditor. 

Semakin besar usia auditor maka semakin tinggi komitmennya sebagai auditor, sehingga mereka akan semakin berkualitas dalam 

menjalankan tugas auditnya. 

5.1.3 Jenis kelamin 

Jenis kelamin karyawan terkadang dapat mempengaruhi hasil kerjanya. Namun menurut Robbins  dalam Siahaan (2011) 

menyatakan bahwa, tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan 

analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas atau kemampuan belajar. walaupun studi-studi psikologi telah menemukan bahwa 

wanita lebih bersedia untuk mematuhi wewenang dan pria lebih agresif dan lebih besar  kemungkinannya daripada wanita dalam memiliki 
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pengharapan untuk sukses. Bukti yang konsisten juga menyatakan bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi dari 

pada pria. Berikut ini  karaktersitik responden berdasarkan jenis kelaminnya. 

Tabel 5.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Frequency Percent 

Valid Laki-laki 45 71.4 

Perempuan 18 28.6 

Total 63 100.0 

Sumber: Lampiran 3 

 

 

 

 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin auditor tersebut digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 5.3 

Diagram karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin auditor 
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Sumber: Lampiran 3 

 
Berdasarkan  Tabel 5.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 71,43% sedangkan yang berjenis 

kelamin perempuan sebesar 28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar auditor yang diamati berjenis kelamin laki-laki. 

Banyaknya laki-laki yang berprofesi sebagai auditor dipengaruhi oleh aktivitas auditor yang tidak hanya dilakukan di dalam kantor, tetapi 

juga di luar kantor untuk mencari bukti-bukti sehingga lebih membutuhkan fisik yang lebih kuat. Alasan lain yang juga menjadikan laki-laki 

lebih banyak menjadi profesi auditor, karena profesi auditor merupakan profesi yang menjanjikan, baik dalam hal ekonomi maupun 

kedudukan di masyarakat, sehingga profesi ini lebih banyak diminati oleh kaum laki-laki untuk ditekuni.  

5.1.4 Pendidikan formal 
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Pendidikan formal yang dimiliki oleh seseorang akan memingkatkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bekerja. Hal 

ini juga berlaku untuk auditor. Berikut ini  karaktersitik responden berdasarkan pendidikannya. 

 

 

 

Tabel 5.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

  Frequency Percent 

Valid S1 53 84.1 

S2 10 15.9 

Total 63 100.0 

Sumber: Lampiran 3 

 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan auditor tersebut digambarkan sebagai berikut 

Gambar 5.4 

Diagram karakteristik responden berdasarkan pendidikan auditor 
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Sumber: Lampiran 3 

 
Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebesar 84,1% sedangkan 

sisanya sebesar 15,9% berpendidikan S2. Banyaknya auditor yang berpendidikan S1 dipengaruhi oleh usia auditor yang sebagian besar 

berkisar 21-34 tahun dan dengan hirarki staf audit sebagai junior auditor. Pendidikan auditor akan dapat meningkatkan kemampuan 

auditor dalam melakukan audit. Dengan pendidikan yang semakin tinggi auditor akan semakin memiliki pemahaman yang baik terhadap 

permasalahan yang terjadi pada saat melakukan audit. Namun pendidikan formal bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan auditor, karena pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan non formal seperti pelatihan dan seminar-

seminar yang diikuti oleh auditor. 

5.1.5 Lama bekerja sebagai auditor 
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Lama bekerja akan membentuk pengalaman kerja. Pengalaman kerja didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang 

pernah dialami oleh seseorang ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014). 

Pengalaman (experience) merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambanan perkembangan kemampuan bertingkah laku yang 

dihasilkan dari pendidian formal maupun non formal, sehingga membentuk tingkah laku yang lebih baik (Tahar, 2012). Karakteristik 

responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat berikut ini. 

Tabel 5.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama bekerja sebagai Auditor 

  Frequency Percent 

Valid 1 - 5 54 85.7 

6 - 10 6 9.5 

11 - 15 2 3.2 

26 - 30 1 1.6 

Total 63 100.0 

Sumber: Lampiran 3 
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Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja sebagai auditor tersebut digambarkan sebagai berikut 

Gambar 5.5 

Diagram karakteristik responden berdasarkan lama bekerja sebagai auditor 

 

 
Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diamati memiliki lama bekerja sebagai auditor 

selama 1-5 tahun, sebesar 85,7%. Masa kerja 6-10 tahun sebesar 9,5%. Masa kerja 11-15 tahun sebesar 3,2% dan masa kerja 26-30% 

sebesar 1,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang diamati masih memiliki masa kerja yang relatif rendah, dan 



 

128 
 

masih bersifat junior auditor. Hal ini akan memengaruhi kemampuan auditor dalam membuat keputusan audit. Namun kelemahan 

tersebut dapat diminalkan dengan adanya pengawasan dan pembimbingan oleh senior auditor. 

Masa kerja yang lama akan cenderung menjadikan seseorang merasa betah dalam pekerjaannya, karena telah beradaptasi 

dengan lingkungannya yang cukup lama, sehingga seorang pegawai akan merasa nyaman dalam menjalankan pekerjaannya (Kreitner 

dan Kinicki dalam Siahaan, 2010). Masa kerja auditor akan meninkatkan pengalaman mengaudit. Auditor yang berpengalaman dengan 

masa kerja yang lama, akan dapat meminimalkan kesalahan dibandingkan dengan auditor yang memiliki masa kerja yang rendah (Tahar, 

2012). 

5.2 Analisis Diskriptif Frekuensi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi jawaban responden berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang 

didapatkan dari 63 responden auditor dari KAP di Kota Malang. Berdasarkan data primer yang diperoleh, distribusi frekuensi masing-

masing jawaban dikelompokkan sesuai dengan indikator dan berdasarkan item jawaban, diuraikan sebagai berikut. 

5.2.1 Variabel Pengalaman kerja (X1) 

Pengalaman kerja akuntan publik adalah sebagai suatu ukuran waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam 

memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik (Foster, 2001:40). Berdasarkan data yang diperoleh, 
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dapat didistribusikan mengenai tanggapan responden terhadap item yang berkaitan dengan variabel pengalaman kerja dalam Tabel 5.6 

berikut ini: 

Tabel 5.6  Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Pengalaman kerja  

 

No Item 

Tanggapan Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Auditor yang telah lama bertugas akan 
menghasilkan temuan yang lebih baik 
dibanding junior auditor 

      35 55,6 28 44,4 

2. Semakin sering auditor melakukan 
audit pada kasus yang sama semakin 
baik keterampilan/kemampuan 
deteksinya dalam menemui kecuranga 

    2 
3,
2 

37 58,7 24 38,1 

3. Semakin lama menjadi auditor, 
semakin mengerti prosedur 
menghadapi objek pemeriksaan dalam 
memperoleh data yang dibutuhkan  

  2 
3,
2 

2 
3,
2 

31 49,2 28 44,4 

4 Banyaknya tugas yang diterima dapat 
memacu auditor untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan cepat dan tanpa 
terjadi penumpukan tugas 

  1 
1,
6 

1
6 

23
,8 

30 47,6 17 27,0 

5 Banyak tugas yang dihadapi 
memberikan kesempatan untuk belajar 
dari kegagalan dan keberhasilan yang 
pernah dialami. 

    1 
1,
6 

45 71,4 17 27 

Sumber : Data Primer diolah (Lampiran 6) 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner seperti yang tercantum pada Tabel 5.6 mengenai variabel pengalaman kerja (x1) 

dapat dilihat bahwa untuk item auditor yang telah lama bertugas akan menghasilkan temuan yang lebih baik dibanding junior auditor 

menunjukkan sebagian besar responden memberikan setuju, ditunjukkan dengan jawaban setuju sebesar 35 (55,6%) dan jawaban 

sangat setuju sebesar 28 (44,4%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama pengalaman kerja auditor akan menghasilkan temuan yang 

lebih baik dibandingkan junior auditor. 

Item yang menyatakan bahwa semakin sering auditor melakukan audit pada kasus yang sama semakin baik 

keterampilan/kemampuan deteksinya dalam menemui kecurangan dijawab oleh sebagian besar responden dengan jawaban setuju, 

sebesar 37 (58,7%), dan jawaban sangat setuju sebesar 24 (38,1%). Namun ada resonden yang ragu yang ditunjukkan dengan jawaban 

ragu-ragu sebesar 2 (3,2%). Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar auditor menyakini bahwa 

semakin sering auditor melakukan audit pada kasus yang sama semakin baik keterampilan/kemampuan deteksinya dalam menemui 

kecurangan. Namun ada juga yang tidak yakin akan pernyataan tersebut. Ketidak yakinan tersebut bisa terjadi karena setiap perusahaan 

akan memiliki permasalahan yang berbeda, walaupun mungkin sebagian penyebab permasalahannya sama dengan perusahaan lain, 

namun tidak mesti indentik satu dengan lainnya. Oleh karenanya pengalaman kerja sangat dibutuhkan dalam mendeteksi adanya 

kecurangan yang ada dalam setiap kasus. 

Item yang menyatakan bahwa semakin lama menjadi auditor, semakin mengerti prosedur menghadapi objek pemeriksaan dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan ditanggapi bervariasi oleh responden, dengan sebagian besar setuju yaitu sebesar 31 (49,2%). 
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Jawaban sangat setuju sebesar 28 (44,4%), jawaban ragu-ragu sebesar 2 (3,2%) dan jawaban tidak setuju sebesar 2 (3,2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa semakin lama menjadi auditor, akan meningkatkan kemampuan 

auditor untuk memahami prosedur pemeriksaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.  Beberapa responden yang ragu atau tidak 

setuju dengan pernyataan ini menganggap bahwa pemahaman mengenai prosedur pemeriksaan harus dipahami oleh semua auditor baik 

sebagai junior auditor maupun senior auditor. 

Item yang menyatakan bahwa  banyaknya tugas yang diterima dapat memacu auditor untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas ditangapi beragam. Responden yang menjawab setuju sebesar 30 

(47,6%), jawaban sangat setuju sebesar 17 (27%), 16 (23,8%) responden menjawab ragu-ragu dan 1 (1,6%) responden 

menjawab tidak setuju.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempercayai adanya tugas yang banyak 

akan memacu auditor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas. Namun beberapa 

respon yang ragu ataupun tidak setuju malah menganggap banyaknya tugas akan menyebabkan penumpukan tugas, apalagi 

jika ditemui banyak kecurangan. 

Item yang menyatakan bahwa banyak tugas yang dihadapi memberikan kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan 

keberhasilan yang pernah dialami ditanggapi oleh sebagian besar responden dengan jawaban setuju yaitu sebesar 45 (71,4%), jawaban 

sangat setuju sebesar 17 (27%) dan 1 (1,6%) responden ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang menyakini bahwa 
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semakin banyaknya tugas yang dihadapi dapat meningkatkan pengalaman auditor, memberikan kesempatan untuk belajar dari 

kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami.  

5.2.2 Variabel  Independensi (X2) 

Independensi adalah  suatu sikap tak mudah dipengaruhi, tidak memihak  kepada kepentingan siapapun, bebas dari setiap 

kewajiban terhadap  kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik  itu manajemen perusahaan maupun 

pimpinan perusahaan. (Standar Profesional Akuntan Publik (2001: 220). Hasil distribusi frekuensi untuk variabel independensi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 5.7  Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Independensi  

 

No Item 

Tanggapan Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Pelaksanaan audit tidak 
ada tekanan dari klien 
secara personal 

    5 7,9 29 46 29 45 

2. Pelaksanaan audit tidak 
ada tekanan dari klien 
secara emosional 

    5 7,9 28 44,4 30 47,6 

3. Pelaksanaan audit tidak 
ada tekanan dari klien 
dalam hal keuangan 

    5 7,9 34 54 24 38,1 

4 Pelaksanaan audit 
bebas dari campur 

  3 4,8 2 3,2 29 46 29 46 
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tangan manajemen dan 
pemilik perusahaan, dan 
pihak lain yang 
berkepentingan dengan 
hasil audit. 

5 Auditor harus tetap 
bersikap independen 
dalam melakukan audit 
terhadap klien 

    1 16 24 38,1 38 60,3 

Sumber : Data Primer diolah 

Item yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien secara personal ditanggapi oleh sebagian besar 

responden dengan jawaban setuju yaitu 29 (46%), jawaban sangat setuju sebesar 29 (45%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 5 (7,9%). 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menyakin setiap pelaksanaan audit tiak ada tekanan dari klien, atau dapat dikatakan 

bahwa setiap pelaksanaan audit bersifat independen. Namun beberap responden kurang percaya mengenai hal tersebut, dan 

menganggap bahwa beberapa auditor dalam melakukan pelaksanaan audit memiliki tekanan secara personal dari klien, untuk menutupi 

kecurangan yang mungkin ditemukan auditor. 

Item yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien secara emosional ditanggapi sebagian responden 

dengan jawaban setuju sebsar 28 (44,4%) dan sangat setuju sebesar 30 (47,6%), serta 5 (7,9%) responden ragu-ragu. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakin bahwa pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien secara emosional. 

Namun beberapa responden meragukan kondisi tersebut, karena ada kemungkinan auditor memiliki hubungan emosional dengan klien. 
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Item pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien dalam hal keuangan ditanggapi sebagian besar responden dengan jawaban 

setuju sebesar 34 (54%), jawaban sangat setuju sebesar 24 (38,1%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 5 (7,9%). Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa pelaksanaan audit tidak boleh ada tekanan dari klien dalam hal keuangan. Namun 

beberapa responden meragukan kondisi tersebut, dan menganggap beberapa auditor mendapat tekanan dalam hal keuangan dalam 

melaksanakan audit. 

Item yang menyaakan bahwa pelaksanaan audit bebas dari campur tangan manajemen dan pemilik perusahaan, dan pihak lain 

yang berkepentingan dengan hasil audit ditanggapi bervariasi. 29 (46%) responden menjawab setuju, 29 (46%) responden menjawab 

sangat setuju, 2 (3,2%) responden menjawab ragu-ragu dan 3 (4,8%) responden tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyakini pelaksanaan audit bebas dari campur tangan manajemen dan pemilik perusahaan, dan pihak lain yang 

berkepentingan dengan hasil audit. Namun beberapa auditor meragunan dan bahwa tidak mempercayai pernyataan tersebut. Kondisi in i 

bisa saja terjadi dalam pelaksanaan audit, dimana manajemen atau pemilik perusahaan campur tangan dalam pengauditan,sehingga 

mengurangi independensi auditor. 

Item yang menyatakan bahwa auditor harus tetap bersikap independen dalam melakukan audit terhadap klien dijawab sangat 

setuju oleh responden yang ditunjukkan dengan jawaban sangat setuju sebesar 38 (60,3%), jawaban setuju sebesar 24 (38,1%) dan 



 

135 
 

jawaban ragu-ragu sebsar 1 (16%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa auditor harus tetap bersikap 

independen dalam melakukan audit, walaupun ada responden yang meragukan sikap independensi auditor. 

5.2.3 Variabel Integritas (X3) 

Integritas merupakan prinsip yang mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur dan adil dalam hubungan profesional dan 

hubungan bisnisnya (IAPI, 2009:110). Distribusi frekuensi jawaban responden terkait dengan variabel integritas dapat dilihat berikut ini: 

Tabel 5.8  Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Integritas 

 

No Item 

Tanggapan Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Auditor harus membuat 
pengungkapan yang diharuskan 
oleh ketentuan perundang-
undangan dan profesi 

      48 76,2 15 23,8 

2. Auditor harus secara sadar tidak 
boleh terlibat dalam aktivitas ilegal 
apapun yang memalukan profesi 
audit internal atau pun organisasi 

      41 65,1 22 34,9 

3. Auditor secara tegas 
mengemukakan temuan-temuan 
yang material menurut pertimbangan 
dan keyakinan yang perlu dilakukan 

      42 66,7 21 33,3 

4 Seorang auditor harus bertanggung 
jawab atas hasil audit yang telah 
dilakukan 

      39 61,9 24 38,1 

5 Auditor selalu menimbang 
permasalahan berikut akibat-
akibatnya dengan seksama 

    2 
3,
2 

42 66,7 19 30,2 
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 Auditor harus bekerja sesuai 
keadaan yang sebenarnya, tidak 
menambah maupun mengurangi 
fakta yang ada. 

      35 55,6 28 44,4 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel 5.7  menunjukkan bahwa Item itegritas yang menyatakan bahwa auditor harus membuat pengungkapan yang 

diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi ditanggapi oleh sebagian besar responden dengan jawaban setuju, sebesar 

48 (76,2%) dan jawaban sangat setuju sebesar 15 (23,8%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden menyakini bahwa auditor 

harus membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. 

Item yang menyatakan auditor harus secara sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun yang memalukan profesi 

audit internal atau pun organisasi ditanggapi oleh sebagian besar responden dengan jawaban setuju sebesar 41 (65,1%) dan jawaban 

sangat setuju sebesar 22 (34,9%), Hal ini menunjukkan seluruh responden menyakini bahwa auditor harus secara sadar tidak boleh 

terlibat dalam aktivitas ilegal apapun yang memalukan profesi audit internal atau pun organisasi. 

Pernyataan auditor secara tegas mengemukakan temuan-temuan yang material menurut pertimbangan dan keyakinan yang 

perlu dilakukan ditanggapi oleh sebagian besar responden dengan jawaban setuju, sebesar 42 (66,7%) dan sangat setuju sebesar 21 

(33,3%) sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden menyakini bahwa auditor secara tegas harus mengemukakan 

temuan-temuan yang material menurut pertimbangan dan keyakinan yang perlu dilakukan. 
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Item yang menyatakan seorang auditor harus bertanggung jawab atas hasil audit yang telah dilakukan ditanggapi setuju oleh 

sebagian besar responden, yang ditunjukkan dengan nilai setuju sebesar 39 (61,9%) dan jawaban sangat setuju sebesar 24 (38,1%). Hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh responden menyakini bahwa  auditor harus bertanggung jawab atas hasil audit yang telah dilakukan. 

Item yang menyatakan bahwa auditor selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama ditanggapi 

sebagian responden dengan jawaban setuju, yaitu sebesar 42 (66,7%) dan jawaban sangat setuju sebesar 19 (30,2%) serta jawaban 

ragu-ragu sebesar 2 (3,2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa auditor selalu menimbang 

permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama, walaupun ada responden yang meragukan kemampuan auditor dalam hal 

tersebut. Keraguan tersebut menunjukkan ada beberapa auditor yang dalam membuat keputusan tidak mempertimbangkan akibat yang 

mungkin terjadi dengan seksama. 

Item yang menyatakan auditor harus bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta 

yang ada ditanggapi setuju oleh sebagian besar responden, yang ditunjukkan dengan jawaban setuju sebesar 35 (55,6%) dan jawaban 

sangat setuju sebesar 28 (44,4%). Hal ini menunjukkan bahwa semua responden menyakini bahwa auditor harus bekerja sesuai keadaan 

yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada. 

5.2.4 Variabel Obyektivitas (X4) 
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Obyektivitas merupakan suatu prinsip yang mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subyektivitas, benturan-benturan 

kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan 

bisnisnya (IAPI, 2009:120). Distribusi frekuensi variabel obyektivitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5.9  Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Obyektivitas 
  

No Item 

Tanggapan Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Auditor menolak 
penugasan audit bila pada 
saat bersamaan sedang 
memiliki hubungan 
kerjasama dengan pihak 
yang diperiksa 

    8 1,27 41 65,1 14 22,2 

2. Auditor tidak akan 
menerima apa pun yang 
dapat mengganggu, atau 
dianggap dianggap 
mengganggu, 
profesionalitas penilaian 
mereka 

      46 73 17 27 

3. Setiap anggota harus 
menjaga obyektifitasnya 
dan bebas dari benturan 
kepentingan dalam 
pemenuhan kewajiban 
profesionalnya. 

      42 66,7 21 33,3 

4 Auditor harus 
mengungkapkan semua 
fakta material yang mereka 
ketahui yang, jika tidak 

      43 68,3 20 31,7 
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diungkapkan, dapat 
mengganggu pelaporan 
kegiatan yang sedang 
diperiksa 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa item dari variabel obyektivitas yang menyatakan auditor menolak penugasan audit 

bila pada saat bersamaan sedang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak yang diperiksa Auditor menolak penugasan audit bila 

pada saat bersamaan sedang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak yang diperiksa ditanggapi sebagian besar responden dengan 

jawaban setuju, sebesar 41 (65,1%), jawaban sangat setuju sebesar 14 (22,2%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 8 (1,27%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa secara obyektif auditor akan menolak penugasan audit bila pada saat 

bersamaan sedang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak yang diperiksa. Namun ada beberapa responden yang meragukan 

tindakan auditor untuk bersifat obyektif dengan menolak penugasan audit bila pada saat bersamaan sedang memiliki hubungan 

kerjasama dengan pihak yang diperiksa. Hal ini karena bisa saja auditor berusaha menjaga kredibilitas perusahaan dari pihak yang 

diperiksa, agar tidak mengalami kerugian sebagai salah satu investor perusahaan. 

Item yang menyatakan auditor tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu, atau dianggap dianggap mengganggu, 

profesionalitas penilaian mereka ditanggapi oleh responden dengan jawaban setuju sebesar 46 (73%) dan jawaban sangat setuju 

sebesar 17 (27%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden menyakini bahwa auditor tidak boleh menerima apa pun yang dapat 

mengganggu, atau dianggap mengganggu, profesionalitas penilaian mereka. 
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Item yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam 

pemenuhan kewajiban profesionalnya ditanggapi sebagian besar responden dengan jawaban setuju sebesar 42 (66,7%) dan jawaban 

sangat setuju sebesar 21 (33,3%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden menyakini bahwa setiap anggota harus menjaga 

obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

Item yang menyatakan bahwa auditor harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui yang, jika tidak 

diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa ditanggapi sebagian besar responden dengan setuju yaitu 

43 (68,3%) dan jawaban sangat setuju sebesar 20 (31,7%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden menyakini bahwa auditor 

harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui yang, jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan 

yang sedang diperiksa. 

5.2.5 Variabel Kompetensi (X5) 

Menurut IAPI (2009:130) Kompeternsi adalah sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional seorang auditor. Menurut prinsip 

komptensi, mewajibkan seorang auditor/praktisi untuk memelihara pengetahuan, keahlian dan kemahiran profesionalnya. Distribusi 

frekuensi variabel kompetensi dapat dilihat berikut ini 

Tabel 5.10  Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Kompetensi 

No Item Tanggapan Responden 
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1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Auditor harus terus menerus 
meningkatkan kemahiran 
professional, keefektifan dan 
kualitas hasil pekerjaan 

  1 1,6 1 1,6 35 55,6 26 41,3 

2. Auditor akan selalu menolak 
untuk melaksanakan tugas 
apabila tidak sesuai dengan 
pengetahuan, keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki 

  2 3,2 2 3,2 41 65,1 18 28,6 

3. Auditor hanya akan 
memberikan layanan 
sepanjang mereka memiliki 
pengetahuan, keterampilan, 
dan pengalaman yang 
diperlukan 

  3 4,8 5 7,9 42 66,7 13 20,6 

4 Auditor harus melakukan 
audit internal sesuai dengan 
Standar Internasional Praktik 
Profesional Audit Internal 

    12 19 37 58,7 14 22,2 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel 5.9 menunjukkan bahwa item dari variabel kompetensi yang menyatakan bahwa auditor harus terus menerus 

meningkatkan kemahiran professional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan ditanggapi beragam oleh responden. Sebagian besar 

menjawab setuju yaitu 35 (55,6%). Jawaban sangat setuju sebesar 20 (41,3%), jawaban ragu –ragu sebesar 1 (1,6%) dan jawaban tidak 

setuju sebesar 1 (1,6%0. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa harus terus menerus meningkatkan 

kemahiran professional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan. Namun beberapa responden meragukan dan bahwa tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Ketidak setujuan tersebut karena tidak selalu auditor yang memiliki terus menerus meningkatkan pendidikan yang 
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lebih tinggi akan menghasilkan audit yang baik dan sebaliknya auditor yang tidak memiliki pendidikan standar juga bisa bekerja dan 

menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Hal ini karena kemampuan dan kemahiran dalam melakukan audit bisa didapat dari 

pendidikan non formal, ataupun pengalaman menangani banyak kasus, walaupun mereka juga memahami bahwa pendidikan yang 

semakin tinggi akan meningkatkan profesional seorang auditor. 

Item yang menyatakan bahwa auditor akan selalu menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki ditanggapi bervariasi oleh responden. Responden yang menjawab setuju sebesar 41 (65,1%), 

jawaban sangat setuju sebesar 18 (28,6%), jawaban ragu-ragu sebesar 2 (3,2%) dan jawaban tidak setuju sebesar 2 (3,2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa auditor akan selalu menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak 

sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Namun beberapa responden ada yang meragukan dan tidak 

percaya bahwa auditor akan menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki. Hal ini karena dalam melakukan audit, biasanya tidak dilakukan oleh seorang saja, tetapi dalam bentuk tim, dimana 

kekurangan seseorang dapat dibantu dan tangani oleh anggota tim yang lain. 

Item yang menyatakan auditor hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman yang diperlukan ditanggapi beragam oleh responden. Sebagian besar responden menjawab setuju, yaitu 42 (66,7%). 

Jawaban sangat setuju sebesar 13 (20,6%), jawaban ragu-ragu sebesar 5 (7,9%) dan jawaban tidak setuju sebesar 3 (4,8%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa auditor hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki 
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pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Namun beberapa responden meragukan bahkan tidak setuju kalau auditor 

hanya akan melayani audit  sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Dengan kata lain 

mereka menganggap bahwa auditor akan selalu menerima tawaran audit walaupun pengetahuan dan keterampilan kurang memadai. 

Item yang menyatakan auditor harus melakukan audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit 

Internal ditanggapi bervariasi oleh responden. Responden yang menjawab setuju sejumlah 37(58,7%). Jawaban sangat setuju sebesar 

14 (22,2%). Jawaban ragu-ragu sebesar 12 (19%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa menyatakan 

auditor harus melakukan audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal. Namun sayangnya ada 

responden yang meragukan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang menganggap bahwa ada beberapa 

auditor yang tidak melakukan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal. 

5.2.6 Variabel Kualitas Audit (Y) 

Kualitas audit yaitu suatu proses yang menunjukkan kompetensi dan independensi auditor dalam menjalankan pemeriksaan 

auditnya mulai dari proses deteksi salah saji, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), resiko audit, prinsip kehati-hatian, 

proses pengendalian oleh superviser, dan perhatian oleh manager/partner (Wooten, 2003). Distribusi frekuensi jawaban responden atas 

variabel kualitas audit adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.11  Distribusi Tanggapan Responden pada Variabel Kualitas Auditor 
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No Item 

Tanggapan Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Auditor harus mampu mendeteksi setiap 
kesalahan dalam pemeriksaan audit 

    1 16 44 69,9 18 28,6 

2. Saat menerima penugasan, auditor 
menetapkan sasaran, ruang lingkup, 
metodologi audit 

    9 14,3 31 49,2 23 38,5 

3. Proses pengumpulan dan pengujian 
bukti harus dilakukan dengan maksimal 
untuk mendukung kesimpulan, temuan 
audit, serta rekomendasi yang terkait. 

    9 14,3 33 52,4 21 33,3 

4 Auditor mengusahakan dokumen audit 
dalam bentuk kertas kerja audit dan 
disimpan dengan baik agar dapat secara 
efektif diambil, dirujuk dan dianalisis. 

    13 20,6 34 54 16 26,4 

5 Dalam melaksanakan tugas, auditor 
merencanakan materialitas atas laporan 
keuangan berdasarkan standar auditing 
yang berlaku umum di Indonesia 

    10 15,9 35 55,6 18 28,6 

6 Laporan hasil audit memuat temuan dan 
simpulan hasil audit secara objektif, 
serta rekomendasi yang konstruktif 

      39 61,9 24 38,1 

7 Laporan yang dihasilkan harus akurat 
lengkap,obyektif, menyakinkan, jelas, 
ringkas, serta tepat waktu, agar 
informasi yang diberikan bermanfaat 
secara maksimal 

    11 17,5 35 55,6 17 27 

8 Tidak melakukan perhitungan fisik 
terhadap kas, investasi, persediaan, 
aktiva tetap dalam audit dalam audit 
laporan keuangan merupakan tindakan 
berisiko tinggi. 

    5 7,9 36 57,1 22 34,9 

9 Apabila prinsip kehati-hatian telah 
dilakukan dalam pelaksanaan 
pemeriksaan maka kualitas hasil 
pemeriksaan akan semakin baik 

    11 17,5 33 52,4 19 30,2 

10 Semua pekerjaan auditor harus direview 
oleh atasan secara berjenjang sebelum 

    9 14,3 20 31,7 34 54 
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hasil audit dibuat. 

Sumber : Data Primer diolah 

 

Berdasarkan Tabel 5.10 mengenai distribusi jawaban responden tentang variabel kualitas audit menunjukkan bahwa item yang 

menyatakan auditor harus mampu mendeteksi setiap kesalahan dalam pemeriksaan audit ditanggapi sebagian besar responden dengan 

setuju, yaitu sebesar 44 (69,9%). Jawaban sangat setuju sebesar 18 (28,6%), dan jawaban ragu-ragu sebesar 1 (16%). Hal ini 

menunjukkan bahwa  sebagian besar responden menyakini bahwa auditor harus mampu mendeteksi setiap kesalahan dalam 

pemeriksaan audit. Namun ada responden yang meragukan pernyataan tersebut. Keraguan jawaban tersebut bisa karena pengauditan 

dilakukan oleh tim, dan adanya pembagian tugas, sehingga mungkin saja ada auditor yang tidak menemukan kesalahan dari bagian yang 

diaudit.  

Item yang menyatakan bahwa saat menerima penugasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi audit 

ditanggapi bervariasi. Sebagian besar responden menjawab setuju, yaitu 31 (49,2%). Jawaban sangat setuju sebesar 23 (38,5%) dan 

jawaban ragu-ragu sebesar 9 (14,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa saat menerima 

penugasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi audit. Namun ada beberapa responden yang meragukan jika auditor 

melakukan hal tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa auditor yang tidak mengindakan penetapan sasaran, ruang lingkup, 

metodologi audit saat menerima tugas untuk mengaudit. 
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Item yang menyatakan bahwa proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan dengan maksimal untuk mendukung 

kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang terkait ditanggapi bervariasi oleh responden. Sebagian besar responden menjawab 

setuju sebesar 33 (52,4%). Jawaban sangat setuju sebesar 21 (33,3%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 9 (14,3%). Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa dalam melakukan audit, proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan 

dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang terkait. Namun ada beberapa yang meragukan 

pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan ada kalanya auditor dalam membuat kesimpulan temuan audit dan rekomendasi tidak 

didukung oleh bukti yang kuat. 

Item yang menyatakan bahwa auditor mengusahakan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit dan disimpan dengan baik 

agar dapat secara efektif diambil, dirujuk dan dianalisis ditanggapi bervariasi oleh responden. Sebagian besar responden menjawab 

setuju, yaitu sebesar 34 (54%). Jawaban sangat setuju sebesar 16 (26,4%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 13 (20,6%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa dalam melakukan audit, auditor mengusahakan dokumen audit dalam 

bentuk kertas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat secara efektif diambil, dirujuk dan dianalisis. Namun ada beberapa 

responden yang ragu dengan pernayataan tesebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kalanya beberapa audit tidak menggunakan 

dokumen audit dalam bentuk kertas kerja dan menyimpannya untuk dianalisis lebih lanjut. 
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Item yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, auditor merencanakan materialitas atas laporan keuangan 

berdasarkan standar auditing yang berlaku umum di Indonesia ditanggapi bervariasi oleh responden. Sebagian besar responden 

menyatakan setuju, sebesar 35 (55,6%). Jawaban sangat setuju sebesar 18 (28,6%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 10 (15,9%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa dalam melaksanakan tugas, auditor merencanakan materialitas atas 

laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang berlaku umum di Indonesia. Namun adanya jawaban ragu-ragu dari beberapa 

responden mengindikasikan bahwa ada beberapa auditor yang dalam melaksanakan tugas audit tidak mengindakan standar auditing 

yang berlaku umum di Indonesia. 

Item yang menyatakan bahwa laporan hasil audit memuat temuan dan simpulan hasil audit secara objektif, serta rekomendasi 

yang konstruktif ditanggapi oleh sebagian responden dengan jawaban setuju sebesar 39 (61,9%) dan jawaban sangat setuju sebesar 24 

(38,1%). Hal ini menunjukkan bahwa semua responden menyakini bahwa laporan hasil audit memuat temuan dan simpulan hasil audit 

secara objektif, serta rekomendasi yang konstruktif. 

Item yang menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan harus akurat lengkap, obyektif, menyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat 

waktu, agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal ditanggapi oleh responden secara beragam. Sebagian besar 

responden menjawab setuju sebesar 35 (55,5%). Jawaban sangat setuju sebesar 17 (27%) dan ragu-ragu sebesar 11 (17,5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa laporan yang dihasilkan harus akurat lengkap,obyektif, menyakinkan, 
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jelas, ringkas, serta tepat waktu, agar informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal. Namun beberapa responden meragukan 

pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dalam membuat laporan yang dihasilkan mungkin saja kurang akurat, kurang 

obyektif, dan tidak tepat waktu. 

Item yang menyatakan bahwa tidak melakukan perhitungan fisik terhadap kas, investasi, persediaan, aktiva tetap dalam audit 

dalam audit laporan keuangan merupakan tindakan berisiko tinggi ditanggapi beragam oleh responden. Sebagian besar responden 

menjawab setuju, sebesar 36 (57,1%). Jawaban sangat setuju sebesar 22 (34,9%0 dan jawaban ragu-ragu sebesar 5 (7,9%). Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyakini bahwa jika auditor tidak melakukan perhitungan fisik terhadap kas, investasi, 

persediaan, aktiva tetap dalam audit dalam audit laporan keuangan merupakan tindakan berisiko. Namun beberapa responden ragu-ragu 

dengan pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa auditor yang kurang memperhatikan perhitungan fisik 

terhadap kas, investasi, persediaan, aktiva tetap dalam audit dalam audit laporan keuangan jika tidak ada kecurigaan terjadi kecurangan. 

Item yang menyatakan bahwa apabila prinsip kehati-hatian telah dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan maka kualitas hasil 

pemeriksaan akan semakin baik ditanggapi responden bervariasi. Sebagian besar responden menjawab setuju sebesar 33 (52,4%). 

Jawaban sangat setuju sebesar 19 (30,2%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 11 (17,5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyakini bahwa apabila prinsip kehati-hatian telah dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan maka kualitas hasil 
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pemeriksaan akan semakin baik. Namun beberapa responden meragukan pernyataan tersebut, yang berarti  kualitas hasil pemeriksaan 

yang baik tidak dicapai dengan hanya menjalankan prinsip kehati-hatian  dalam pemeriksaan. 

Item yang menyatakan bahwa semua pekerjaan auditor harus direview oleh atasan secara berjenjang sebelum hasil audit dibuat 

ditanggapi bervariasi oleh responden. Sebagian besar responden menjawab sangat setuju yang ditunjukkan dengan nilai sangat setuju 

sebesar 34 (54%), jawaban setuju sebesar 20 (31,7%) dan jawaban ragu-ragu sebesar 9 (14,3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden sangat menyakini bahwa semua pekerjaan auditor harus direview oleh atasan secara berjenjang sebelum hasil audit 

dibuat. Namun beberapa responden ragu-ragu dengan pernyataan tersebut, yang mengindikasikan hal tersebut tidak dilakukan oleh 

auditor. 

 

 

 

 

5.3 Hasil Analisis Statistik 
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Untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis dilakukan dengan analisis statistik regresi linier berganda menggunakan 

bantuan Statistical Package for the Social Science. (SPSS). 

5.3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan menyakini bahwa persamaan regresi yang dihasilkan tidak terdapat variabel terganggu yang 

dapat mengganggu prediksi dari persamaan regresi. Tujuannya agar memperoleh nilai pemerkira yang tidak bias. Hasil analisis asumsi 

klasik dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 5.12 Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik  

 Autokorelasi 
(run test) 

Multikolinieritas 
(VIF) 

Normalitas 
(One Sample 
Kolmogorov 
Smirnov) 

Heterokedastisitas 
(Uji glejser) 

Nilai Z run test 
-1,650 
Asymp sig Z 
runt test 
0,099 

Variabel VIF Kolmogorov-
Smirnov Z 
0,648 
Asymp sig Z 
kolmogorof 
smirnov 
0,796 

Variabel Sig t 
 

Pengalaman 
kerja 

1,669 Pengalaman 
kerja 

Sig t 
0,893 

Independensi 1,297 Independensi Sig  
0,268t 

Integritas 2,089 Integritas Sig t 
0,322 

Obyektivitas 2,304 Obyektivitas Sig t 
0,364 

Kompetensi 1,521  Kompetensi Sig t 
0,200 

Penilaian Asymp sig > 
α (0,05) 

VIF < 10 Asymp sig > 
α (0,05) 

sig t> α (0,05) 

Keterangan Tidak ada 
masalah 

Tidak ada masalah 
multikolinieritas 

Tidak ada 
masalah 

Tidak ada masalah 
heterokedastisitas 
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autokorelasi (Asumsi diterima) Normalitas 
(Asumsi 
diterima) 

(Asumsi diterima) 

Sumber: Lampiran 3 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

5.3.1.1. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dengan run test didapatkan nilai z run test 

sebesar -1,650 dengan sig sebesar 0,099. Karena Asymp sig > α (0,05) sehingga tidak terjadi permasalahan autokorelasi dan asumsi 

diterima 

5.3.1.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

(Ghozali, 2007:91). Hasil uji multikolineritas dengan VIF menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF di bawah 10. 

Dengan demikian tidak terjadi permasalahan multikolinieritas dan asumsi diterima. 

5.3.1.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas  bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2007:105). Hasil uji heterokedastisitas dengan uji glejser menunjukkan bahwa nilai sig 
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t dari semua variabel bebas diatas 0,05 (α=5%) atau sig t> α (0,05). dengan demikian tidak terjadi permasalahan heterokedastisitas 

dan asumsi diterima. 

5.3.1.4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai 

distribusi normal Ghozali, 2007:110). Hasil uji normalitas dengan kolmogorof smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

0,648 dengan Asymp sig Z kolmogorof smirnov sebesar 0,796. Karena asymp sig > α (0,05) maka dikatakan data terdistribusi normal 

dan asumsi diterima. 

 

 

 

 

5.3.2 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan Tabel 5.11 menunjukkan bahwa persamaan regresi telah memenuhi uji asumsi klasik, sehingga dapat digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. Adapun ringkasan permasamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut ini. 

Tabel 5.13 Ringkasan Hasil Uji Regresi 

R 0,867     
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R
2
 0,752     

Adj R
2
 0,730     

F F Sig F Penilaian Keterangan  

 34,583 0,00 Sig F < 0,05 Ada pengaruh 
secara 
simultan dan 
model layak 
dianalisis. 

 

      

 β t Sig t Penilaian Keterangan 

Konstanta -12,886   Sig t < 0,05  
Pengalaman kerja 0,477 2,534 0,014 Ada 

pengaruh 
Independensi 0,304 2,167 0,034 Ada 

pengaruh 
Integritas 0,504 2,723 0,009 Ada 

pengaruh 
Obyektivitas 0,689 2,491 0,016 Ada 

pengaruh 
Kompetensi 0,800 4,079 0,000 Ada 

pengaruh 
Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa secara bermakna (bersama-sama) pengalaman kerja, independensi, integritas, 

obyektivitas, dan kompetensi memengaruhi perubahan kualitas audit. Besarnya pengaruh secara bermakna ditunjukkan dengan nilai R2 

sebesar 0,752 (75,2%). Artinya pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas, dan kompetensi memengaruhi perubahan 

kualitas audit sebesar 75,2% sedangkan sisanya sebesar 24,8% perubahan kualitas audit dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

regresi. 



 

154 
 

Nilai t hitung pengalaman kerja sebesar 2,535 dengan sig t sebesar 0,014< 0,05 (α 5%). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga pengalaman kerja memengaruhi perubahan kualitas audit. Nilai t hitung independensi sebesar 2,167 dengan sig t 

sebesar 0,034 < 0,05 (α 5%). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga independensi memengaruhi perubahan kualitas  

audit. 

Nilai t hitung integritas sebesar 2,723 dengan sig t sebesar 0,009 < 0,05 (α 5%). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga integritas memengaruhi perubahan kualitas audit. Nilai t hitung obyektivitas sebesar 2,491 dengan sig t sebesar 0,016< 0,05 (α 

5%). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga obyektivitas memengaruhi perubahan kualitas audit. Nilai t hitung 

kompetensi sebesar 4,079 dengan sig t sebesar 0,000< 0,05 (α 5%). Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga kompetensi 

memengaruhi perubahan kualitas audit. 

Dapat disimpulkan secara parsial semua variabel memengaruhi perubahan kualitas audit. Jika dilihat dari nilai koefisien regresi (b) 

dari masing-masing variabel bebas, maka nilai koefisien regresi yang tertinggi dihasilkan oleh variabel kompetensi, yaitu sebesar 0,800. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap perubahan kualitas 

audit, dibandingkan variabel pengalaman kerja, independen, integritas dan obyektivitas. Berdasarkan Tabel 5.12 dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut. 

Y = a + b₁ X1 + b₂ X2 + b₃ X3 + b₄ X4 + b₅ X5  
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Kualitas audit = -12,886 + 0,477 pengalaman kerja  + 0,304 independensi + 0,504 integritas + 0,689 obyektivitas + 0,800 kompetensi 
 

Nila konstantas sebesar -12,886 artinya jika pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi bernilai nol, 

maka secara konstan nilai kualitas audit sebesar -12,886. Nilai koefisien regresi pengalaman kerja sebesar 0,477 artinya setiap kenaikan 

satu satuan pengalaman kerja, akan meningkatkan kualitas kerja sebesar 0,477. Nilai koefisien regresi independensi  sebesar 0,304 

artinya setiap kenaikan satu satuan independensi, akan meningkatkan kualitas kerja sebesar 0,304. Nilai koefisien regresi integritas 

sebesar 0,504 artinya setiap kenaikan satu satuan integritas, akan meningkatkan kualitas kerja sebesar 0,504. Nilai koefisien regresi 

obyektivitas sebesar 0,689 artinya setiap kenaikan satu satuan obyektivitas, akan meningkatkan kualitas kerja sebesar 0,689. Nilai 

koefisien regresi kompetensi sebesar 0,800 artinya setiap kenaikan satu satuan kompetensi, akan meningkatkan kualitas kerja sebesar 

0,800. 

 

5.4 Pembahasan 

5.4.1 Pengaruh Pengalaman kerja Terhadap Kualitas Audit 

Pengalaman Auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya 

penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani. makin banyak. Pengalaman Auditor yang semakin luas dapat 

menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit.  
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Auditor yang berpengalaman mampu menjelaskan hasil audit yang lebih luas (Lawrence, 1996 dalam Sabrina, 2012). Auditor yang 

mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama 

melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. 

Semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan 

semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan 

keuangan dari berbagai jenis industry (Muid, 2013). 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengalaman kerja memengaruhi perubahan kualitas audit secara positif. Artinya 

kenaikan pengalaman kerja seorang auditor, akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Berpengaruhnya 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit karena pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan memperluas wawasan auditor 

dalam menemuhi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, sehingga auditor akan lebih mampu untuk 

menjelaskan temuan audit.  

Auditor yang lebih berpengalaman juga lebih mampu member penjelasan yang masuk akal atas kelahan-kesalahan dalam laporan 

keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Martin, 

2011). Auditor yang berpengalaman juga memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya 

(Indah, 2010) sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi lebih akurat. 
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Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan 

yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang 

dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Kusuma, 2012). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah (2010), Singgih, Muliani dan Bawono (2010), Salim 

(2012), Carolita (2012), Kusuma (2012). Muid (2013) yang mampu membuktikan adanya pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas 

audit. Namun tidak sependapat dengan Ariesanti (2001) yang berpendapat bahwa pengalaman tidak memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan keahlian auditor yang berarti pengalaman tidak pula berpengaruh terhadap kualitas audit 

5.4.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut 

harus didukung dengan sikap independen. Independensi auditor berhubungan dengan perilaku etis auditor. Artinya auditor yang lebih 

independen akan cenderung berperilaku etis (Samsi, 2013) 

Fearnley dan Page (1994) dalam Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika 

auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham 

dan kreditor) dan agen (manajer). Sedangkan menurut Christiawan (2002), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan 
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publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaanya. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa independensi memengaruhi perubahan kualitas audit secara positif. Artinya setiap kenaikan 

independensi yang dimiliki auditor dalam melaksanakan audit, akan meningkatkan kualitas audit. Berpengaruhnya independensi terhadap 

kualitas audit karena auditor yang lebih independen akan lebih mudah untuk menjaga perilaku etisnya (Samsi, 2013). Auditor yang 

independen, juga akan selalu menjaga sikap jujur, tidak memihak siapapun, sehingga hasil audit yang dihasilkan bersifat obyektif dan 

dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang berkepentingan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Singgih, Muliani dan Bawono (2010), Salim (2012) Christiawan 

(2002) yang mampu membuktikan adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit  tetapi bertentangan dengan penelitian Carolita 

(2012) yang tidak mampu membuktikan adanya pengaruh independensi dengan kualitas audit. 

5.4.3 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit 

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima 

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah, Akram dan 

Inapty, 2013). 
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Profesi akuntan harus memiliki integritas, independen dan bebas dari semua kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan 

teknis dan profesionalisme harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas ditempat yang paling tinggi. Akuntan bukan hanya 

sekedar ahli tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau due professional care dan selalu menjunjung 

tinggi kode etik profesi yang ada (Utami, 2011:122). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas memengaruhi kualitas audit secara positif. Artinya kenaikan integritas seorang 

auditor akan meningkatkan kualitas audit. Berpengaruhnya integritas terhadap kualitas audit karena seorang auditor yang memegang 

prinsip integritas yang tingi, akan lebih berperilaku etis, tidak dapat menerima kecurangan, sehingga audit yang dihasilkan lebih dapat 

dipercaya, kebenarannya.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Salim (2012), dan Carolita (2012) yang mampu membuktikan adanya 

pengaruh integritas terhadap kualitas audit. 

5.4.4 Pengaruh Obyektivitas Terhadap Kualitas Audit 

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa 

obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan 

laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas 

mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi 

tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah, Akram dan Inapty, 2013). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa obyektivitas terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif. Artinya peningkatan 

sikap obyektivitas auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Berpengaruhnya obyektivitas terhadap kualitas audit karena 

sikap obyektivitas yang dimiliki auditor akan menjadikan auditor bersikap jujur dan tidak mengkompromikan hasil audit dengan 

kepentingan beberapa pihak, sehingga hasil audit menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carolita (2012) yang mampu membuktikan adanya pengaruh 

obyektivitas terhadap kualitas audit. 

 

 

5.4.5 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Seorang auditor menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Seorang auditor yang lebih berpengalaman 

akan memiliki skema lebih baik dalam mengidentifikasi kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman. Sehingga 

pengungkapan informasi tidak lazim oleh auditor yang berpengalaman juga lebih baik dibandingkan pengungkapan oleh auditor yang 

kurang berpengalaman (Libby, 1991 dalam Indah, 2010). Semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaannya (Samsi, 2013). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi terbukti mempengaruhi kualitas audit secara positif. Artinya peningkatan 

kompetensi seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Berpengaruhnya kompetensi terhadap kualitas audit 



 

161 
 

karena auditor yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, baik yang didapatkan dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal 

akan meningkatkan kemampuan auditor untuk memahami prosedur, mengidentifikasikan setiap permasalahan, sehingga lebih kualitas 

audit yang dihasilkan menjadi lebih baik. 

Auditor yang berpendidikan akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan lebih mudah dalam 

mengikuti perkembangan jaman yang semakin kompleks sehingga tingkat keberhasilan melaksanakan audit akan lebih tinggi dan lebih 

berkualitas. Pengetahuan yang semakin luas juga meningkatkan kemampuan auditor secara spsifik dan membantu mencapai kinerja 

auditor (Indah, 2010) 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Christiawan (2002), Salim (2012) yang mampu membuktikan adanya 

pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

 

5.5 Implikasi Penelitian 

5.5.1 Implikasi Hasil Penelitian 

Kualitas audit merupakan probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran 

dalam sistem akuntansi kliennya. Auditor yang berkompeten dan independen diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi 

(De Angelo, 1981 dalam Hardiningsih dan Oktaviani 2013:2).  
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Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung 

terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit 

merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor (AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) 

dalam Indah (2010). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas, yaitu pengalaman kerja, independensi, integritas, 

obyektivitas dan kompetensi terbukti memengaruhi kualitas audit baik secara bermakna maupun secara parsial. Artinya ketika seorang 

auditor menanamkan kode etik dalam dirinya, yang diwujudkan dalam bentuk independensi, memiliki integritas yang tinggi, bersivat 

obyektivitas, kompetensi yang tinggi serta didukung oleh pengalaman kerja, akan dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk 

melaksanakan audit dengan baik dan berkualitas. 

Pengalaman kerja yang dimiliki auditor akan memperluas wawasan auditor dalam menemui dan mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada dilapangan, sehingga auditor akan lebih mampu untuk menjelaskan temuan audit. Penjelasan yang diberikan 

atas kelahan-kesalahan dalam laporan keuangan juga akan lebih masuk akal dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan 

audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Martin, 2011). Auditor yang berpengalaman juga memiliki ketelitian dan 

kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya (Indah, 2010), sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi 

lebih akurat.  
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Auditor yang lebih independen akan lebih mudah untuk menjaga perilaku etisnya (Samsi, 2013). Auditor yang independen, juga 

akan selalu menjaga sikap jujur, tidak memihak siapapun, sehingga hasil audit yang dihasilkan bersifat obyektif dan dapat dipercaya oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan, karena tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak lain. Auditor yang memegang prinsip 

integritas yang tinggi, akan lebih berperilaku etis, tidak dapat menerima kecurangan, sehingga audit yang dihasilkan lebih dapat 

dipercaya, kebenarannya  

Sikap obyektivitas yang dimiliki auditor akan menjadikan auditor lebih jujur dan tidak mengkompromikan hasil audit dengan 

kepentingan beberapa pihak, sehingga hasil audit menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Auditor yang 

berpendidikan akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti 

perkembangan jaman yang semakin kompleks sehingga tingkat keberhasilan melaksanakan audit akan lebih tinggi dan lebih berkualitas.  

5.5.2 Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terbukti 

memengaruhi kualitas audit. Kualitas audit merupakan hal yang penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karenanya banyak penelitian yang 

terus digali untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang memengaruhi 

kualitas auditi difokuskan pada faktor-faktor yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari auditor, sehingga teori dasar 



 

164 
 

yang digunakan adalah Teori Pengharapan, Konsep Locus of Control dan Teori Keutamaan sebagai teori dasar kualitas audit. Beberapa 

faktor yang diamati dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi. 

Berdasarkan pendekatan ketiga teori tersebut pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terbukti 

memengaruhi kualitas audit. Artinya kualitas audit dapat dibangun berdasarkan pendekatan psikologi dari auditor.  

Teori Pengharapan berargumen bahwa karyawan akan bertindak sesuai dengan motivasi yang dibangunnya, dan motivasi 

tersebut akan mengantarkan karyawan untuk mencapai kinerja yang baik sesuai yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan auditor, 

adanya kode etik yang harus dilaksanakan oleh auditor, harus dapat memotivasi auditor untuk membangun sikap dan perilaku yang etis 

dalam melakukan pelaksanaan audit. Keyakinan untuk menerapkan sikap etis dalam melakukan audit secara psikologis akan membentuk 

kepribadian auditor yang akan menghantarkan kepada suatu pencapaian kerja yang lebih baik.  

Berdasarkan konsep yang ada dalam teori pengharapan, maka beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit dan terkait 

dengan teori pengharapan adalah pengalaman kerja dan independensi. Pengalaman kerja seseorang akan membentuk perilaku dan 

berakhir pada keputusan yang didasarkan persepsi (pengharapan). Auditor yang berpengalaman akan memiliki kekuatan dalam dirinya 

dalam mengatasi suatu pekerjaan sehingga akan meningkatkan kualitas audit. Disisi lain pengalaman kerja dimiliki auditor akan 

menjadikan auditor memiliki keinginan atau pengharapan yang lebih tinggi, terutama dalam hal penghasilan, dan hal ini akan memotivasi 

kerja auditor yang berpengaruh pada kualitas audit. 
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Independensi merupakan kesempatan yang diperoleh oleh pegawai untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangannya sendiri 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh atasannya sendiri. Independensi ini menjadi sumber kepuasan pekerjaan, 

karena mereka dapat menggunakan ide-ide atau gagasan-gagasannya sendiri dalam bekerja sehinga lebih mudah untuk beradaptasi 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara psikologis mereka merasa tertarik dalam bekerja karena adanya kebebasan dari pekerja 

untuk menggunakan minat dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan pekerjaaan (Pratama dan Haruman, 2005:500).  

Locus of control merupakan persepsi atau keyakinan seseorang terhadap control diri atas peristiwa yang mempengaruhi 

kehidupan. Locus of control didefinisikan sebagai cara pandang seseorang bahwa seseorang dapat mengendalikan atau tidak, pada 

sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Locus of control juga diartikan sebagai persepsi seseorang tentang penyebab kesuksesan atau 

kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan (Tektonika, 2012:26). Variabel yang sesuai dengan Locus of control adalah semua variabel 

kode etik meliputi: integritas, obyektivitas dan kompetensi. Variabel tersebut menjelaskan perilaku akuntan publik.  

Sikap integritas yang dimiliki oleh auditor mewajibkan setiap praktisi tegas, jujur dan adil dalam hubungan profesional dan 

hubungan bisnisnya untuk membangun kepercayaan publik dan pengambilan keputusan yang handal. Seseorang yang berintegritas akan 

bertindak konsisten sejalan dengan kode etik serta kebijakan organisasinya (IAPI, 2009:110). Sikap integritas tersebut harus dikontrol dan 

dikendalikan oleh auditor itu sendiri dengan cara menumbuhkan keyakinan bahwa sikap integritas akan memberikan nilai positif bagi diri 

dan pekerjaannya. Kontrol dari diri sendiri akan menumbuhkan sikap untuk selalu taat dengan kode etik yang menjadi panduan bagi 

auditor dalam melakukan pengauditan. 
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Auditor harus dapat menjaga prinsip  obyektivitas yaitu suatu prinsip yang mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan 

subyektivitas, benturan-benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi 

pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (IAPI, 2009:120). Sikap obyektif tersebut harus dibangun dan dikontrol secara 

terus menerus oleh auditor dalam dirinya, sehingga membentuk perilaku auditor yang tangguh. 

Kompetensi adalah sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional seorang auditor untuk melaksanakan audit dengan benar 

(IAPI, 2009:130). Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing 

dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. 

Auditor harus mampu membangun sikap kompetensi dalam dirinya untuk meningkatkan keprofesionalitas dengan secara terus menerus 

melakukan kontrol atas sikap etis. 

Kualitas audit adalah suatu proses yang menunjukkan kompetensi dan independensi auditor dalam menjalankan pemeriksaan 

auditnya mulai dari proses deteksi salah saji, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), resiko audit, prinsip kehati-hatian, 

proses pengendalian oleh supervisor, dan perhatian oleh manager/partner (Wooten, 2003). Kualitas audit merupakan suatu keutamaan 

pekerjaan, baik dari auditor itu sendiri maupun pihak yang terkait dengan informasi hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Sehingga 

digunakanlah Teori Keutamaan sebagai landasan dalam menjelaskan kualitas audit. Dalam Teori Keutamaan tidak menanyakan tindakan 

mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis, tetapi lebih menkankan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut 

sebagai manusia utama. 
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Sejalan dengan teori ini, saat auditor bertugas diharapkan dapat bersikap bijaksana, cermat, adil, jujur, dan menjaga kepercayaan 

yang telah diberikan sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik dan dapat mempertanggung jawabkan keseluruhan hasil 

pekerjaannya. Dengan teori keutamaan, auditor bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang ditetapkan dan bersikap baik 

secara moral, sehingga hasil audit yang berkualitas dapat berimplikasi kepuasan pada pihak auditor, klien, dan pengguna laporan hasil 

audit secara luas. 

 

5.5.3 Implikasi bagi Auditor 

De Angelo (1981) dalam (Hardiningsih dan Oktaviani 2013:2) menyebutkan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, dimana 

seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Auditor yang 

berkompeten dan independen diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terbukti memengaruhi 

kualitas audit. Artinya auditor harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan audit, agar dapat meningkatkan kualitas 

audit. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, hasil audit akan lebih akurat dan terpercaya oleh semua pihak yang berkepentingan 

dengan laporan hasil audit. Auditor harus menumbuhkan dan menanamkan prinsip-prinsip tersebut dalam dirinya, dan membentuk 

kepribadian yang etis, untuk meningkatkan keakuratan, dan profesionalisme hasil audit. 
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5.5.4 Implikasi dari pihak luar Auditor 

Kualitas audit merupakan suatu konstruk laten yang sulit untuk diukur sehingga banyak proksi digunakan untuk mengukurnya. 

Proksi tersebut antara lain, spesialisasi auditor, besaran KAP, afiliasi dengan KAP besar (Big 5), dan lain-lain (Kushariyanti, 2003:25). 

Dalam penelitian ini kualitas audit dilihat dari pendekatan psikologi auditor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terbukti 

memengaruhi kualitas audit. Oleh karenya variabel tersebut dapat digunakan dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi 

terbukti memengaruhi kualitas audit. Pengalaman kerja memengaruhi perubahan kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit karena pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan memperluas wawasan auditor 

dalam menemuhi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, sehingga auditor akan lebih mampu untuk 
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menjelaskan temuan audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah (2010), Singgih, Muliani dan 

Bawono (2010), Salim (2012), Carolita (2012), Kusuma (2012). Muid (2013) . 

Independensi memengaruhi perubahan kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya independensi terhadap kualitas audit karena 

auditor yang lebih independen akan lebih mudah untuk menjaga perilaku etisnya (Samsi, 2013). Auditor yang independen, juga akan 

selalu menjaga sikap jujur, tidak memihak siapapun, sehingga hasil audit yang dihasilkan bersifat obyektif dan dapat dipercaya oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Singgih, Muliani dan Bawono (2010), 

Salim (2012) Christiawan (2002) tetapi bertentangan dengan penelitian Carolita (2012). 

Integritas memengaruhi kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya integritas terhadap kualitas audit karena seorang auditor 

yang memegang prinsip integritas yang tingi, akan lebih berperilaku etis, tidak dapat menerima kecurangan, sehingga audit yang 

dihasilkan lebih dapat dipercaya, kebenarannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Salim (2012), dan Carolita 

(2012). 

Obyektivitas terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya obyektivitas terhadap kualitas audit  

karena sikap obyektivitas yang dimiliki auditor akan menjadikan auditor bersikap jujur dan tidak mengkompromikan hasil audit dengan 

kepentingan beberapa pihak, sehingga hasil audit menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carolita (2012). 
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Kompetensi terbukti mempengaruhi kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya kompetensi terhadap kualitas audit karena 

auditor yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, baik yang didapatkan dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan 

meningkatkan kemampuan auditor untuk memahami prosedur, mengidentifikasikan setiap permasalahan, sehingga lebih kualitas audit 

yang dihasilkan menjadi lebih baik. Auditor yang berpendidikan akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. 

Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan jaman yang semakin kompleks sehingga tingkat keberhasilan melaksanakan 

audit akan lebih tinggi dan lebih berkualitas. Pengetahuan yang semakin luas juga meningkatkan kemampuan auditor secara spsif ik dan 

membantu mencapai kinerja auditor (Indah, 2010). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Christiawan (2002), Salim 

(2012). 

 

 

 

 

6.2. Keterbatasan Penelitian 
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Keterbatasan penelitian (limitation of the research) merupakan hal-hal, baik yang disengaja maupun tidak dari peneliti yang 

menyebabkan berkurangnya atau melemahnya validitas penelitian, baik validitas internal maupun validitas eksternal. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah:  

 Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, tanpa adanya pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga dapat memungkinkan 

data yang diperoleh kurang mendalami obyek penelitian. 

 Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara meninggalkan kuesioner pada masing-masing KAP dan mengambil hasilnya tanpa 

mengetahui secara pasti responden yang mengisi kuesioner. 

 

6.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang yang dapat diberikan yaitu: 

1. Pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terbukti memengaruhi kualitas audit. Oleh karenanya prinsip 

tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap auditor dalam menjalankan audit. 

2. Kualitas audit merupakan konstruk laten yang sulit untuk diukur sehingga banyak proksi digunakan untuk mengukurnya. Proksi 

tersebut antara lain, spesialisasi auditor, besaran KAP, afiliasi dengan KAP besar dan lain-lain (Kushariyanti, 2003:25). Dalam 

penelitian ini proksi kualitas audit diukur dari indikator menurut Wooten, (2003). Oleh karenanya perlu dikembangkan dan diteliti lagi 

menginai proksi-proksi kualitas audit yang lebih baik dan lebih pasti. 
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3. Keterbatasan penelitian dapat menjadi perbaikan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan teknik wawancara sehingga hasil yang 

didapatkan lebih akurat. 
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BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

 

6.4. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi 

terbukti memengaruhi kualitas audit. Pengalaman kerja memengaruhi perubahan kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit karena pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan memperluas wawasan auditor 

dalam menemuhi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, sehingga auditor akan lebih mampu untuk 

menjelaskan temuan audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah (2010), Singgih, Muliani dan 

Bawono (2010), Salim (2012), Carolita (2012), Kusuma (2012). Muid (2013) . 

Independensi memengaruhi perubahan kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya independensi terhadap kualitas audit karena 

auditor yang lebih independen akan lebih mudah untuk menjaga perilaku etisnya (Samsi, 2013). Auditor yang independen, juga akan 

selalu menjaga sikap jujur, tidak memihak siapapun, sehingga hasil audit yang dihasilkan bersifat obyektif dan dapat dipercaya oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Singgih, Muliani dan Bawono (2010), 

Salim (2012) Christiawan (2002) tetapi bertentangan dengan penelitian Carolita (2012). 

Integritas memengaruhi kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya integritas terhadap kualitas audit karena seorang auditor 

yang memegang prinsip integritas yang tingi, akan lebih berperilaku etis, tidak dapat menerima kecurangan, sehingga audit yang 

dihasilkan lebih dapat dipercaya, kebenarannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Salim (2012), dan Carolita 

(2012). 
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Obyektivitas terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya obyektivitas terhadap kualitas audit 

karena sikap obyektivitas yang dimiliki auditor akan menjadikan auditor bersikap jujur dan tidak mengkompromikan hasil audit dengan 

kepentingan beberapa pihak, sehingga hasil audit menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carolita (2012). 

Kompetensi terbukti mempengaruhi kualitas audit secara positif. Berpengaruhnya kompetensi terhadap kualitas audit karena 

auditor yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, baik yang didapatkan dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan 

meningkatkan kemampuan auditor untuk memahami prosedur, mengidentifikasikan setiap permasalahan, sehingga lebih kualitas audit 

yang dihasilkan menjadi lebih baik. Auditor yang berpendidikan akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. 

Auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan jaman yang semakin kompleks sehingga tingkat keberhasilan melaksanakan 

audit akan lebih tinggi dan lebih berkualitas. Pengetahuan yang semakin luas juga meningkatkan kemampuan auditor secara spsifik dan 

membantu mencapai kinerja auditor (Indah, 2010). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Christiawan (2002), Salim 

(2012). 
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6.5. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian (limitation of the research) merupakan hal-hal, baik yang disengaja maupun tidak dari peneliti yang 

menyebabkan berkurangnya atau melemahnya validitas penelitian, baik validitas internal maupun validitas eksternal. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah:  

 Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, tanpa adanya pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga dapat memungkinkan 

data yang diperoleh kurang mendalami obyek penelitian. 

 Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara meninggalkan kuesioner pada masing-masing KAP dan mengambil hasilnya tanpa 

mengetahui secara pasti responden yang mengisi kuesioner. 

 

6.6. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang yang dapat diberikan yaitu: 

4. Pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektivitas dan kompetensi terbukti memengaruhi kualitas audit. Oleh karenanya prinsip 

tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap auditor dalam menjalankan audit. 

5. Kualitas audit merupakan konstruk laten yang sulit untuk diukur sehingga banyak proksi digunakan untuk mengukurnya. Proksi 

tersebut antara lain, spesialisasi auditor, besaran KAP, afiliasi dengan KAP besar dan lain-lain (Kushariyanti, 2003:25). Dalam 
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penelitian ini proksi kualitas audit diukur dari indikator menurut Wooten, (2003). Oleh karenanya perlu dikembangkan dan diteliti lagi 

menginai proksi-proksi kualitas audit yang lebih baik dan lebih pasti. 

6. Keterbatasan penelitian dapat menjadi perbaikan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan teknik wawancara sehingga hasil yang 

didapatkan lebih akurat. 
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LAMPIRAN : 

1. Penelitian terdahulu 

Tabel 1. Rangkuman penelitian terdahulu 

No Nama Judul 
Tujuan 
Penelitian 

Variabel Metode Hasil 
Hubungan dengan 
penelitian 

1 Christiawan 
(2002) 

Kompetensi Dan 
Independensi 
Akuntan Publik : 
Refleksi Hasil 
Penelitian Empiris 

Untuk menguji 
pengaruh 
kompetensi dan 
independensi 
terhadap kualitas 
audit. 

Independent 

Kompetensi, 
independensi 

Dependent 

Kualitas audit 

Regresi 
berganda 

1. Kompetensi dan independensi 
memengaruhi kualitas audit. 

2. Kompetensi berkaitan dengan 
pendidikan dan pengalaman 

3. independen berkaitan dengan 
tidak mudah dipengaruhi, tidak 
memihak kepentingan siapapun 
serta jujur kepada semua pihak 
yang meletakkan kepercayaan 
atas pekerjaan akuntan publi 

Mendukung 
pengaruh 
kompetensi dan 
independen terhadap 
kualitas audit. 

4 Salim (2012) Pengaruh 
Pengalaman Kerja, 
Independensi, 
Kompetensi dan 
Integritas Terhadap 
Kualitas Audit (Studi 
Empiris pada KAP di 
Kepulauan Riau, 
Sumatera Barat dan 
Riau) 

Membuktikan 
pengaruh 
Pengalaman 
kerja, 
independensi, 
kompetensi dan 
integritas memiliki 
pengaruh 
terhadap kualitas. 

Independent 

Pengalaman kerja, 
independensi, 
kompetensi dan 
integritas 

Dependent 

Kualitas audit 

Regresi 
berganda 

Pengalaman kerja, independensi, 
kompetensi dan integritas 
memiliki pengaruh terhadap 
kualitas 

Mendukung 
pengaruh 
Pengalaman kerja, 
independensi, 
kompetensi dan 
integritas terhadap 
kualitas audit 

5 Singgih, 
Muliani dan 
Bawono 
(2010) 

Pengaruh 
Independensi, 
Pengalaman, Due 
Professional Care 
Dan Akuntabilitas  

 

untuk menguji 
pengaruh 
Independensi, 
Pengalaman, Due 
Professional Care 

Dan Akuntabilitas  

Independent 

Independensi, 
Pengalaman, Due 
Professional Care 
Dan Akuntabilitas 

Regresi 
berganda 

1. Independensi, pengalaman, 
due professional care dan 

akuntabilitas secara simultan 
berpengaruh terhadap kualitas 
audit.  
 
 

Mendukung 
pengaruh 
independensi, 
pengalaman kerja 
terhadap kualitas 
audit 
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Terhadap Kualitas 
Audit (Studi pada 
Auditor di KAP “Big 
Four” di Indonesia). 

 

terhadap kualitas 
auditor 

 

Dependent 

Kualitas audit 

 

 
2. Independensi, due professional 

care dan akuntabilitas secara 

parsial berpengaruh terhadap 
kualitas audit, sedangkan 
pengalaman tidak berpengaruh 
terhadap kualitas audit.  

3. Independensi merupakan 
variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap kualitas 
audit.  

6 Carolita 
(2012) 

Pengaruh 
Pengalaman Kerja, 
Independensi, 
Objektivitas, 
Integritas, 
Kompetensi dan 
Komitmen 
Organisasi 
Terhadap Kualitas 
Audit. 

untuk 
menganalisis 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
kualitas hasil audit 
di Kantor Akuntan 
Publik (KAP). 

Independent 

Pengalaman Kerja, 
Independensi, 
Objektifitas, 
Integritas, 
Kompetensi, dan 
Komitmen 
Organisasi 

Dependent 

Kualitas audit 

Regresi 
berganda 

1. Pengalaman kerja, Objektifitas, 
Integritas, dan Komitmen 
Organisasi berpengaruh positif 
terhadap Kualitas Hasil Audit.  

2. Independensi dan Kompetensi 
tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap 
Kualitas Hasil Audit. 

Mendukung 
hubungan 
Pengalaman kerja, 
Objektifitas, 
Integritas, 
independensi dan 
kompetensi terhadap 
kualitas audit 

7 Wahyuni 
dan Fitriany 
(2012) 

Pengaruh Client 
Importance, tenure, 

dan spesialisasi 
audit terhadap 
kualitas audit 

Melihat 

1. pengaruh  
client 
importance  
terhadap 
kualitas audit;  

2.  hubungan 
kuadratik 
tenure 

terhadap 
kualitas audit; 
 

Independent 

Client Importance, 
tenure, dan 

spesialisasi 

Dependent 

Kualitas audit 

 

Pengujian 
balanced 
panel 
dengan 
program 
program 
Stata IC 11  

1. Pada masa pra regulasi, ketika 
pengujian dilakukan tanpa 
membedakan more dan less 
important firms, secara umum 
ditemukan bahwa kualitas audit 
semakin menurun setelah 
tenure AP mencapai 5 tahun. 

2. Ketika pengujian dilakukan 
untuk masing-masing sampel 
more dan less important firms 

ditemukan bahwa pengaruh 
kuadratik negatif tenure AP  
 

Mendukung 
hubungan tenure 
terhadap kualitas 
audit. 
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3. spesialisasi 

auditor dalam 
meningkat kan 
kualitas audit 

 
terhadap netralitas laba hanya 
terjadi pada less important.  

3. Pada masa pasca regulasi, 
ketika pengujian dilakukan 
dengan dan tanpa 
membedakan more dan less 
important firms, tidak 

ditemukan adanya pengaruh 
tenure AP terhadap kualitas 

audit.  
4. Pada masa pra regulasi, ketika 

pengujian dilakukan tanpa 
membedakan more dan less 
important firms, secara umum 

ditemukan bahwa kualitas audit 
semakin menurun dengan 
bertambahnya tenure KAP.  

5. Ketika membedakan sampel 
menjadi more dan less 
important firms, tidak 
ditemukan pengaruh tenure 

KAP terhadap kualitas audit. 
Sedangkan, pada masa pasca 
regulasi, ketika pengujian 
dilakukan tanpa membedakan 
more dan less important firms, 

tidak ditemukan adanya 
pengaruh tenure KAP terhadap 
kualitas audit, namun ketika 
membedakan sampel menjadi 
more dan less important firms 

ditemukan adanya pengaruh 
negatif tenure KAP terhadap 

kualitas audit hanya terjadi 
pada less important firms. 
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6. Pada masa pra regulasi, ketika 

pengujian dilakukan tanpa 
membedakan more dan less 
important firms, spesialisasi 
audit ditemukan berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
akrual diskresioner. Namun, 
setelah pengujian dilakukan 
untuk masing-masing sampel 
more dan less important firms 

pengaruh tersebut hanya 
ditemukan untuk more 
important firms. Pengaruh 

positif spesialisasi audit 
terhadap akrual diskresioner 
tersebut diduga bisa terjadi 
karena adanya keinginan 
auditor untuk mempertahankan 
klien besarnya sehingga 
independensi dan 
objektivitasnya berkurang.  

7. Pada masa pasca regulasi 
tidak ditemukan pengaruh 
positif signifikan spesialisasi 
audit terhadap akrual 
diskresioner, baik dengan cara 
menguji secara gabungan 
ataupun memisahkan jenis 
sampel more dan less 
important firms. Meskipun 

penelitian ini belum bisa 
membuktikan bahwa regulasi 
rotasi mampu meningkatkan 
kualitas audit, namun penelitian 
ini membuktikan bahwa dengan 
adanya regulasi rotasi mampu  
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meniadakan pengaruh negatif 
spesialisasi auditor terhadap 
kualitas audit yang ada pada 
masa pra regulasi. 
 

10 Indah (2010) Pengaruh 
Kompetensi Dan 
Independensi 
Auditor Terhadap 
Kualitas Audit (Studi 
Empiris Pada 
Auditor Kap Di 
Semarang) 

menganalisis dan 
membuktikan 
bukti 

empiris pengaruh 
pengalaman, 
pengetahuan, 
lama 
berhubungan 
dengan klien, 

tekanan dari klien, 
telaah dari rekan 
auditor (peer 
review), dan jasa 
non-audit yang 

diberikan oleh 
KAP terhadap 
kualitas audit 

Independent 

Kompetensi, 
Independensi, 
Pengalaman, 

Pengetahuan, audit 
tenure, Tekanan 
klien, Peer review, 
Non- 

Audit Service 

Dependent 

Kualitas audit 

 

Regresi 
berganda 

1. Pengalaman dalam 
melaksanakan audit, 
pengetahuan seorang auditor 
serta telaah dari rekan auditor 
(peer review) berpengaruh 
positif terhadap kualitas audit.  

2. Sedangkan lama hubungan 
dengan klien, tekanan dari 
klien, dan jasa non audit yang 
diberikan oleh 
KAP.berpengaruh negatif 
terhadap kualitas audit 

Mendukung 
pengaruh 
pengalaman, tenure 
terhadap kualitas 
audit. 

11 Oniz Ulfa 
Permata 

(2012) 

Pengaruh 
kompetensi dan 
Independensi 
terhadap Opini audit 
Going Concern 
melalalui Kualitas 
Audit 

Untuk menguji 
pengaruh 
kompetensi dan 
independensi 
auditor terhadap 
opini audit going 
concern melalui 

kualitas audit. 

Independen 

Kompetensi 

Independensi  

Dependent 

opini audit going  

Analisisi 
deskriptif, 
regresi 
berganda 
dan regresi 
sederhana. 

1. Tingkat pendidikan, pelatihan 
dan pengalaman, pendidikan 
profesional dan hubungan 
dengan klien dan tekanan 
dari klien berpengaruh positif 
terhadap opini audit going 
concern, sedangkan jasa non 
audit dan besarnya fee tidak 
berpengaruh. 
 

Mendukung 
pengaruh 
kompetensi dan 
independensi 
terhadap kualitas 
audit. 
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concern 

intervening  

 kualitas audit 

 
2. Kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap opini audit 
going concern. Kualitas audit 
hanya dapat memediasi 
tingkat pendidikan, pelatihan 
dan pengalaman, dan 
tekanan dari klien terhadap 
opini audit going concern. 

12 Trisni 
Hapsari 
(2007) 

Pengaruh 
kompetensi dan 
independensi 
terhadap kualitas 
audit dengan etika 
auditor sebagai 
variabel moderasi 

Untuk menguji 
pengaruh 
kompetensi, 
independensi 
terhadap kualitas 
audit, serta 
pengaruh 
kompetensi dan 
etika auditor 
sebagai variabel 
moderasi 
terhadap kualitas 
audit. 

Independent 

Kompetensi 

Independensi  

Dependent 

     Kualitas audit 

Moderating 

Etika auditor 

Regresi 
berganda 

1. Kompetensi berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas 
audit.  

2. Interkasi kompetensi dan 
etika auditor tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit. 

3. Independensi berpengaruh 
signifikan terhadap kulitas 
audit 

Mendukung 
pengaruh 
kompetensi dan 
independensi 
terhadap kualitas 
audit. 
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2. Kuesioner 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Kuesioner ini ditunjukkan kepada Auditor di KAP Malang  
2. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab 

seluruh pertanyaan yang ada menurut keadaan yang sebenarnya sehingga 
akan diperoleh hasil penelitian yang maksimal. 

 

  

A. BAGIAN I : Karakteristik Responden 
1. Nama Kantor Akuntan Publik : ……………………………. 

2. Jabatan : ……………………………. 

3. Usia :………………..............tahun 

4. Jenis kelamin :     Laki-laki        perempuan 

5. Pendidikan Formal :………………………………. 

6. Lama bekerja sebagai auditor :…………………………….. 

 
 
 

B. BAGIAN 2:. PENGALAMAN KERJA 

Petunjuk : Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang 
tersedia dengan cara melingkari angka-angka yang tersedia sesuai dengan 
persepsi Bapak/Ibu dengan pilihan jawaban : (1) Sangat Tidak Setuju (STS), 
(2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S) dan (5) Sangat Setuju 
(SS) 

 

No Pengalaman kerja STS TS N S SS 

1 Auditor yang telah lama bertugas akan menghasilkan 
temuan yang lebih baik dibanding junior auditor 

1 2 3 4 5 

2 Semakin sering auditor melakukan audit pada kasus yang 
sama semakin baik keterampilan/kemampuan deteksinya 
dalam menemui kecuranga 

1 2 3 4 5 

3 Semakin lama menjadi auditor, semakin mengerti prosedur 
menghadapi objek pemeriksaan dalam memperoleh data 
yang dibutuhkan  

1 2 3 4 5 

4 Banyaknya tugas yang diterima dapat memacu auditor 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa 
terjadi penumpukan tugas 

1 2 3 4 5 

5 Banyak tugas yang dihadapi memberikan kesempatan 
untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang 
pernah dialami. 

1 2 3 4 5 
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C. BAGIAN 4:. INDEPENDENSI  
Petunjuk : Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang 
tersedia dengan cara melingkari angka-angka yang tersedia sesuai dengan 
persepsi Bapak/Ibu dengan pilihan jawaban : (1) Sangat Tidak Setuju (STS), 
(2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S) dan (5) Sangat Setuju 
(SS) 

No Independensi STS TS N S SS 

1 Pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien secara 
personal 

1 2 3 4 5 

2 Pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien secara 
emosional 

1 2 3 4 5 

3 Pelaksanaan audit tidak ada tekanan dari klien dalam hal 
keuangan 

1 2 3 4 5 

4 Pelaksanaan audit bebas dari campur tangan 
manajemen dan pemilik perusahaan, dan pihak lain 
yang berkepentingan dengan hasil audit. 

1 2 3 4 5 

5 Auditor harus tetap bersikap independen dalam 
melakukan audit terhadap klien 

1 2 3 4 5 

 

D. BAGIAN 5:. KODE ETIK  
Petunjuk : Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang 
tersedia dengan cara melingkari angka-angka yang tersedia sesuai dengan 
persepsi Bapak/Ibu dengan pilihan jawaban : (1) Sangat Tidak Setuju (STS), 
(2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S) dan (5) Sangat Setuju 
(SS) 

No Integritas STS TS N S SS 

1 Auditor harus membuat pengungkapan yang diharuskan oleh 
ketentuan perundang-undangan dan profesi 

1 2 3 4 5 

2 Auditor harus secara sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas 
ilegal apapun yang memalukan profesi audit internal atau pun 
organisasi 

1 2 3 4 5 

3 Auditor secara tegas mengemukakan temuan-temuan yang 
material menurut pertimbangan dan keyakinan yang perlu 
dilakukan 

1 2 3 4 5 

4 Seorang auditor harus bertanggung jawab atas hasil audit yang 
telah dilakukan 

1 2 3 4 5 

5 Auditor selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya 
dengan seksama 

1 2 3 4 5 

6 Auditor harus bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak 
menambah maupun mengurangi fakta yang ada. 

1 2 3 4 5 

       

No Obyektivitas STS TS N S SS 

1 Auditor menolak penugasan audit bila pada saat 
bersamaan sedang memiliki hubungan kerjasama dengan 
pihak yang diperiksa 

1 2 3 4 5 

2 Auditor tidak akan menerima apa pun yang dapat 
mengganggu, atau dianggap dianggap mengganggu, 
profesionalitas penilaian mereka 

1 2 3 4 5 

3 Setiap anggota harus menjaga obyektifitasnya dan bebas 
dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban 
profesionalnya. 

1 2 3 4 5 

4 Auditor harus mengungkapkan semua fakta material yang 
mereka ketahui yang, jika tidak diungkapkan, dapat 
mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa 

1 2 3 4 5 
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No Kompetensi STS TS N S SS 

1 Auditor harus terus menerus meningkatkan kemahiran 
professional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan 

1 2 3 4 5 

2 Auditor akan selalu menolak untuk melaksanakan tugas 
apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki 

1 2 3 4 5 

3 Auditor hanya akan memberikan layanan sepanjang 
mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 
pengalaman yang diperlukan 

1 2 3 4 5 

4 Auditor harus melakukan audit internal sesuai dengan 
Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal 

1 2 3 4 5 

 

 
E. BAGIAN 2:. Kualitas Audit 

Petunjuk : Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang 
tersedia dengan cara melingkari angka-angka yang tersedia sesuai dengan 
persepsi Bapak/Ibu dengan pilihan jawaban : (1) Sangat Tidak Setuju (STS), 
(2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S) dan (5) Sangat Setuju 
(SS) 

No Kualitas audit STS TS N S SS 

1 Auditor harus mampu mendeteksi setiap kesalahan 
dalam pemeriksaan audit 

1 2 3 4 5 

2 Saat menerima penugasan, auditor menetapkan 
sasaran, ruang lingkup, metodologi audit 

1 2 3 4 5 

3 Proses pengumpulan dan pengujian bukti harus 
dilakukan dengan maksimal untuk mendukung 
kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang 
terkait. 

1 2 3 4 5 

4 Auditor mengusahakan dokumen audit dalam bentuk 
kertas kerja audit dan disimpan dengan baik agar dapat 
secara efektif diambil, dirujuk dan dianalisis. 

1 2 3 4 5 

5 Dalam melaksanakan tugas, auditor merencanakan 
materialitas atas laporan keuangan berdasarkan standar 
auditing yang berlaku umum di Indonesia 

1 2 3 4 5 

6 Laporan hasil audit memuat temuan dan simpulan hasil 
audit secara objektif, serta rekomendasi yang konstruktif 

1 2 3 4 5 

7 Laporan yang dihasilkan harus akurat lengkap,obyektif, 
menyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu, agar 
informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal 

1 2 3 4 5 

8 Tidak melakukan perhitungan fisik terhadap kas, 
investasi, persediaan, aktiva tetap dalam audit dalam 
audit laporan keuangan merupakan tindakan berisiko 
tinggi. 

1 2 3 4 5 

9 Apabila prinsip kehati-hatian telah dilakukan dalam 
pelaksanaan pemeriksaan maka kualitas hasil 
pemeriksaan akan semakin baik 

1 2 3 4 5 

10 Semua pekerjaan auditor harus direview oleh atasan 
secara berjenjang sebelum hasil audit dibuat. 

1 2 3 4 5 
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3. Data Karakteristik Responden 

NO Jabatan Usia Jenis Kelamin 
Pendidikan 

Formal 
Lama Bekerja 

sebagai Auditor 

1 Senior Auditor 27 L S2 3 
2 Junior auditor 23 P S1 1 
3 Senior Auditor 33 L S1 2 
4 Senior Auditor 34 L S1 3 
5 Senior Auditor 32 L S1 2 
6 Senior Auditor 46 L S1 2 
7 Junior auditor 25 L S1 2 
8 Junior auditor 21 P S1 1 
9 Junior auditor 30 L S1 1 
10 Junior auditor 28 L S1 1 
11 Junior auditor 27 P S1 1,5 
12 Junior auditor 29 L S1 1 
13 Junior auditor 28 L S1 1,5 
14 Junior auditor 35 L S1 2 
15 Junior auditor 29 L S1 1 
16 Junior auditor 27 L S1 1,5 
17 Junior auditor 22 L S1 1 
18 Junior auditor 22 L S1 1 
19 Senior Auditor 46 P  S1 15 
20 Senior Auditor 47 L S1 10 
21 Senior Auditor 40 P  S1 4 
22 Junior Auditor 24 L S2 2 
23 Junior Auditor 22 L S1 1 
24 Junior Auditor 25 L S1 2 
25 Junior Auditor 27 L S1 3 
26 Junior Auditor 23 P S1 1 
27 Junior Auditor 22 P S1 1 
28 Junior Auditor 26 L S1 2 

29 Senior Auditor 30 L S1 3 

30 Senior Auditor 32 L S1 4 
31 Senior Auditor 45 P S1 15 
32 Senior Auditor 27 L S1 7 
33 Senior Auditor 34 P S2 7 
34 Junior Auditor 25 L S1 3 
35 Junior Auditor 23 P S1 2,5 
36 Junior Auditor 29 L S1 4 
37 Junior Auditor 26 P S2 5 
38 Junior Auditor 29 L S1 1 
39 Senior Auditor 27 L S1 3 
40 Junior Auditor 24 L S1 2 
41 Senior Auditor 59 L S2 30 
42 Senior Auditor 34 L S1 8 
43 Senior Auditor 35 L S1 4 
44 Senior Auditor 32 L S1 7 
45 Junior Auditor 27 L S1 2 
46 Junior Auditor 28 L S1 2 
47 Junior Auditor 29 P S1 2 
48 Junior Auditor 29 P S1 2,5 
49 Junior Auditor 30 L S2 2,5 
50 Senior Auditor 34 L S2 6 
51 Junior Auditor 26 L S1 1 
52 Junior Auditor 28 P S1 2 
53 Junior Auditor 29 P S1 1 
54 Junior Auditor 37 P S2 3 
55 Senior Auditor 33 L S2 4 
56 Junior Auditor 32 L S2 2 
57 Junior Auditor 32 L S1 3 
58 Junior Auditor 29 L S1 1 
59 Junior Auditor 28 L S1 1 
60 Junior Auditor 26 P S1 2 
61 Junior Auditor 27 L S1 2 
62 Junior Auditor 29 L S1 2 
63 Junior Auditor 28 P S1 2 
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4. Hasil Uji Validitas 

 
Correlations 
 

Correlations 

  x11 x12 x13 x14 x15 pengalaman kerja 

x11 Pearson Correlation 1 .724
**
 .517

**
 .127 .332

**
 .736

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .322 .008 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x12 Pearson Correlation .724
**
 1 .395

**
 .234 .464

**
 .770

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .065 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x13 Pearson Correlation .517
**
 .395

**
 1 .000 .263

*
 .632

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001  1.000 .037 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x14 Pearson Correlation .127 .234 .000 1 .625
**
 .609

**
 

Sig. (2-tailed) .322 .065 1.000  .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x15 Pearson Correlation .332
**
 .464

**
 .263

*
 .625

**
 1 .757

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .037 .000  .000 

N 63 63 63 63 63 63 

pengalaman 
kerja 

Pearson Correlation .736
**
 .770

**
 .632

**
 .609

**
 .757

**
 1 

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

N 63 63 63 63 63 63 

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

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

 
Correlations 
 

Correlations 

  x21 x22 x23 x24 x25 independensi 

x21 Pearson Correlation 1 .820
**
 .655

**
 .401

**
 .333

**
 .839

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .008 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x22 Pearson Correlation .820
**
 1 .723

**
 .455

**
 .400

**
 .887

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x23 Pearson Correlation .655
**
 .723

**
 1 .334

**
 .341

**
 .791

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .007 .006 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x24 Pearson Correlation .401
**
 .455

**
 .334

**
 1 .348

**
 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .007  .005 .000 

N 63 63 63 63 63 63 

x25 Pearson Correlation .333
**
 .400

**
 .341

**
 .348

**
 1 .604

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .001 .006 .005  .000 

N 63 63 63 63 63 63 

independens
i 

Pearson Correlation .839
**
 .887

**
 .791

**
 .697

**
 .604

**
 1 

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

N 63 63 63 63 63 63 

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

   

 



 

127 
 

Correlations 
 

Correlations 

  x31 x32 x33 x34 x35 x36 integritas 

x31 Pearson Correlation 1 .685
**
 .712

**
 .636

**
 .654

**
 .475

**
 .850

**
 

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

N 63 63 63 63 63 63 63 

x32 Pearson Correlation .685
**
 1 .753

**
 .660

**
 .396

**
 .618

**
 .844

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x33 Pearson Correlation .712
**
 .753

**
 1 .485

**
 .352

**
 .520

**
 .781

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .005 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x34 Pearson Correlation .636
**
 .660

**
 .485

**
 1 .674

**
 .614

**
 .843

**
 

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

N 63 63 63 63 63 63 63 

x35 Pearson Correlation .654
**
 .396

**
 .352

**
 .674

**
 1 .528

**
 .749

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 .000  .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x36 Pearson Correlation .475
**
 .618

**
 .520

**
 .614

**
 .528

**
 1 .781

**
 

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

N 63 63 63 63 63 63 63 

integritas Pearson Correlation .850
**
 .844

**
 .781

**
 .843

**
 .749

**
 .781

**
 1 

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

N 63 63 63 63 63 63 63 

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

 
Correlations 
 

Correlations 

  x41 x42 x43 x44 obyektivitas 

x41 Pearson Correlation 1 .453
**
 .404

**
 .532

**
 .751

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 

x42 Pearson Correlation .453
**
 1 .784

**
 .661

**
 .851

**
 

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

N 63 63 63 63 63 

x43 Pearson Correlation .404
**
 .784

**
 1 .747

**
 .862

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 

N 63 63 63 63 63 

x44 Pearson Correlation .532
**
 .661

**
 .747

**
 1 .873

**
 

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

N 63 63 63 63 63 

obyektivitas Pearson Correlation .751
**
 .851

**
 .862

**
 .873

**
 1 

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

N 63 63 63 63 63 

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

Correlations 

  x51 x52 x53 x54 Kompetensi 

x51 Pearson Correlation 1 .067 .279
*
 .548

**
 .636

**
 

Sig. (2-tailed)  .601 .027 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 

x52 Pearson Correlation .067 1 .563
**
 .295

*
 .674

**
 

Sig. (2-tailed) .601  .000 .019 .000 

N 63 63 63 63 63 

x53 Pearson Correlation .279
*
 .563

**
 1 .428

**
 .800

**
 

Sig. (2-tailed) .027 .000  .000 .000 

N 63 63 63 63 63 

x54 Pearson Correlation .548
**
 .295

*
 .428

**
 1 .780

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .019 .000  .000 

N 63 63 63 63 63 

Kompetensi Pearson Correlation .636
**
 .674

**
 .800

**
 .780

**
 1 

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

N 63 63 63 63 63 

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

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

 
 
 
Correlations 
 

Correlations 

  y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y110 Kualitas audit 

y11 Pearson Correlation 1 .599
**
 .538

**
 .500

**
 .550

**
 .377

**
 .422

**
 .301

*
 .433

**
 .332

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .002 .001 .016 .000 .008 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y12 Pearson Correlation .599
**
 1 .825

**
 .704

**
 .796

**
 .563

**
 .734

**
 .323

**
 .768

**
 .144 .909

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .010 .000 .261 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y13 Pearson Correlation .538
**
 .825

**
 1 .687

**
 .785

**
 .514

**
 .648

**
 .472

**
 .652

**
 .140 .881

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .274 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y14 Pearson Correlation .500
**
 .704

**
 .687

**
 1 .703

**
 .476

**
 .559

**
 .165 .575

**
 .091 .770

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .197 .000 .478 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y15 Pearson Correlation .550
**
 .796

**
 .785

**
 .703

**
 1 .447

**
 .597

**
 .360

**
 .572

**
 .128 .836

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .004 .000 .317 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y16 Pearson Correlation .377
**
 .563

**
 .514

**
 .476

**
 .447

**
 1 .481

**
 .412

**
 .431

**
 .202 .669

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .000 .113 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y17 Pearson Correlation .422
**
 .734

**
 .648

**
 .559

**
 .597

**
 .481

**
 1 .217 .647

**
 .021 .745

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000  .088 .000 .873 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y18 Pearson Correlation .301
*
 .323

**
 .472

**
 .165 .360

**
 .412

**
 .217 1 .268

*
 .193 .502

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .010 .000 .197 .004 .001 .088  .033 .130 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

y19 Pearson Correlation .433
**
 .768

**
 .652

**
 .575

**
 .572

**
 .431

**
 .647

**
 .268

*
 1 .156 .781

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .033  .223 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 
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y110 Pearson Correlation .332
**
 .144 .140 .091 .128 .202 .021 .193 .156 1 .345

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .261 .274 .478 .317 .113 .873 .130 .223  .006 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Kualitas 

audit 

Pearson Correlation .693
**
 .909

**
 .881

**
 .770

**
 .836

**
 .669

**
 .745

**
 .502

**
 .781

**
 .345

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006  

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

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

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

 
 

 
 

5. Hasil Uji Reliabilitas 
 

Reliability X1 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.704 5 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.40 4.211 2.052 5 

 
 

Reliability X2 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.818 5 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.00 5.903 2.430 5 

 
 

Reliability X3 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.892 6 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

26.02 5.435 2.331 6 

 
 

Reliability X4 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 4 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

17.02 2.693 1.641 4 

 

Reliability X5 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.699 4 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.62 3.530 1.879 4 

 
Reliability Y 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 63 100.0 
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Excluded
a
 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 10 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

42.13 20.564 4.535 10 

 
 

 

6. Distribusi Frekuensi 
 

 

Frequencies 
 

Statistics 

  x11 x12 x13 x14 x15 

N Valid 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 

 

x11 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 35 55.6 55.6 55.6 

5 28 44.4 44.4 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 2 3.2 3.2 3.2 

4 37 58.7 58.7 61.9 

5 24 38.1 38.1 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x13 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 3.2 3.2 3.2 

3 2 3.2 3.2 6.3 

4 31 49.2 49.2 55.6 

5 28 44.4 44.4 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x14 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 1.6 1.6 1.6 

3 15 23.8 23.8 25.4 
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4 30 47.6 47.6 73.0 

5 17 27.0 27.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x15 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6 

4 45 71.4 71.4 73.0 

5 17 27.0 27.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 
 
 

Frequencies 
 

Statistics 

  x21 x22 x23 x24 x25 

N Valid 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 

 

x21 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 5 7.9 7.9 7.9 

4 29 46.0 46.0 54.0 

5 29 46.0 46.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x22 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 5 7.9 7.9 7.9 

4 28 44.4 44.4 52.4 

5 30 47.6 47.6 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x23 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 5 7.9 7.9 7.9 

4 34 54.0 54.0 61.9 

5 24 38.1 38.1 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x24 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 4.8 4.8 4.8 

3 2 3.2 3.2 7.9 

4 29 46.0 46.0 54.0 

5 29 46.0 46.0 100.0 
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x24 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 4.8 4.8 4.8 

3 2 3.2 3.2 7.9 

4 29 46.0 46.0 54.0 

5 29 46.0 46.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x25 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6 

4 24 38.1 38.1 39.7 

5 38 60.3 60.3 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 
 
 
 

Frequencies 
 

Statistics 

  x31 x32 x33 x34 x35 x36 

N Valid 63 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

x31 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 48 76.2 76.2 76.2 

5 15 23.8 23.8 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x32 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 41 65.1 65.1 65.1 

5 22 34.9 34.9 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x33 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 42 66.7 66.7 66.7 

5 21 33.3 33.3 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x34 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 39 61.9 61.9 61.9 

5 24 38.1 38.1 100.0 
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x34 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 39 61.9 61.9 61.9 

5 24 38.1 38.1 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x35 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 2 3.2 3.2 3.2 

4 42 66.7 66.7 69.8 

5 19 30.2 30.2 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x36 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 35 55.6 55.6 55.6 

5 28 44.4 44.4 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 
 
 
 

Frequencies 
 

Statistics 

  x41 x42 x43 x44 

N Valid 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 

 

x41 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 8 12.7 12.7 12.7 

4 41 65.1 65.1 77.8 

5 14 22.2 22.2 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x42 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 46 73.0 73.0 73.0 

5 17 27.0 27.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x43 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 42 66.7 66.7 66.7 

5 21 33.3 33.3 100.0 

Total 63 100.0 100.0  
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x44 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 43 68.3 68.3 68.3 

5 20 31.7 31.7 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 
 
 

Frequencies 
 

Statistics 

  x51 x52 x53 x54 

N Valid 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 

 

x51 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 1.6 1.6 1.6 

3 1 1.6 1.6 3.2 

4 35 55.6 55.6 58.7 

5 26 41.3 41.3 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x52 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 3.2 3.2 3.2 

3 2 3.2 3.2 6.3 

4 41 65.1 65.1 71.4 

5 18 28.6 28.6 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x53 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 3 4.8 4.8 4.8 

3 5 7.9 7.9 12.7 

4 42 66.7 66.7 79.4 

5 13 20.6 20.6 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

x54 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 12 19.0 19.0 19.0 

4 37 58.7 58.7 77.8 

5 14 22.2 22.2 100.0 

Total 63 100.0 100.0  
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Frequencies 
 

Statistics 

  y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y110 

N Valid 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

y11 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 1.6 1.6 1.6 

4 44 69.8 69.8 71.4 

5 18 28.6 28.6 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

y12 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 14.3 14.3 14.3 

4 31 49.2 49.2 63.5 

5 23 36.5 36.5 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

y13 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 14.3 14.3 14.3 

4 33 52.4 52.4 66.7 

5 21 33.3 33.3 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

y14 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 13 20.6 20.6 20.6 

4 34 54.0 54.0 74.6 

5 16 25.4 25.4 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 
 

y16 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 39 61.9 61.9 61.9 

5 24 38.1 38.1 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

y17 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 11 17.5 17.5 17.5 

4 35 55.6 55.6 73.0 

5 17 27.0 27.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

y15 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 10 15.9 15.9 15.9 

4 35 55.6 55.6 71.4 

5 18 28.6 28.6 100.0 

Total 63 100.0 100.0  
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y18 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 5 7.9 7.9 7.9 

4 36 57.1 57.1 65.1 

5 22 34.9 34.9 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

y19 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 11 17.5 17.5 17.5 

4 33 52.4 52.4 69.8 

5 19 30.2 30.2 100.0 

Total 63 100.0 100.0  

 

y110 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 14.3 14.3 14.3 

4 20 31.7 31.7 46.0 

5 34 54.0 54.0 100.0 

Total 63 100.0 100.0  
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7. Summarize 
 

x11 x12 x13 x14 x15 

pengal
aman 
kerja x21 x22 x23 x24 x25 

indepe
ndensi x31 x32 x33 x34 x35 x36 

Inte 
gritas x41 x42 x43 x44 

obyekt
ivitas x51 x52 x53 x54 

Komp
etensi y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 

y11
0 

Kualitas 
audit 

1 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 4 5 29 4 4 5 5 18 4 4 4 5 17 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 44 

2 4 4 5 2 4 19 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 43 

3 5 5 5 5 4 24 5 5 5 2 5 22 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 5 19 5 2 2 4 13 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 46 

4 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

5 5 5 5 3 4 22 5 5 5 5 5 25 4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 41 

6 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 

7 4 4 4 3 4 19 4 4 4 5 5 22 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 4 17 5 4 3 4 16 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 40 

8 5 5 5 5 4 24 5 5 5 2 5 22 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 4 17 5 2 2 3 12 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 45 

9 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

17 4 3 4 3 4 18 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 35 

19 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 4 23 4 4 4 5 5 5 27 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

22 4 4 5 5 5 23 5 4 5 4 4 22 4 5 4 4 5 5 27 4 4 4 5 17 5 4 5 5 19 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 44 

23 5 5 5 5 5 25 3 3 3 2 4 15 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

24 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 4 22 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 

25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 4 4 25 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 46 

26 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 

27 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 16 4 5 5 4 18 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 45 

28 4 4 5 5 4 22 5 5 4 4 5 23 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 44 

29 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

30 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

31 5 5 5 4 5 24 5 4 4 5 4 22 5 5 5 5 5 4 29 4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 44 

32 4 4 4 3 4 19 5 4 4 5 5 23 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 46 

33 5 5 5 3 4 22 3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 

34 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

35 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
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Lanjutan Summarize 
 

 

x11 x12 x13 x14 x15 

pengal
aman 
kerja x21 x22 x23 x24 x25 

indepe
ndensi x31 x32 x33 x34 x35 x36 

Inte 
gritas x41 x42 x43 x44 

obyekt
ivitas x51 x52 x53 x54 

Komp
etensi y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 

y11
0 

Kualitas 
audit 

36 5 5 4 5 5 24 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 5 5 29 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 40 

37 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 45 

38 4 4 4 3 4 19 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

39 4 4 4 3 4 19 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 

40 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46 

41 4 5 2 5 5 21 4 4 4 5 5 22 4 5 5 4 3 5 26 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 44 

42 5 5 5 3 4 22 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 41 

43 5 5 5 3 4 22 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 39 

44 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

45 5 5 5 3 4 22 5 4 3 4 4 20 4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 39 

46 4 4 3 4 3 18 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

47 5 4 5 5 5 24 4 5 4 4 4 21 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 47 

48 5 5 5 3 4 22 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 43 

49 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 5 25 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 46 

50 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 19 5 4 4 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

51 5 5 5 3 4 22 5 5 4 5 5 24 4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 40 

52 5 5 5 3 4 22 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 41 

53 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 

54 4 3 4 3 4 18 4 5 5 5 5 24 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 38 

55 5 4 3 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

56 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

57 4 5 2 5 5 21 4 4 4 5 5 22 4 5 5 4 3 5 26 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 44 

58 4 4 5 5 5 23 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 43 

59 5 4 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46 

60 5 5 5 5 5 25 3 3 3 3 3 15 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

61 5 4 4 4 4 21 5 5 4 5 5 24 4 4 4 5 5 5 27 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 47 

62 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 4 5 26 5 4 4 4 17 5 4 3 4 16 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 40 

63 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 4 17 2 5 2 3 12 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 45 

Tot
al 

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 
 

a. Limited to first 100 
cases. 
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2. Hasil Analisis Regresi 

Regression 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Kompetensi, 
pengalaman 
kerja, 
independensi, 
integritas, 
obyektivitas

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kualitas audit 

 
Model Summary

b
 

Model R 

R S     
quare 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 .867
a
 .752 .730 2.353 1.688 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, pengalaman kerja, independensi, integritas, 
obyektivitas 

b. Dependent Variable: Kualitas audit   

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 957.391 5 191.478 34.583 .000
a
 

Residual 315.593 57 5.537   

Total 1272.984 62    

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, pengalaman kerja, independensi, integritas, 
obyektivitas 

b. Dependent Variable: Kualitas audit    

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -12.886 4.502  -2.862 .006   

pengalaman kerja .477 .188 .216 2.534 .014 .599 1.669 

independensi .304 .140 .163 2.167 .034 .771 1.297 

integritas .504 .185 .260 2.723 .009 .479 2.089 

obyektivitas .689 .276 .249 2.491 .016 .434 2.304 

Kompetensi .800 .196 .332 4.079 .000 .658 1.521 

a. Dependent Variable: Kualitas audit      
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Charts 
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3. Hasil Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.655 2.492  2.671 .010 

pengalaman kerja -.014 .104 -.022 -.135 .893 

independensi -.087 .078 -.161 -1.120 .268 

integritas -.102 .103 -.183 -.999 .322 

obyektivitas .140 .153 .176 .916 .364 

Kompetensi -.141 .109 -.202 -1.297 .200 

a. Dependent Variable: Kualitas audit     
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4. Hasil Uji Run test 

NPar Tests 

 
Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Value
a
 -.30640 

Cases < Test Value 31 

Cases >= Test Value 32 

Total Cases 63 

Number of Runs 26 

Z -1.650 

Asymp. Sig. (2-tailed) .099 

a. Median  

 
 

5. Hasil Uji Kolmogorof smirnov 

NPar Tests 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 63 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.25615053 

Most Extreme Differences Absolute .082 

Positive .079 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .648 

Asymp. Sig. (2-tailed) .796 

a. Test distribution is Normal.  
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