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ABSTRAK  

PENGARUH INDEPENDENSI DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP 
KUALITAS AUDIT  

Oleh: 

Alvin Zakky Ahmada  

Dosen Pembimbing: 

Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Ec.Dev., Ak, CPA 

Profesi auditor seringkali dihadapkan pada situasi yang dilematis, dan hal 
tersebut pada dasarnya dapat melemahkan independensi. Selain independensi, 
aspek etika juga memiliki peran penting profesionalisme auditor. Sikap 
profesionalisme yang tinggi diyakini akan dapat memberikan kontribusi yang 
dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Lemahnya independensi dan 
etika pada akhirnya bermuara pada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu independensi dan etika 
sebagai variabel independen (bebas), dan kualitas audit sebagai variabel dependen 
(terikat). Untuk memeroleh data, peneliti menggunakan instrumen penelitian 
berupa kuesioner yang dibagikan kepada para auditor yang bekerja di beberapa 
KAP di Malang. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah convenience 
sampling (sampling berdasarkan kemudahan). Berdasarkan metode ini, sampel 
akan diarahkan pada sampel yang umum atau tidak menyaratkan independen dan 
etika auditor dengan kriteria tertentu. Untuk mengetahui apakah independensi dan 
etika berpengaruh terhadap kualitas audit, digunakan metode analisis regresi 
berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan etika 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mendukung hasil penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Elfarini (2007), Rendy (2010), dan Harhinto 
(2004), yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit. Sedangkan variabel etika dalam penelitian ini merupakan 
modifikasi peneliti, sehingga belum ada penelitian terdahulu yang mendasari 
pengaruh etika terhadap kualitas audit. Etika yang berpengaruh terhadap kualitas 
audit menunjukkan suatu fenomena bahwa suatu etis auditor dalam melaksanakan 
tugasnya akan mampu memberikan nilai tambah untuk dapat meningkatkan 
kualitas audit.  

Kata Kunci: Independensi, Etika, Kualitas Audit. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF AUDITOR INDEPENDENCE AND ETHICS ON AUDIT 
QUALITY 

By: 

Alvin Zakky Ahmada 

Lecturer: 
Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Ec.Dev., Ak, CPA 

 
Professional auditors are often faced with a dilemma situation, and it can 

basically undermine the independence. Beside, independency, ethics is important 
aspects of professionalism. High professional attitude is believed to be able to 
gives the contribution that can be trusted by the decision makers. The weakly of 
independence and ethics will lead to poor quality of the audit that resulted.  

 
This study used three variables, namely: the independence and ethics as 

an independent variable, and audit quality as the dependent variable. To obtained 
the data, researcher used a questionnaire as research instrument that was 
distributed to the auditors who work in some of KAP in Malang. Sampling 
technique that was used, was convenience sampling (sampling based on 
convenience). With this method, the sample will be directed on general sample or 
does not require the auditor respondents with certain criteria. And to determined 
whether the independence and ethics of an effect on audit quality, researcher used 
multiple regression analysis method.  

 
The results of this study indicated that the independence and ethics 

effected on audit quality. It supported previous research that conducted by 
Elfarini (2007), Rendy (2010), and Harhinto (2004), which states that the 
independence significantly effected on audit quality. While the variables of ethics 
in this research is a modification of researcher, so there has been no previous 
research that underlied the effect of ethics on audit quality. Ethics which affected 
on the audit quality indicated a phenomenon that a ethical attitude of auditors in 
performing their duties will be able to provide value added to improve audit 
quality.  
Keywords: Independence, Ethics, Audit Quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Pemakai laporan keuangan antara lain investor, karyawan, pemberi 

pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan 

masyarakat. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan 

manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan 

untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan 

untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Laporan keuangan yang sudah diaudit merupakan syarat utama yang harus 

dipenuhi perusahaan jika ingin menerbitkan saham di bursa saham atau 

melakukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, 

tujuan laporan keuangan perusahaan harus diaudit adalah untuk menjaga 

kepercayaan publik terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan 

perusahaan terkait atas laporan keuangan. Kepercayaan publik (terutama investor 

dan kreditor) atas laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena jika investor dan kreditor menggantungkan keputusannya pada 
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informasi yang terpapar dalam laporan keuangan tersebut percaya dengan laporan 

keuangan perusahaan, maka mereka tidak akan ragu untuk menginvestasikan 

dananya atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Oleh karena itu, 

diperlukan peran eksternal auditor untuk membuat informasi laporan keuangan 

perusahaan menjadi informasi yang andal dan dapat dipercaya. 

Peran eksternal auditor sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan 

klien, sering dihadapkan pada posisi yang dilematis (Nizarul Alim, dkk. 2007:10). 

Pada dasarnya, penugasan audit yang diterima oleh suatu kantor akuntan publik 

merupakan permintaan dari pihak manajemen, dan yang berhak memilih dan 

menunjuk kantor akuntan publik mana yang berhak mengaudit perusahaan adalah 

pihak dari manajemen perusahaan itu sendiri. Hal ini berarti manajemen 

perusahaanlah yang memberikan pekerjaan kepada kantor akuntan publik atau 

eksternal auditor. Dalam kaitannya dengan audit, tentu manajemen ingin agar 

kinerjanya tampak baik dimata publik, terutama investor dan kreditor. Namun di 

sisi lain, pemilik menginginkan eksternal auditor untuk mengungkapkan dengan 

sejujurnya kondisi perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kepentingan antar individu manajemen dengan pemilik perusahaan 

yang sering disebut dengan konflik kepentingan, yang kemudian menjadi 

dilematis bagi auditor untuk menemukan jalan tengah dari kedua perbedaan 

kepentingan tersebut (Elfarini, 2007:2). 

Konflik kepentingan pada akhirnya mengakibatkan manajemen berpotensi 

untuk bertindak egois dengan melakukan kecurangan. Kecurangan ini akan 
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membuat tujuan perusahaan terhambat. Kecurangan yang biasanya dilakukan 

manajemen adalah mempercantik laporan keuangan dengan memberikan 

informasi yang tidak tepat kepada investor maupun kreditor, sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang 

laporan keuangannya selalu diaudit oleh eksternal auditor, rasanya hampir tidak 

mungkin kecurangan yang dilakukan oleh manajemen tidak diketahui oleh 

auditor. Terdapat dua kemungkinan kecurangan tidak dapat terdeteksi, pertama, 

auditor memang tidak dapat mendeteksi kecurangan, atau sebenarnya kecurangan 

tersebut terdeteksi namun auditor justru menutupi tindakan kejahatan tersebut. 

Jika kejadiannya adalah auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan, maka 

permasalahannya terletak pada pengetahuan dan kemampuan teknis mengenai 

audit. Namun, jika auditor mampu mendeteksi kecurangan, tetapi membiarkannya 

tidak terungkap, maka permasalahannya terdapat pada independensi auditor 

(Sunarsip, 2002 dalam Elfarini, 2007:4). 

Skandal korporasi yang banyak terjadi akhir-akhir ini, ternyata tidak terlepas 

dari peran kantor akuntan publik atau eksternal auditor yang mengaudit 

perusahaan-perusahaan yang terlibat skandal. Bahkan, kantor akuntan publik yang 

memiliki reputasi terbaik di mata internasional juga terlibat dalam skandal 

korporasi besar. Contoh skandal korporasi yang mengguncang dunia adalah kasus 

Enron dan Worldcom yang terjadi di Amerika Serikat. Modus kecurangan yang 

dilakukan cenderung sama, yaitu melakukan manipulasi keuangan dan bekerja 

sama dengan kantor akuntan publik masing-masing untuk memperlancarnya. 

Berarti inti permasalahan dari sebagian besar kasus skandal korporasi tersebut 
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adalah kantor akuntan publik atau ekternal auditor tidak menjunjung tinggi 

independensi nilai etika dengan melakukan pelanggaran kode etik dan ingkar dari 

tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat . 

Dalam kasus Enron, eksekutif Enron telah memanipulasi pembukuan 

sehingga menyebabkan laba meningkat sebesar US$ 1 miliar, dan yang 

mengejutkan adalah kantor akuntan publik yang termasuk dalam bige five saat itu, 

dan memiliki reputasi terbaik di dunia yaitu Arthur Anderson juga terbukti terlibat 

dalam kasus besar tersebut. Kejadian ini mengakibatkan runtuhnya reputasi 

Arthur Anderson dan ijin melakukan auditnya dicabut. 

Sama halnya dengan kasus Enron, Worldcom terbukti bahwa telah 

memanipulasi pembukuan dengan menggelapkan biaya sebesar US$38 miliar dan 

menghancurkan semua dokumen yang terkait dengan kasus manipulasinya. 

Konsultan keuangan dan pajak Worldcom, yaitu Arthur Anderson, dan auditornya 

KPMG juga ikut bertanggung jawab. 

Skandal-skandal korporasi yang melibatkan kantor akuntan publik tidak 

hanya terjadi di Amerika Serikat, namun juga di Indonesia. Contoh kasus yang 

terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Global Internasional Tbk dan kasus PT 

Great River International Tbk. Dalam kasus Bank Global, terbukti bahwa Bank 

Global melakukan manipulasi data rasio kecukupan modal. KAP Drs Thomas 

Iguna sebagai auditor saat itu menyatakan kondisi keuangan Bank Global sehat, 

ternyata terbukti terlibat. Pada 2008, Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan 

izin Akuntan Publik Drs Thomas Iguna karena pelanggaran terhadap Standar 
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Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh yang 

bersangkutan dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Bank Global 

International Tbk untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2002. 

Pencabutan izin itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 

132/KM.1/2008 yang berlaku selama 12 bulan sejak 26 Februari 2008. 

Kasus PT Great River International Tbk muncul setelah adanya temuan 

auditor investigasi Bapepam yang menemukan indikasi  penggelembungan akun 

penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Great River. 

Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.  

Berdasarkan hasil audit Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian 

laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau 

overstatement penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. 

Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi 

obligasi yang tanpa pembuktian. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas. 

Perusahaan tidak mampu membayar utang Rp250 miliar kepada Bank Mandiri 

dan gagal membayar obligasi senilai Rp400 miliar. Kasus ini mengakibatkan 

dibekukannya izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua 

tahun, selaku auditor PT. Great River terhitung sejak tanggal 28 November 2006. 

Data terbaru menyebutkan Menteri Keuangan membekukan dua izin Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dan dua izin Akuntan Publik (AP). Pertama, pembekuan 

Izin Usaha KAP Heriyono, SE berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

338/KM.1/2009 tanggal 30 Maret 2009 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. 
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Pembekuan izin ini disebabkan karena KAP dimaksud sebelumnya telah 

dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat 

puluh delapan) bulan terakhir yaitu tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 

dan keuangan KAP tahun 2004, 2005, dan 2006. Kedua, Izin Usaha KAP Nasrul 

Effendi & Rekan dibekukan selama 3 (tiga) bulan melalui Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009. Hal ini dilakukan 

sebagai sanksi karena KAP Nasrul Effendi & Rekan melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yaitu memberikan jasa audit 

umum atas laporan keuangan PT. Korra Antarlestari lebih dari 6 (enam) tahun 

buku berturut-turut, dari tahun 2001 s.d. 2007. Ketiga, Akuntan Publik Heriyono, 

SE dikenai sanksi pembekuan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor: 389/Km.01/2009 tanggal 15 April 2009. Pembekuan 

ini sebagai sanksi lanjutan dari pembekuan KAP Heriyono, SE, sesuai dengan 

Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila 

izin usaha KAP dibekukan. Terakhir, Akuntan Publik Drs. Nasrul Amri dikenakan 

sanksi pembekukan selama 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 354/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009. Pengenaan sanksi ini 

disebabkan karena AP tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

pembatasan masa pemberian jasa yang diatur Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dengan 

memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan lebih dari (tiga) tahun buku 
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berturut-turut, terhadap PT. Angka Wijaya Sentosa dan Cirleka Indonesia, PT. 

Ryorongkor, PT. Pasaman & Soeparma dan Tekma Yasa Konsultan, PT. Merpati 

Internet Mandiri, serta PT. Korra Antarlestari. Selama masa pembekuan KAP 

dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, 

wajib memelihara Laporan Audit Independen, kertas kerja audit dan dokumen 

lainnya, dan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan. Untuk 

AP yang dibekukan, selama masa pembekuan AP dilarang memberikan jasa 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 

17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, dilarang menjadi pemimpin 

dan/atau pemimpin rekan dan/atau pemimpin cabang KAP, wajib mengikuti 

Pendidikan Profesional berkelanjutan (PPL), dan tetap bertanggung jawab atas 

jasa-jasa yang telah diberikan. 

Seluruh kasus yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu refleksi tentang 

bagaimana praktik audit yang sesungguhnya di lapangan. Para eksternal auditor 

yang terlibat dalam skandal korporasi terbukti telah melanggar Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Etika Profesi Akuntan Publik. Sikap ini 

juga menunjukkan lemahnya independensi dan etika para akuntan publik dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Jika eksternal auditor semakin tidak independen dan 

beretika, maka akan semakin rendah pula kualitas audit yang dihasilkan. 

Tinggi rendahnya kualitas audit dapat dilihat dari seberapa bernilai atau 

seberapa bermanfaatnya hasil audit dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat 
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memprihatinkan, karena semakin banyak akuntan publik yang terlibat dalam 

skandal korporasi, maka semakin rendah pula pula tingkat kepercayaan publik 

terhadap profesi ini. Bukan tidak mungkin jika hal ini terus terjadi, suatu saat 

profesi akuntan publik atau eksternal auditor menjadi tidak eksis lagi. Oleh karena 

itu, agar tetap eksis diperlukan kesadaran untuk menjaga independensi dan 

berpegang teguh pada etika. 

Untuk memiliki independensi yang selalu konsisten tidaklah mudah. Dalam 

praktiknya, banyak godaan yang dapat mengganggu independensi para akuntan 

publik. Independensi sendiri diartikan sebagai suatu sikap yang tidak memihak 

kepada kepentingan siapapun, baik pihak manajemen perusahaan klien maupun 

pihak luar yang berkepentingan, seperti investor dan kreditor. Independensi 

seorang auditor dapat diuji dengan mengamati apakah eksternal auditor yang 

bersangkutan memiliki kepentingan keuangan atau hubungan usaha dengan klien. 

Eksternal auditor yang independen dilarang memiliki hubungan khusus dengan 

kliennya. 

Untuk mengatasi permasalahan independensi ini, pemerintah telah membuat 

peraturan yang membatasi hubungan antara kantor akuntan publik atau eksternal 

auditor dengan kliennya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan no. 423 tahun 2002 

pasal 6 ayat 4 yang tertulis  “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan 

dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) 

tahun buku berturut-turut.”Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu 



25 
 

dekat dengan klien sehingga mencegah terjadinya skandal korporasi yang 

melibatkan peran eksternal auditor. 

Untuk menjaga kualitas audit, auditor juga harus memahami dan 

melaksanakan etika dalam audit. Kode etik audit dibuat sebagai pedoman atau 

prinsip yag mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan auditor, dan 

auditor dengan masyarakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan suatu 

kode etik yang meliputi mukadimah dan prinsip-prinsip etika yang harus 

dipedomani oleh semua anggota, serta aturan etika dan interpretasi aturan etika 

yang wajib dipatuhi oleh masing-masing anggota kompartemen (Unti Ludigdo, 

2007:6).  

IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan 

Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk Standar Profesional 

Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam proses adopsi terhadap 

International Standar on Auditing yang direncanakan akan selesai di tahun 2010, 

berlaku efektif 2011. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru diterbitkan 

oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu: 

1. Prinsip Integritas 

2. Prinsip Objektivitas 

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian 

Profesional 

4. Prinsip Kerahasiaan 

5. Prinsip Prilaku Profesional 

Peraturan khusus mengenai akuntan pertama dan baru saja disahkan adalah 

UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 yang diketuk oleh DPR RI pada tangggal 
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5 April 2011 dan disahkan presiden tanggal 3 Mei 2011. Undang-undang tentang 

Akuntan Publik ini antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, 

perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Latar 

belakang dikeluarkanya undang-undang ini yaitu (1) melindungi kepentingan 

publik, (2) mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, (3) 

memelihara integritas profesi akuntan publik, (4) meningkatkan kompetensi dan 

kualitas profesi akuntan publik, dan (5) melindungi kepentingan profesi akuntan 

publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit” 

(Elfarini, 2007), yang menyimpulkan bahwa kompetensi dan independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, penelitian kedua yang berjudul 

“Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit” 

(Rendy, 2010), yang menyimpulkan bahwa independensi dan profesionalisme 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan “Pengaruh Keahlian dan 

Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit” (Harhinto, 2004), yang 

menyimpulkan bahwa keahlian dan independensi auditor berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Peneliti hanya menggunakan faktor atau variabel 

independensi (bebas) dan kualitas audit (terikat) dari penelitian di atas. Peneliti 

menambahkan variabel etika (bebas), sebagai variabel pembeda dari penelitian 

sebelumnya yang tersebut di atas.  
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No Penulis 
Tah
un 

Judul Penelitian Variabel Simpulan 

1 Elfarini 2007 

Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi 

Auditor terhadap 

Kualitas Audit 

Bebas : Kompetensi 

(X1) dan 

Independensi (X2) 

Terikat : Kualitas 

Audit (Y) 

Kompetensi dan 

independensi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

2 Rendy 2010 

Pengaruh Independensi 

dan Profesionalisme 

Auditor terhadap 

Kualitas Audit 

Bebas : 

Independensi (X1) 

dan Profesionalisme 

(X2) 

Terikat : Kualitas 

Audit (Y) 

Independensi dan 

profesionalisme 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

3 Harhinto 2004 

Pengaruh Keahlian dan 

Independensi Auditor 

terhadap Kualitas Audit 

Bebas : Keahlian 

(X1) dan 

Independensi (X2) 

Terikat : Kualitas 

Audit (Y) 

Keahlian dan 

independensi auditor 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah independensi dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh 

independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit 

1.4 Manfaat Penelitian 

a)   Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 

b) Manfaat Praktis 

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan 

Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan 

kualitas auditnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Auditing 

2.1.1. Definisi Auditing 

 Terdapat beberapa pengertian auditing, diantaranya yaitu menurut Alvin 

Arens et.al, (1996:1) auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang 

mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari 

keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk 

mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang 

terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Pengertian auditing menurut William Boynton et.al, (2002:5) adalah suatu 

proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif 

mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan 

menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

Definisi audit menurut Undang-Undang Akuntan Publik No.15 tahun 2011 

yaitu perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang 

bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian 

informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan positif. 



30 
 

SPAP mendefinisikan auditing sebagai suatu aktivitas penilaian yang 

independen untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi yang 

menjadi klien. 

Dari keempat definisi, auditing dapat disimpulkan dengan beberapa 

komponen kalimat yang menjelaskan secara lebih mendalam mengenai definisi 

suatu audit. 

1. Proses sistematis 

Auditing merupakan serangkaian prosedur yang logis, terstruktur dan 

terorganisasikan dengan baik. Perencanaan audit dan perumusan strategi harus 

berhubungan dengan pemilihan dan penilaian bukti untuk tujuan audit yang saling 

terkait sehingga menuntuk auditor membuat banyak keputusan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan audit. 

2. Asersi dan kriteria yang ditetapkan 

Auditing dilakukan terhadap suatu asersi yang menjadi tanggung jawab 

pihak tertentu. Asersi disebut juga sebagai informasi karena mengandung 

informasi tentang sesuatu yang akan dievaluasi. Untuk melaksanakan audit, 

diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria atau standar 

unutk pengevaluasian informasi tersebut (Arens et.al, 1996:2). 

3. Pengumpulan dan evaluasi bukti secara objektif 

Mendapatkan dan mengevaluasi bukti merupakan hal terpenting dalam 

pengauditan. Bukti tentang tingkat kesesuaian antara asersi dalam laporan 

keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari data akuntansi, 
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seperti jurnal dan buku besar dan informasi pendukung seperti faktur, infornasi 

dari wawancara, dan pemeriksaan fisik. Objektif berkaitan dengan kemampuan 

auditor untuk tidak memihak dalam memilih dan mengevaluasi bukti (Jusup, 

2001:12). 

4. Audit harus dilakukan secara kompeten dan independen 

Kompeten berarti mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar teknis 

profesi dan independen berarti mampu membebaskan diri dari berbagai 

kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan penugasan audit. 

5. Laporan kepada pihak yang berkepentingan 

Inti laporan auditing adalah pernyataan pendapat atau simpulan yang 

merupakan hasil akhir auditing mengenai tingkat kesesuaian antara asersi dengan 

kriteria yang ditetapkan. 

2.1.2. Tujuan Audit 

William Boynton (2001:5) mengungkapkan bahwa audit dilakukan untuk 

menentukan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tentang peristiwa ekonomi 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta menyatakan pendapat atas 

kesesuaian tersebut. PSA ( Pernyataan Standar Auditing ) No. 02 ayat 1 

menyebutkan bahwa “ Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor 

independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang 

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

perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia 
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mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan 

keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan 

prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan 

dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode 

sebelumnya. 

2.2 Independensi 

Independensi auditor merupakan hal yang sejak lama menjadi bahan 

pembicaraan yang menarik baik di kalangan praktisi, pembuat kebijakan, maupun 

para akademisi. Hal ini mengingat bahwa suatu pernyataan pendapat auditor 

terhadap laporan keuangan menjadi tidak bernilai apabila auditor yang 

melaksanakan penugasan audit tersebut tidak memiliki independensi. William 

Boynton (2002:66) menyatakan bahwa independensi adalah dasar dari profesi 

audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus bersikap independen terhadap entitas 

yang diaudit. Independensi adalah suatu hubungan antara akuntan dan kliennya 

yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang 

diberikan oleh auditor hanya dipengaruhi oleh bukti -bukti yang ditemukan dan 

dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip profesionalnya (Eric, 1984 dalam 

Rendy 2010: 15). Independensi profesional adalah suatu konsep fundamental dari 

profesi akuntansi. American Insttute Of Certified Publik Accounting (AICPA) 

yang menyatakan bahwa independensi merupakan suatu kemampuan untuk 

bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Meskipun integritas dan 

objektifitas tidak dapat diukur secara pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang 
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sangat mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral 

yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa 

adanya. 

Dalam kode etik akuntan disebutkan bahwa independensi adalah sikap 

yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan 

pribadi dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak bertentangan dengan prinsip 

integritas dan independensi. Terdapat empat hal yang menggangu independensi 

akuntan publik, yaitu: (1) akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest 

dengan klien, (2) mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri, (3) berfungsi 

sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan (4) bertindak sebagai penasihat 

(advocate) dari klien. 

Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) IAI melalui SPAP 

menyatakan bahwa standar mengharuskan auditor bersikap independen, artinya 

tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). 

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun 

sebab bagaimanapun sempurnanya keahilan teknis yang ia miliki, ia akan 

kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Mulyadi (2002: 26) mendefinisikan 

sebagai berikut:“Keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, 

tidak tergantung pada oraug lain. Akuntan publik yang independen haruslah 

akuntan publik yang tidak terpengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan 
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yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang 

dijumpainya dalam audit.” Arens dan Loebbecke (1997:78) mendefinisikan 

independensi dalam pengauditan sebagai pengguna cara pandang yang tidak bias 

dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat 

pelaporan hasil temuan audit. Selain itu, Arens dan Loebbecke (1997:84) 

mengategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu independensi dalam 

kenyataan (independence in fact) dan independensi dalam penampilan 

(independence in appearance). Independensi dalam kenyataan ada apabila 

akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak bias selama audit, 

sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi pihak lain 

terhadap independensi akuntan publik. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi 

merupakan tindakan yang jujur, tidak memihak, mengevaluasi bukti-bukti secara 

objektif dan melaporkan seluruh temuan secara lengkap berdasarkan bukti yang 

ada, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dalam penelitian ini independensi auditor 

diukur melalui lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, dan telaah dari 

rekan auditor. 

2.2.1 Lama Hubungan Dengan Klien  (Audit Tenure) 

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien 

sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang 

jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor 

paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan 
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Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor 

tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal 

akuntansi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan 

mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Gosh 

dan Moon (2003) dalam Elfarini (2007:35) menghasilkan temuan bahwa kualitas 

audit meningkat dengan semakin lamanya audit tenure. Temuan ini menarik 

karena ternyata mendukung pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan 

audit antara auditor dengan klien berkurang. Terkait dengan lama waktu masa 

kerja, Deis dan Giroux (1992:462) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, 

kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan 

klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah 

dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung 

pada pernyataan manajemen. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian 

Shockley (1980:785) yang menunjukkan bahwa lama hubungan dengan klien 

tidak berpengaruh terhadap rusaknya independensi auditor. Adapun penjelasan 

perbedaan beberapa penelitian hasil penelitian terdahulu dinyatakan sebagai 

berikut :“ Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong 

akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut 

merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur 

audit. Sebaliknya penugasan audit yang lama kemungkinan dapat pula 

meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan 

dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien. Suatu 
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penugasan yang lama akan mengurangi atau menambah independensi tergantung 

pada konsistensi dalam diri masing-masing auditor 

2.2.2 Tekanan dari klien 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi 

perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang 

lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada 

auditor sehingga laporan keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan 

keinginan klien. Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika 

auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi jika 

auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau 

mengganti KAP auditornya. 

Goldman dan Barlev (1974) dalam Harhinto (2004:34) berpendapat bahwa 

usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar 

profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang 

tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah 

mengganti auditor KAP jika auditor tersebut tidak bersedia memenuhi 

keinginannya. Sementara auditor membutuhkan fee untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sehingga akan lebih mudah dan murah bagi klien untuk mengganti 

auditornya dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan 

atau alternatif sumber fee lain (Nichols dan Price, 1976 dalam Harhinto, 2004:44). 
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Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan 

profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi 

dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan 

bertindak jujur, tegas, sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi 

tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya. 

2.2.3 Telaah dari rekan auditor (Peer Review) 

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas 

menuntut tranparansi informasi mengenai pekerjaan dan operasi Kantor Akuntan 

Publik. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang 

sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh karena itu 

pekerjaan akuntan publik dan operasi Kantor Akuntan Publik perlu dimonitor dan 

diaudit guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan 

kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang 

dihasilkan dapat mencapai standar kualitas yang tinggi. Peer review sebagai 

mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas 

jasa akuntansi dan audit. Peer review dirasakan memberikan manfaat baik bagi 

klien, Kantor Akuntan Publik yang direview dan auditor yang terlibat dalam tim 

peer review. Manfaat yang diperoleh dari peer review antara lain mengurangi 

risiko litigation, memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, 

memberikan competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang 

diberikan.(Harjanti, 2002:51) 
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2.3. Etika 

Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995:237) (1) Etika adalah nilai 

mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (2) Etika 

adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban 

moral. Menurut Maryani & Ludigdo (2001:50) etika adalah seperangkat aturan 

atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus 

dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau 

segolongan masyarakat atau profesi. Secara garis besar etika dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang.  

Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat 

diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan 

kesesuaian informasi dengan kriteria - kriteria tertentu yang dilakukan oleh 

seorang yang kompeten dan independen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan 

dan pengembangan bagi profesi. Biggs dan Blocher (1986) dalam Suherman 

(2007:42) mengemukakan tiga fungsi kode etik, yaitu melindungi suatu profesi 

dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam 

suatu profesi, serta melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.  

Seorang profesional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu 

tingkat tindakan di atas tingkat tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar 

anggota masyarakat. Istilah profesional menunjukkan tanggung jawab untuk 
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bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si profesional itu sendiri atas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang 

disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang 

akuntan publik, sebagai profesional, memahami adanya tanggung jawab kepada 

masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, 

walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri. 

Fenomena akan keberadaan kode etik keprofesian merupakan hal yang 

menarik untuk diperhatikan. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan besarnya 

tuntutan publik terhadap dunia usaha yang pada umumnya mengedepankan etika 

dalam menjalankan akifitas bisnisnya. Tuntutan ini kemudian direspon dengan 

antara lain membuat kode etik atau kode perilaku. Scwhartz (2001:248) 

menyebutkan kode etik sebagai dokumen formal yang tertulis dan membedakan 

yang terdiri dari standar moral untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan 

dan organisasi. Sementara fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai standar 

etis yang tinggi dalam bisnis (Kavali dkk, dalam Ludigdo, 2007:6). Atau secara 

prinsip sebagai petunjuk atau pengingat untuk berprilaku secara terhormat dalam 

situasi-situasi tertentu.  

Suatu rumudan kode etik seharusnya merefleksikan standar moral universal. 

Standar moral universal tersebut menurut Scwhartz (2001:27) meliputi : 

a. Trustworthiness (meliputi honesty, integrity, reliability, dan loyality) 

b. Respect (meliputi perlindungan dan perhatian atas hak azasi manusia) 

c. Responsibility (meliputi juga accountability) 
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d. Fairness (meliputi penghindaran dari sifat tidak memihak, dan 

mempromosikan persamaan) 

e. Caring (meliputi misalnya penghindaran atas tindakan-tindakan yang 

merugikan dan tidak perlu) 

f. Citizenship (meliputi penghormatan atas hukum dan perlindungan 

lingkungan) 

Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. 

Beberapa alasan tersebut adalah (Adams, et al, dalam Ludigdo, 2007:5) : 

a. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional 

sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. 

b. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu 

mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral 

dalam setiap keputusan bisnisnya. 

c. Perusahan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai 

sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya. 

d. Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan 

moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut 

menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu 

baru dalam memasuki budaya tersebut. 

e. Kode etik merupakan sebuah pesan.  

Profesional dalam melakukan pekerjaan untuk kepentingan publik (pihak 

yang membutuhkan) dibutuhkan etika mengenai profesi. Penyusunan etika 
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profesional pada setiap profesi biasanya dilandasi kebutuhan profesi tersebut 

tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi 

(Mulyadi dan Kanaka, 1999: 45). 

Kode etik yang dapat mencapai sasaran yang diinginkan, kode etik tersebut 

harus memiliki empat komponen. Empat komponen tersebut meliputi:  

1) Prinsip-prinsip, yaitu standar ideal dari perilaku etis yang dapat dicapai 

dalam terminologi filosofis. Dalam dunia auditing, prinsip-prinsip tersebut 

meliputi: tanggungjawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas 

dan independensi, kemahiran serta lingkup dan sifat jasa. 

2) Peraturan perilaku, yakni standar minimum perilaku etis yang ditetapkan 

sebagai peraturan khusus. 

3) Interprestasi yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis. 

4) Ketetapan etika yaitu penjelasan dan jawaban yang diterbitkan guna 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang terjadi. 

Akuntan merupakan profesi yang keberadannya sangat tergantung pada 

kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari 

profesionalismenya, akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan 

karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan 

untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya 

etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya pula.  
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Etika profesi akuntan di Indonesia dikodifikasikan dalam bentuk kode etik, 

yang mana struktur kode etik ini meliputi prinsip etika, aturan etika, dan 

interpretasi aturan etika. Struktur yang demikian itu setidaknya memberikan 

gambaran akan kebutuhan minimal bagi profesi akuntan untuk memberi jasa yang 

efektif kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Brooks (dalam Ludigdo, 

2007:16) menyebutkan bahwa dalam suatu pedoman akuntan yang dibuat 

seharusnya berisi beberapa poin pokok. Beberapa poin pokok tersebut adalah : 

1. Spesifikasi alasan aturan-aturan umum yang berhubungan dengan kompetensi 

teknis, kehati-hatian, objektifitas dan integritas 

2. Memberikan respon untuk berperilaku memenuhi kepentingan berbagai 

kelompok dalam masyarakat da unntuk memecahkan konflik antara berbagai 

pihak yang berkepentingan, dan antara pihak yang berkepentingan dan 

akuntan. 

3. Memberikan dukungan atau perlindungan bagi akuntan yang akan 

“melakukan sesuatu dengan benar” (misalnya dengan kode dan laporan 

masalah etisnya) 

4. Menspesifikasikan sanksi secara jelas hingga konsekuensi dari kesalahan 

akan dipahami.  

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan 

tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian laporan 

keuangan, Pusdiklatwas BPKP (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengeluarkan Kode Etik dan 
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Standar Audit tahun 2008 yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan perubahan sikap atau prilaku auditor pada tingkat kompetensi 

terntentu sesuai dengan peranannya. 

Dalam penelitian ini etika auditor diukur melalui 3 hal berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Maryani dan Ludigdo (2001:58), yaitu imbalan yang diterima, 

organisasional, dan lingkungan keluarga. 

2.3.1 Imbalan yang diterima 

Auditor diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas dan mengenakan 

imbalan jasa yang pantas. Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang 

Kebijakan Penentuan Fee Audit adalah pedoman yang memiliki fungsi membantu 

anggota dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat 

profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan 

jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. 

Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari 

yang dikenakan oleh auditor/akuntan pendahulu atau diajukan oleh 

auditor/akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan 

kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional 

yang berlaku. Kebijakan penentuan fee audit oleh Kantor Akuntan Publik menjadi 

salah satu aspek dalam hal dilakukannya review mutu terhadap Kantor Akuntan 

Publik tersebut. Ketika klien menawarkan sebuah imbalan atau tekanan kepada 

internal auditor untuk menghasilkan laporan audit yang diinginkan oleh 

manajemen maka menjadi dilema etika. Untuk itu auditor dihadapkan kepada 
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pilihan-pilihan keputusan yang terkait dengan hal-hal keputusan etis dan tidak 

etis. 

2.3.2 Organisasional 

Nilai etika organisasi (corporate ethical value) adalah sebuah sistem nilai-

nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses 

akulturisasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari di dalam 

maupun dari luar organisasi. Nilai etika organisasi, atau lebih spesifik, lingkungan 

etika di dalam organisasi, terbuat dari berbagai praktek yang dijalankan oleh 

manajemen beserta nilai-nilai yang menyertainya (espoused values). Nilai etika 

organisasi sebagai komponen utama kultur organisasi merupakan acuan yang 

mangarahkan anggota-anggota organisasi dalam menghadapi lingkungan internal 

maupun eksternalnya yang terbentuk dari nilai-nilai etika individual dari 

manajemen baik formal maupun informal terhadap situasi etika di dalam 

organisasi Hunt et.al., (1989:80). Nilai etika organisasi dapat digunakan untuk 

menetapkan dan sebagai patokan dalam menggambarkan apa-apa yang dikerjakan 

merupakan hal yang baik atau etis dan hal yang tidak baik atau tidak etis dalam 

organisasi. Douglas, Davidson dan Schwartz, et.al, (2001:101) menyatakan bahwa 

nilai etika organisasi mempunyai hubungan yang positif dengan nilai kepribadian 

individu. 

2.3.3 Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan tempat tumbuhnya seorang individu mulai dari 

lahir,karena itu keluarga mempunyai pengaruh yang paling penting dalam 
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pembentukan etika seorang individu ibandingkan dengan faktor pembentuk 

lainnya, seperti teman, lingkungan tempat tinggal, teman, dan sebagainya. 

Individu akan berprilaku mencontoh orang tuanya atau keluarga dekat, Artinya, 

keluarga yang berprilaku etis akan mendorong individu melakukan tindakan yang 

etis pula, sampai pada masa besarnya. 

2.4 Kualitas Audit 

Audit dapat memenuhi syarat berkualitas jika memenuhi standar. Standar 

dalam audit di Indonesia berpedoman pada SPAP (Standar Profesional Akuntan 

Publik). SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 

Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) yang berisi tentang berbagai 

pernyataan standar teknis yang merupakan panduan akuntan publik dalam 

memberikan jasa, salah satunya jasa audit. Berikut adalah tipe standar profesional 

dalam SPAP : 

1. Standar Auditing 

2. Standar Atestasi 

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review 

4. Standar Jasa Konsultansi 

5. Standar Pengendalian Mutu 

Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk 

mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. 

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2001:1) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas 
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penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor 

tersebut yang dapat dilihat dari pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme 

dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan 

penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung independensi auditor. 

Hasil penelitian De Angelo menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha 

untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang 

kecil. Deis dan Giroux (1992:462) menyatakan empat hal yang dianggap memiliki 

hubungan dengan kualitas audit : 

1. Tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut telah melakukan audit 

terhadap suatu unit/unit usaha/perusahaan atau instansi. Peneliti berasumsi 

bahwa semakin lama dia telah melakukan audit, maka kualitas audit yang 

dihasilkan akan semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki 

tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau 

mungkin gagal untuk mempertahankan sikap professional skepticism. 

2. Jumlah klien. Peneliti berasumsi bahwa semakin banyak jumlah klien 

maka kualitas audit akan semakin baik. Karena auditor dengan jumlah 

klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya. 

3. Ukuran dan kekayaan atau kesehatan keuangan klien juga berkorelasi 

dengan kualitas audit. Dan korelasinya menunjukkan hubungan yang 

negatif, dengan asumsi bahwa semakin sehat keuangan klien, maka ada 

kecendrungan klien tersebut untuk menekan auditor untuk tidak mengikuti 

standar. Kemampuan auditor untuk bertahan dari tekanan klien adalah 

tergantung pada kontrak ekonomi dan kondisi lingkungan dan gambaran 
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perilaku auditor, termasuk di dalamnya adalah : (a) pernyataan etika 

profesional, (b) kemungkinan untuk dapat mendeteksi kualitas yang buruk, 

(c) figur dan visibility untuk mempertahan profesi, (d) Auditing berada 

(menjadi) anggota komunitas profesional, (e) tingkat interaksi auditor 

dengan kelompok Professional Peer Groups, dan (f) Normal internasional 

profesi auditor 

4. Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa 

hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.   

 

Wooten (2003:49) telah mengembangkan model kualitas audit dari 

membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh 

Wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu 

(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.  

Harhinto (2004:34) mengemukakan indikator kualitas audit sebagai berikut : 

(a)Melaporkan semua kesalahan klien, (b)Pemahaman terhadap sistem informasi 

akuntansi klien, (c)Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit, 

(d)Berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan 

pekerjaan lapangan, (e)Tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien, 

(f)Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. 
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Widagdo, dkk. (2002:24) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas 

audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

klien. Terdapat 12 atribut yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) 

pengalaman melakukan audit, (2) memahami industri klien, (3) responsif atas 

kebutuhan klien, (4) taat pada standar umum, (5) independensi, (6) sikap hati-hati, 

(7) komitmen terhadap kualitas audit, (8) keterlibatan pimpinan KAP, (9) 

melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, (10) keterlibatan komite audit, (11) 

standar etika yang tinggi, dan (12) tidak mudah percaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang berpengaruh terhadap 

kepuasan klien, antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri 

klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, komitmen terhadap 

kualitas audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu 

independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar 

etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

klien. 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang 

akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik  

kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut akuntan 

publik untuk menghasilkan laporan auditan yang berkualitas yang dapat 

digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu dengan menjamurnya skandal 

keuangan baik domestik maupun mancanegara, sebagian besar bertolak dari 

laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan. Hal inilah yang 
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memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh 

akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien. 

Berbagai penelitian tentang kualitas audit yang pernah dilakukan 

menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. 

Namun secara umum menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas, seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu tim audit dituntut 

untuk memiliki independensi dan etika yang baik.  

Berdasarkan logika dari paparan di atas maka dikembangkan suatu kerangka 

pemikiran atas penelitian ini, yaitu : 

1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. 
 
Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik 

untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas, oleh karena itu cukuplah 

beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap 

independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka 

laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga 

tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Elfarini 2007:41).  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis pertama 

sebagai berikut: 

H1 : Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 

 

2. Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan 
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kewajiban moral. Setiap tindakan yang diputuskan untuk dilakukan oleh auditor 

tergantung pada pandangan setiap auditor terhadap nilai-nilai etika. Dunia bisnis 

dan para pengambil keputusan yang menggunakan laporan keuangan yang telah 

diaudit sangat mengharapkan agar akuntan publik atau auditor bekerja dengan 

independen, jujur, dan menjunjung tinggi etika. Dalam situasi kondusif seperti 

itulah maka para pengguna jasa akuntan publik akan percaya terhadap kinerja 

akuntan publik yang pada akhirnya akan membawa kepercayaan masyarakat 

terhadap Kantor Akuntan Publik (Zarkasyi, 2009:2). Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa ketika auditor yang dengan cara pandangnya masing-masing 

mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam bersikap maka akan mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis kedua 

sebagai berikut: 

H2 : Penerapan etika berpengaruh pada kualitas audit 

 

3. Pengaruh Independensi dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

Profesi auditor merupakan suatu profesi yang bergerak dalam industri 

keahlian dan kepercayaan yang menuntut independensi dan etika dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Tetapi dalam skandal korporasi yang banyak terjadi, 

eksternal auditor atau akuntan publik telah melanggar kode etik dan standar 

professional, membuat independensi dan etika akuntan publik dipertanyakan. 

Akibatnya, reputasi profesi akuntan publik menjadi buruk di mata masyarakat, 
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bahkan ada yang menganggap bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi 

yang melakukan pembodohan dan kebohongan publik. 

Reputasi profesi akuntan publik yang semakin menurun merupakan tantangan 

besar bagi para auditor masa depan untuk bekerja sesuai dengan etika profesi dan 

standar yang telah ditetapkan di tengah persaingan yang semakin ketat dalam 

industri jasa ini. Selain itu, agar memiliki daya saing tinggi, akuntan publik juga 

dituntut memiliki akuntabilitas dan profesionalisme tinggi. Dengan demikian, 

diharapkan kualitas audit yang dihasilkan auditor di masa datang menjadi semakin 

baik.  

Berkaitan dengan independensi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan 

rotasi audit yang memperketat independensi seorang auditor. Sedangkan untuk 

menjaga budaya etis di kalangan auditor, terdapat Kode Etik dan Standar Audit 

2008 dan baru saja diterbitkan Undang-Undang Akuntan Publik No.15 tahun 2011 

tentang akuntan publik. Dengan peraturan tersebut, diharapkan akan tumbuh 

persaingan yang sehat di antara KAP, sehingga kepercayaan publik terhadap 

profesi akuntan publik tetap terjaga. 

 Independensi merupakan sikap yang tidak memihak, sedangkan prilaku 

etis merupakan kerangka dasar yang menjadi pengatur dalam pemberian jasa 

profesional oleh auditor. Independensi dan etika akan membentuk seorang 

eksternal auditor yang melakukan pekerjaan secara profesional dengan memegang 

teguh kode etik dan tidak berpihak atau objektif (Rendy 2010:33). Dengan 
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demikian, kedua sikap tersebut dapat mendorong agar hasil audit dapat lebih 

berkualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai 

berikut : 

H3 : Independensi dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit 

Gambar 2.1. Kerangka Pengembangan Hipotesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independensi 

1. Lama hubungan dengan klien 
2. Tekanan dari klien 
3. Telaah dari rekan auditor 

 
Kualitas Audit 

Etika 

1. Imbalan yang diterima 
2. Organisasional 
3. Lingkungan keluarga 
 



53 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:12) pendekatan kuantitatif adalah 

suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hipotesis 

melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo,1999: 115). Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini atau unit yang 

diteliti adalah seluruh auditor yang bekerja melakukan praktik audit di Kantor 

Akuntan Publik yang berada di kota Malang pada tahun 2011  
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Tabel 3.1. Daftar Kantor Kantor Akuntan Publik Wilayah Malang 

No Nama Kantor Akuntan Publik 

1 KAP. BENNY, TONY, FRANS & DANIEL 

2 KAP. DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI & DADANG 

3 KAP. KRISNAWAN, BUSRONI, ACHSIN & ALAMSYAH 

4 KAP. MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI 

5 KAP. DRS. NASIKIN 

6 KAP. DRS. SOEWARDHONO & REKAN 

7 KAP. DRS. SUPRIHADI & REKAN 

 

Populasi dalam penelitian ini atau unit yang akan diteliti adalah seluruh 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada 

Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang ada di Kota Malang. 

Jumlah KAP yang ada di Kota Malang adalah sebanyak 7 KAP. Unit analisis 

penelitian ini adalah auditor pada KAP yang berkedudukan sebagai partner, 

manajer, senior auditor junior auditor, dan karyawan magang 

3.2.2. Sampel 

Sampel penelitian menurut Margono (2002:121) adalah bagian dari populasi 

yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Metode penelitian sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu tidak 

semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian 

Secara spesifik, penulis menggunakan metode pemilihan sampel berdasar 

kemudahan (conveniece sampling). Pada cara ini, sampel diambil berdasarkan 



55 
 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Alasan penggunaan 

metode ini adalah karena keterbatasan jumlah auditor yang dapat ditemui untuk 

dijadikan responden. Kuesioner dititipkan pada profesional yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik untuk kemudian dibagikan kepada auditor yang bekerja 

sebagai karyawan di kantor tersebut pada jangka waktu dilakukannya penelitian 

ini. 

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli dan secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146-147). Dalam penelitian 

ini, data-data primer diperoleh dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada 

responden yang merupakan auditor eksternal yang bekerja di KAP yang menjadi 

sampel dalam penelitian. Pertanyaan tertulis ini diajukan kepada responden 

melalui kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

melalui media perantara. Data ini pada umumnya berupa data statistik, maupun 

keterangan dan publikasi lainnya serta bahan-bahan yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi telaah 

literatur untuk membentuk teori dan penentuan atribut berdasarkan penelitian 
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terdahulu. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, majalah, dan 

sebagainya. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian dilakukan dengan cara telaah data-data sekunder yang diperoleh 

melalui berbagai sumber meliputi jurnal, buku, internet, majalah dan literatur 

terkait lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Penelitian 

kepustakaan diperlukan terutama untuk memperdalam kajian mengenai 

independensi, etika auditor dan kualitas audit. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ditujukan untuk memperoleh data primer yang 

dibutuhkan, dengan cara memberikan kuesioner langsung pada auditor-auditor 

yang bekerja di KAP yang dipilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pertama berupa pernyataan umum 

mengenai data demografi responden, bagian kedua berisi pernyataan mengenai 

variabel-variabel penelitian, yaitu independensi, etika, dan kualitas audit 

mengenai kompetensi, independensi dan kualitas audit. Jenis pernyataan adalah 

tertutup, dimana responden tinggal memberi tanda tick mark (√) pada pilihan 

jawaban yang telah tersedia. 

Kuesioner diberikan langsung kepada KAP, dan diambil beberapa hari setelah 

kuesioner diberikan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal 

dalam pengisian kuesioner tersebut. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:99), variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel juga 

dapat diartikan sebagai objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. 

Berdasarkan inti permasalahan yang telah dirumuskan dan hipotesis yang 

diajukan, maka variabel-variabel yang dianalisis terdiri dari variabel bebas yaitu 

independensi (X1) dan etika (X2), dan variabel terikat adalah kualitas audit (Y). 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

diwakili oleh kualitas audit yang dihasilkan. Penulis telah memfokuskan pada 

bagaimana pemahaman para auditor terhadap indikator-indikator yang 

menunjukkan suatu audit yang berkualitas. Ada beberapa hal pokok yang 

berkaitan dengan indikator kualitas audit dalam penelitian ini, yaitu (1) deteksi 

salah saji, (2) kesesuaian dengan SPAP dan prinsip-prinsip, (3) kepatuhan 

terhadap SOP, (4) risiko audit, (5) proses pengendalian atas pekerjaan oleh 

supervisor, (6) pemahaman terhadap industri klien, sistem pengendalian internal, 

dan system informasi akuntansi, (7) komitmen terhadap kualitas audit, (8) prinsip 

kehati-hatian, (9) tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien, dan (10) 

inspiratif atas kebutuhan klien. Suatu audit dikatakan berkualitas, jika sesuatu 

yang menjadi tujuan audit dapat tercapai, yaitu menyatakan pendapat dengan 

sebenar-benarnya mengenai kewajaran laporan keuangan klien sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum 
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Audit yang berkualitas akan diperoleh jika auditor mampu mendeteksi salah 

saji material, sesuai dan patuh pada prinsip-rinsip dan SOP, dapat 

mengidentifikasi risiko audit, selalu disupervisi, memiliki komitmen yang kuat, 

dan memiliki sikap skeptik. 

3.4.2. Variabel Independen 

Secara umum, variabel independen dalam penelitian ini diwakili oleh dua hal, 

yaitu independensi dan etika auditor. Secara spesifik, independensi diuraikan 

dalam beberapa atribut yang mewakili independensi dan menjadi sub variabel, 

yaitu (1) lama hubungan dengan klien, (2) tekanan dari klien, dan (3) telaah dari 

rekan auditor. Sedangkan etika, diuraikan dalam beberapa komponen yang terdiri 

dari sub variabel (1) imbalan yang diterima, (2) organisasional, dan (3) 

lingkungan keluarga. 

3.5 Uji Instrumen Penelitian  

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang baik jika data memiliki 

kualitas yang baik. Prosedur yang dilakukan untuk menguji kualitas data dalam 

penelitian ini adalah :. 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner dalam mengukur suatu konstruk, dan apakah dimensi-dimensi yang 

diukur secara sungguh-sungguh mampu menjadi item-item dalam pengukuran 

(Ghozali, 2005:49).  
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Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk 

menentukan nomor – nomor item yang valid dan yang gugur, dilakukan 

dengan membandingkan r hitung dengan r table product moment. Apabila r hitung 

lebih besar dari r table, maka item tersebut dinyatakan valid. Pada dasarnya 

langkah – langkah pokok dalam analisis keabsahan butir adalah sebagai 

berikut : 

a. Menghitung skor faktor dari jumlah skor semua butir dalam faktor. 

b. Menghitung korelasi product moment antar skor butir (X) dengan 

skor faktor (Y). korelasi product moment dirumuskan sebagai 

berikut : 

��� � N�∑xy
 �  �∑x
�∑y

�N∑x� � �∑x�
��N∑y� �  �∑y�
� 

Keterangan : 

x = skor item x 

y = skor item y 

N = jumlah sampel 

rxy = korelasi product moment dari Pearson.  

c. Mengoreksi korelasi product moment rxy menjadi korelasi bagian 

total rpq. Koreksi ini diperlukan karena korelasi product moment 

antar skor butir sebagai skor bagian dengan skor faktor sebagai 

skor total dari semua skor butir akan menghasilkan korelasi yang 

terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam variasi skor faktor 
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sebagai skor total atau skor komposit selalu terdapat variasi skor 

butir sebagai skor bagian. Adapun rumus untuk mengoreksi 

korelasi product moment menjadi korelasi bagian total adalah : 

r�� �  �r����SB�� �  SB�
���SB��� � �SB��� �  2�r��
�SB�
�SB�
�

 

Keterangan : 

rpq  = koefisien korelasi bagian total 

rxy  = koefisien korelasi product moment 

Sby  = simpang baku skor faktor 

Sbx  = simpang baku skor butir 

d. Menguji taraf signifikan rpq (taraf signifikan 5%) 

e. Mengugurkan butir yang tidak sah yaitu yang tidak memenuhi dua 

kaidah uji. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam 

mengukur suatu konstruk yang sama dan jika dilakukan pengukuran 

kembali dari waktu kewaktu oleh orang lain (Ghozali, 2005:45). Cara 

untuk mengukur reabilitas adalah dengan Cronbach 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik  

Penelitian ini juga menguji asumsi klasik yang melekat pada persamaan 

model regresi, sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis 
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bebas dari asumsi klasik (Ghozali, 2005:95). Uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Uji Normalitas  

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel 

independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas data dilihat dengan melihat pola pada kurva 

penyebaran P-P Plot of Regression Standardized Residual. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas betujuan untuk menguji korelasi antara variabel 

bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi jika 

varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain terjadi 

ketidaksamaan. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

heteroskedastisitas. 

3.6. Metode Analisis Penelitian 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian 

dapat memeberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk 

menjawab masalah yang telah dirumuskan. 
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3.6.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan perhitungan regresi linier 

berganda, untuk mengetahui secara bersama-sama antara independensi dan etika 

auditor terhadap kualitas audit. Sehingga akan diketahui variabel-variabel mana 

yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas audit. Model persamaan analisis 

regresi penelitian ini adalah anlisi regresi linear berganda, dengan persamaan : 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2  

Keterangan : 

Y  = Kualitas audit 

a  = Konstanta regresi 

β1  = Koefisien independensi 

β2 = Koefisien etika 

X1 = Independensi 

X2 = Etika auditor  

3.6.2. Uji Hipotesis  

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat 

diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu 

perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H0 ditolak). Sebaliknya disebut 

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. 

1. Uji F (signifikan simultan) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independent terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F tabel dengan F hitung.  
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Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikasi yang digunakan 

sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degres of fridoom) df = (n-k-1) dimana 

n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian 

yang digunakan adalah :  

Jika F
hitung

> F
tabel 

(n-k-1) maka H0 ditolak 

Jika F
hitung

< F
tabel 

(n-k-1) maka H0 diterima 

Dalam menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen dikemukakan hipotesis yang dinyatakan 

sebagai berikut (Sudarmanto, 2004 dalam Rendy:68) 

H0: tidak terdapat pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara signifikan 

dan positif terhadap variabel dependen Y. 

Ha: terdapat pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara signifikan dan 

positif terhadap variabel dependen Y. 

 

2. Uji signifikan parameter individual (uji t)  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah nilai tertentu 

yang diberikan sebagai pembanding, berbeda dengan secara nyata ataukah 

tidak dengan rata – rata sebuah sampel (Santoso, 2010:52).  

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. 

Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikasi 5% 

dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan 

k adalah jumlah variabel.  
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Jika < maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Jika > maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dalam menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen dikemukakan hipotesis yang dinyatakan sebagai 

berikut (Sudarmanto, 2004 dalam Rendy:70): 

Ho: tidak terdapat pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara signifikan 

dan positif terhadap variabel dependen Y. 

Ha: terdapat pengaruh variabel independen X1 dan X2 secara signifikan dan 

positif terhadap variabel dependen Y. 

3.7 Koefisien Determinasi Majemuk (R²)  

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan dari 

variabel independen X1 dan X2 (independensi dan etika) secara bersama-sama 

terhadap kulitas audit sebagai variabel dependen dapat dilihat dari besarnya 

koefisien determinasi (R²). Dimana R² atau R Square menjelaskan seberapa besar 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel dependen (Gujarati, 1995:219). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Pengiriman kuesioner dilaksanakan pada awal Agustus 2011, 

pengembaliannya diharapkan 1 bulan setelah diterima responden. Pada akhir 

bulan Agustus mulai dilakukan pengumpulan data. Jumlah kuesioner disebar 

dalam penelitian ini sebanyak 37 buah yang diberikan kepada 7 Kantor Akuntan 

Publik di Malang, jumlah kuesioner yang dibagikan bervariasi antara 4-7 

kuesioner tergantung permintaan dari Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah 

tersebut kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah 30 buah atau 70% dari 

jumlah total kuesioner yang dikirim. 

Tabel 4.1 Gambaran Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner 
Jumlah kuesioner yang dikirim 43 kuesioner 

Jumlah yang tidak kembali 9 kuesioner 

Jumlah yang kembali 33 kuesioner 

Jumlah yang tidak lengkap 3 kuesioner 

Jumlah yang dapat diolah 30 kuesioner 

 

4.2 Deskripsi Responden 

Deskripsi responden menjelaskan mengenai identitas para responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, yang di dalamnya terdapat penjelasan 

mengenai jenis kelamin, lama bekerja (pengalaman kerja sebagai auditor), 

jabatan, dan latar belakang pendidikan.  
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4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 13 43 

Perempuan 17 57 

Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari jumlah kuesioner yang 

diterima, responden paling banyak perempuan yaitu sebanyak 17 orang 

(57%), sedangkan laki-laki sebanyak 13 orang (43%). 

4.2.2 Berdasarkan Lama Bekerja di Kantor Akuntan Publik 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja di 
Kantor Akuntan Publik 

Lama Bekerja Frekuensi Persentase 

< 3 tahun 16 53 

3 s.d. 5 tahun 8 27 

> 5 tahun 6 20 

Total 30 100 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden paling banyak lama 

bekerja di kantor akuntan publik dalam waktu kurang dari tiga tahun, 

sebanyak 16 orang (53%), kemudian antara 3 sampai dengan 5 tahun 

sebanyak 8 orang (27%) dan yang paling sedikit lama bekerja dalam waktu 

lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 6 orang (20%). 
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4.2.3 Berdasarkan Jabatan Dalam Kantor Akuntan Publik 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kedudukan Dalam 
Kantor Akuntan Publik 

Kedudukan Frekuensi Persentase 

Supervisor 3 10 

Asisten Supervisor 15 50 

Asisten Junior 12 40 

Total 30 100 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden paling banyak berkedudukan 

sebagai asisten supervisor dalam kantor akuntan publik, sebanyak 15 orang 

(50%), kemudian asisten junior sebanyak 12 orang (40%) dan yang paling 

sedikit pada posisi supervisor sebanyak 3 orang (10%). 

 

4.2.4 Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Akuntansi 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Latar Belakang 
Pendidikan Akuntansi 

Latar Belakang Frekuensi Persentase 

D3 3    10 

S1 25  83 

S2 2    7 

Total 30 100,0 

 
 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang bekerja di KAP paling 

banyak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi pada tingkat S1, 
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sebanyak 25 orang (83%), kemudian D3 sebanyak 3 orang (10%) dan yang 

paling sedikit S2 sebanyak 2 orang (7%). 

 

4.3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

4.3.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur. Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level 

signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus : 

rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑

−−

−
2322 YYNXXN

YXXYN
  

Keterangan : 

n = banyaknya sampel 

X = skor item X 

Y = skor item Y 

rxy = korelasi product moment dari Pearson. 

Bila nilai r hitung > r tabel atau nilai signifikansi hasil korelasi <  0,05 

(5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 
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Tabel 4.6 Uji Validitas Instrumen 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,361) sehingga dapat dikatakan 

semua item pertanyaan telah valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menguji digunakan 

Alpha Cronbach. Kriteria indeks reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Kriteria Indeks kofiesien reliabilitas 
No. Interval Kriteria 

1. <0,200 Sangat rendah 

2. 0,200-0,399 Rendah 

3. 0,400-0,599 Cukup 

4. 0,600-0,799 Tinggi 

5. 0,800-1,00 Sangat tinggi 

 
 
 

No 

Koefisien Korelasi Pearson 

Keterangan Independensi ( X1) Etika Auditor ( X2 ) Kualitas 
Audit (Y) Lama 

Hubungan 
Tekanan 
dari Klien 

Telaah dari 
Rekan 

Imbalan yang 
diterima 

Oranisasional 
Lingkungan 
Keluarga 

1 0.872 0.812 0.850 0.864 0.836 0.846 0.808 Valid 

2 0.842 0.747 0.891 0.871 0.819 0.889 0.817 Valid 

3 0.759 0.792 0.830 0.842 Valid 

4 0.808 0.857 Valid 

5 0.698 0.744 Valid 

6 0.753 Valid 

7 0.735 Valid 

8 0.748 Valid 

9 0.771 Valid 

10 0.769 Valid 
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Instrumen dapat dikatakan handal (reliabel bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1.1 0,837 Reliabel 

X1.2 0,797 Reliabel 

X1.3 0,877 Reliabel 

X2.1 0,876 Reliabel 

X2.2 0,836 Reliabel 

X2.3 0,875 Reliabel 

Y 0,780 Reliabel 

Sumber : Hasil Penelitian, 2011 (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut dapat diketahui bahwa semua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 

sehingga dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini sudah reliabel atau dapat dihandalkan. 
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4.4 Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1 Pengujian Asumsi Normalitas 

Untuk melakukan pengujian, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 4.9 Uji Asumsi Normalitas 
 

 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.17 tersebut, 

didapatkan nilai signifikan sebesar 0,295, dimana nilai tersebut lebih besar 

daripada   α = 0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas galat 

telah terpenuhi. 

Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka 

akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot . Dimana 

dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005:76) yaitu : 

1. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .49417182 

Most Extreme Differences Absolute .179 

Positive .086 

Negative -.179 

Kolmogorov-Smirnov Z .978 

Asymp. Sig. (2-tailed) .295 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 Gambar 4.1 Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola seperti pada gambar 1 mengindikasikan bahwa residual memiliki 

distribusi normal karena plot dari residual tersebut membentuk pola garis 

lurus. 

Dan jika nilai residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka 

residual-residual tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi 

normal, yakni residual tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan 

titik puncaknya berada pada rata-rata sama dengan 0,000 seperti pada 

gambar berikut : 
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Gambar 4.2 Histogram Uji Asumsi Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil grafik histogram di atas dapat disimpulkan bahwa pola distribusi 

data mendekati normal. Suatu data dikatakan normal jika bentuk kurva 

memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik pada sisi kiri maupun sisi 

kanan, dan kurva berbentuk menyerupai lonceng yang hampir sempurna. 

4.4.2 Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF<10 maka dinyatakan 
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tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya 

(Ghozali,2005:92). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.10  Uji Asumsi Multikolinieritas  

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Independensi .959 1.043 

Etika Auditor .959 1.043 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

 

 
Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.10 masing-masing variabel 

bebas menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi 

tidak terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

 
4.4.3 Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan 

varian masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika ada pola 

tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 

didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 4.11. Variabel dependen pada 

analisis regresi ini adalah Y sedangkan variabel independennya adalah 

Independensi dan Etika Auditor. 
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Tabel 4.11  Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Independen 

Koefisien 
Regresi 

t hitung Signifikansi r
2 
parsial Keterangan 

Independensi 0,485 2,203 0,018 0,353 Signifikan 

Etika Auditor 0,341 2,289 0,037 0,200 Signifikan 

Constant      = 0,934 
F Hitung      = 23,031 
R ² (Simultan) = 0,583 

Maka dari hasil di atas, didapat persamaan regresi berganda sebagai 

berikut : 

Y’ = 0,934 + 0,485 X1 + 0,341 X2 
 

Interpretasi model regresi pada Tabel 4.11 adalah konstanta sebesar 0,934 

berarti bahwa seorang auditor tetap dapat memiliki kualitas audit sebesar 

konstanta meskipun variabel independennya (bebas) nol. 

a. β1 =  0,485 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 

1 kali X1 dan variabel yang lain (∆) tetap atau bernilai 0, maka akan 

terjadi peningkatan pada Y sebesar 0,485.  

b. β2 = 0,341 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 

1 kali X2 dan variabel yang lain (∆) tetap atau bernilai 0, maka akan 

terjadi peningkatan pada Y sebesar 0,341. 

 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Model Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 
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simultan disajikan dalam tabel 4.12 dan 4.13 berikut : 

Tabel 4.12 Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.590 2 .795 23.031 .000a 

Residual 7.082 27 .262   

Total 8.672 29    

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: Kualitas Audit 

Tabel 4.13 Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 
Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel 

Y) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh antara variabel X1 dan 

terhadap variabel Y), α = 0,05 

F = 23,031 

sig = 0,000 

Ftabel = 3,35 

 

Tolak H0 

 

Berdasarkan tabel 4.12, pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

atau secara serentak menggunakan uji F. Di dalam tabel distribusi F, 

didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 2 dan n2 = 27 

adalah sebesar 3,35. Jika nilai F hasil penghitungan pada tabel 4.12 

dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan lebih besar 

daripada Ftabel (23,031 > 3,35). Selain itu, pada tabel 4.12 juga didapatkan 

nilai signifikan sebesar 0,000. Jika signifikan dibandingkan dengan α = 0,05 

maka signifikan lebih kecil dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan tersebut 

dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf α = 0,05. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan 

X2 terhadap variabel Y. 

Gambar 4.4. Kurva F untuk pengujian hipotesis secara simultan 
 

 

 

         Daerah H0  diterima   Daerah Ha diterima 

 

 
0                                         3,35            23,031                                                            

2. Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. 

Dengan kata lain, uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-

masing variabel independen (independensi dan etika) terhadap variabel 

dependen (kualitas audit). 

 
Tabel 4.14. Koefisien regresi secara parsial dan uji signifikansi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .934 1.060  4.881 .007 

Independensi .485 .247 .348 2.203 .018 

Etika Auditor .341 .321 .188 2.289 .037 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 
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Dari hasil analisis regresi ganda diperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Untuk variabel independen, independensi (X1), diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,203 dengan signifikansi (sig.) 0,018. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak, dan Ha diterima untuk independensi (X1), karena t 

hitung > t tabel yang bernilai 2,045 dan sig. < α. Kesimpulannya 

independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.  

2. Untuk variabel independen, etika auditor (X2), diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,289 dengan signifikansi (sig.) 0,037. Hal ini menunjukkan 

bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima untuk etika auditor (X2), karena t 

hitung > t tabel yang bernilai 2,045 dan sig. < α. Kesimpulannya etika 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

 Gambar 4.5. Kurva T untuk pengujian hipotesis secara Parsial 

 

            Daerah H0  diterima        Daerah Ha diterima 

         0           2,045  2,203   2,289  

3. Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi 

(Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Berdasarkan pada tabel 

4.14 tersebut, variabel X1 (Independensi) adalah variabel yang memiliki 
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koefisien regresi yang paling besar (0,485). Koefisien yang dimiliki oleh 

variabel X1 bertanda positif, hal ini yang berarti semakin besar nilai X1 

maka semakin meningkatkan nilai variabel Y.                  

 

4.7 Pembahasan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa independensi dan 

etika auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat 

kompetensi dan independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. 

Untuk variabel independensi (X1) yang dijabarkan melalui lama hubungan 

dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan sesama auditor memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 0,485 yang berarti bahwa jika independensi yang 

dimiliki auditor naik satu satuan maka akan meningkatkan kualitas audit sebesar 

0,485. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian variabel independensi memiliki 

nilai koefisien determinasi parsial (r²) sebesar 35,3%, artinya variabel 

independensi memberikan kontribusi sebesar 35,3% dalam menjelaskan variabel 

kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung model kualitas audit De Angelo 

yang menyatakan bahwa independensi merupakan hal yang penting selain 

kemampuan teknik auditor (Alim dkk dalam Simposium Nasional Akuntansi X, 

2007). Hasil penelitian ini juga mendukung dari hasil penelitian Harhinto (2004) 

dan Rendy (2010), yang menyatakan bahwa tekanan dari klien, lama hubungan 

dengan klien, dan telaah rekan auditor secara keseluruhan yang merupakan 
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indikator independensi dalam penelitian ini, berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Adapun untuk variabel etika audit yang dijabarkan dalam imbalan yang 

diterima, organisasional dan lingkungan keluarga, memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit, yakni dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,341 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel etika maka akan 

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor sebesar 0,341 satuan. 

Dan berdasarkan hasil penelitian variabel etika memiliki nilai koefisien 

determinasi parsial (r²) sebesar 20%, artinya variabel etika memberikan kontribusi 

sebesar 20% dalam menjelaskan kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) dan Nizarul Alim, dkk.(Simposium 

Nasional Akuntansi X, 2007), yang menyatakan bahwa imbalan yang diterima, 

faktor organisasional, dan lingkungan keuarga secara keseluruhan yang 

merupakan indikator etika dalam penelitian ini, berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Selain itu, penelitian oleh Deis dan Giroux (1992) juga mengatakan 

bahwa kemampuan auditor untuk bertahan di bawah tekanan klien, dalam hal ini 

independensi, tergantung pula oleh etika profesional. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa independensi dan etika auditor 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis regresi ganda, dimana koefisien 

determinasinya (R²) sebesar 58,3%, sehingga disimpulkan bahwa 58,3% dari 
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kualitas audit dipengaruhi oleh faktor-faktor independensi dan etika, sedangkan 

sisanya, 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. 

Kode etik profesi akuntan yang disusun dengan tujuan dapat menjadi panduan 

bagi profesi akuntan untuk menempatkan objektivitas nilai-nilai dalam profesi 

akuntansi untuk menjaga profesionalisme anggotanya sehingga mampu 

memberikan manfaat lebih dalam pengambilan keputusan. Dalam rerangka kode 

etik akuntan salah satu prinsip etika yang mendasari etika seorang auditor adalah 

independensi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu hasil audit yang 

berkualitas, nilai-nilai independensi juga harus diperhatikan. Dengan sikap yang 

independen diharapkan hasil audit bebas dari segala kepentingan.  

Kualitas audit yang dipengaruhi oleh independensi dan etika dalam 

melaksanakan tugas audit masih terkait dengan perilaku klien kepada auditor. 

Klien yang menginginkan hasil audit sesuai dengan kebutuhannya tentu akan 

memperlakukan auditor dengan lebih baik dimana auditor harus bersikap tegas 

jika dihadapkan pada situasi yang demikian. 
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BABV 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi dan etika 

auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di kota Malang. 

Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa:  

1. Independensi dan etika auditor secara simultan dan parsial berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika 

auditor memiliki sikap yang independen dan etis, dimana independensi 

tersebut terdiri dari tiga indikator yaitu lama hubungan dengan klien, tekanan 

dari klien, dan telaah dari rekan auditor. Sedangkan etika juga terdiri dari tiga 

dimensi, yaitu imbalan yang diterima, organisasional dan lingkungan kerja. 

2. Sikap yang independen merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh 

setiap auditor agar dapat diperoleh hasil audit yang mampu memberikan 

manfaat bagi pengambilan keputusan. Hasil audit seperti inilah yang 

merupakan hasil audit yang berkualitas, sehingga pada akhirnya akan 

membawa implikasi pada tingginya tingkat kepercayaan publik, terutama para 

pengambil keputusan terhadap peran profesi auditor, kualitas audit juga 

didukung oleh sampai sejauh mana auditor mampu bertahan dari tekanan 

klien disertai dengan perilaku etis yang dimiliki. 

3. Etika merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Kemampuan auditor untuk bertahan di bawah tekanan klien, dalam hal ini 
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independensi, tergantung oleh etika professional, auditor dengan kesadaran 

dirinya akan mencurahkan kemampuan dan keahliannya secara maksimal dan 

bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku.  

4. Hasil analisis regresi berganda diperoleh (R²) atau R Square simultan sebesar 

0,583. Koefisien ini mempunyai arti bahwa variabel bebas tersebut secara 

bersama-sama memberikan sumbangan terhadap variabel terikat sebesar 

58,3% sedangkan sisanya 41,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 

Sedangkan secara parsial variabel bebas memiliki kontribusi terhadap 

variabel terikat (kualitas audit) yaitu independensi sebesar 35,3% dan etika 

sebesar 20%.  

 
5.2 Keterbatasan  

1. Objek penelitian yang hanya terbatas pada kantor-kantor akuntan publik yang 

ada di Malang, sehingga hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor di 

Malang.  

2. Terbatasnya responden yang menjadi objek penelitian, di mana rata-rata 

responden terbanyak menjabat sebagai auditor junior dan auditor senior, dan 

masih belum mencapai pada jabatan manajer dan partner.  

3. Penelitian ini menggunakan metode survei, melalui instrumen penelitian 

kuesioner, sehingga data yang diperoleh hanya data tertulis yang merupakan 

jawaban responden atas beberapa pernyataan. Terdapat adanya kemungkinan 

jawaban responden bias dan tidak valid.  
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5.3 Saran  

1. Perlu dilakukannya training/pelatihan secara rutin dan terprogram mengenai 

pengembangan sikap independen dan etika bagi auditor untuk senantiasa 

menjaga hasil audit yang berkualitas. 

2. Para auditor hendaknya rutin mengikuti forum-forum diskusi/seminar yang 

berkaitan dengan profesinya, sehingga auditor dapat saling bertukar pikiran 

mengenai isu-isu audit terkini. Dengan demikian diharapkan mampu 

meningkatkan independensi dan etika sehingga kualitas audit pun juga akan 

meningkat.  

3. Untuk penelitian yang selanjutnya, hendaknya memperluas objek penelitian 

sehingga dapat mengetahui pula jawaban responden yang memiliki jabatan 

manajer dan partner.  

4. Untuk penelitian yang selanjutnya hendaknya menambahkan faktor-faktor 

lain, selain independensi dan etika, karena berdasarkan hasil penelitian ini, 

masih ada sekitar 41,7% faktor lain di luar independensi dan etika yang 

mempengaruhi kualitas audit, sehingga diharapkan dapat melengkapi 

penelitian ini.  
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Lampiran : Hasil Analisis Reliabilitas dan Validitas 

1. Reliabilitas dan Validitas : Independensi (X1) 

a. Independensi X1.1 (Lama Hubungan dengan Klien) 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.837 4 

 
 Correlations 
 

  
Lama 

Hubungan 1 
Lama 

Hubungan 2 
Lama 

Hubungan 3 x1 
Lama Hubungan 1 Pearson Correlation 1 .628(**) .508(**) .872(**) 
  Sig. (2-tailed)   .000 .004 .000 
  N 30 30 30 30 
Lama Hubungan 2 Pearson Correlation .628(**) 1 .428(*) .842(**) 
  Sig. (2-tailed) .000   .018 .000 
  N 30 30 30 30 
Lama Hubungan 3 Pearson Correlation .508(**) .428(*) 1 .759(**) 
  Sig. (2-tailed) .004 .018   .000 
  N 30 30 30 30 
x1 Pearson Correlation .872(**) .842(**) .759(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
  N 30 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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b. Independensi X1.2 (Tekanan dari Klien) 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.797 6 

 
 Correlations 
 

  

Tekanan 
dari 

klien 1 

Tekanan 
dari 

klien 2 

Tekanan 
dari 

klien 3 

Tekanan 
dari 

klien 4 

Tekanan 
dari 

klien 5 x2 
Tekanan  Pearson Correlation 1 .445(*) .537(**) .629(**) .430(*) .812(**) 
 dari klien 1 Sig. (2-tailed)   .014 .002 .000 .018 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 
Tekanan  Pearson Correlation .445(*) 1 .563(**) .462(*) .391(*) .747(**) 
 dari klien 2 Sig. (2-tailed) .014   .001 .010 .032 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 
Tekanan  Pearson Correlation .537(**) .563(**) 1 .619(**) .445(*) .792(**) 
 dari klien 3 Sig. (2-tailed) .002 .001   .000 .014 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 
Tekanan  Pearson Correlation .629(**) .462(*) .619(**) 1 .443(*) .808(**) 
 dari klien 4 Sig. (2-tailed) .000 .010 .000   .014 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 
Tekanan  Pearson Correlation .430(*) .391(*) .445(*) .443(*) 1 .698(**) 
 dari klien 5 Sig. (2-tailed) .018 .032 .014 .014   .000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x2 Pearson Correlation .812(**) .747(**) .792(**) .808(**) .698(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   
  N 30 30 30 30 30 30 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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c. Independensi X1.3 (Telaah dari Rekan Auditor) 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.877 3 

 
 Correlations 
 

  

Telaah dari 
Rekan 

Auditor 1 

Telaah dari 
Rekan 

Auditor 2 x3 
Telaah dari 
Rekan Auditor 1 

Pearson Correlation 1 .517(**) .850(**) 

  Sig. (2-tailed)   .003 .000 
  N 30 30 30 
Telaah dari 
Rekan Auditor 2 

Pearson Correlation 
.517(**) 1 .891(**) 

  Sig. (2-tailed) .003   .000 
  N 30 30 30 
x3 Pearson Correlation .850(**) .891(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   
  N 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Reliabilitas dan Validitas : Etika (X2) 

a. Etika X2.1 (Imbalan yang Diterima) 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.876 3 

 
 
 Correlations 
 

  Imbalan ydt 1 Imbalan ydt 2 x1 
Imbalan ydt 1 Pearson Correlation 1 .505(**) .864(**) 
  Sig. (2-tailed)   .004 .000 
  N 30 30 30 
Imbalan ydt 2 Pearson Correlation .505(**) 1 .871(**) 
  Sig. (2-tailed) .004   .000 
  N 30 30 30 
x1 Pearson Correlation .864(**) .871(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   
  N 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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b. Etika X2.2 (Organisasional) 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.836 4 

 
 Correlations 
 

  
Organisasi

onal 1 
Organisasi

onal 2 
Organisasi

onal 3 x2 
Organisasional 1 Pearson Correlation 1 .502(**) .627(**) .836(**) 
  Sig. (2-tailed)   .005 .000 .000 
  N 30 30 30 30 
Organisasional 2 Pearson Correlation .502(**) 1 .465(**) .819(**) 
  Sig. (2-tailed) .005   .010 .000 
  N 30 30 30 30 
Organisasional 3 Pearson Correlation .627(**) .465(**) 1 .830(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .010   .000 
  N 30 30 30 30 
x2 Pearson Correlation .836(**) .819(**) .830(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
  N 30 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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c. Etika X2.3 (Lingkungan Keluarga) 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.836 4 

 
 Correlations 
 

  
Lingkungan 
keluarga 1 

Lingkungan 
keluarga 2 x3 

Lingkungan keluarga 1 Pearson Correlation 1 .508(**) .846(**) 
  Sig. (2-tailed)   .004 .000 
  N 30 30 30 
Lingkungan keluarga 2 Pearson Correlation .508(**) 1 .889(**) 
  Sig. (2-tailed) .004   .000 
  N 30 30 30 
x3 Pearson Correlation .846(**) .889(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   
  N 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. Reliabilitas dan Validitas : Kualitas Audit (Y) 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.780 11 

 
 Correlations 
 

  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 ysum 
y1 Pearson Correlation 1 .699** .638** .606** .595** .583** .437* .561** .638** .571** .808** 
  Sig. 2-tailed)   .000 .000 .000 .001 .001 .016 .001 .000 .001 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y2 Pearson Correlation .699** 1 .651** .567** .542** .515** .566** .669** .578** .591** .817** 
  Sig. 2-tailed) .000   .000 .001 .002 .004 .001 .000 .001 .001 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y3 Pearson Correlation .638** .651** 1 .798** .610** .658** .566** .527** .578** .517** .842** 
  Sig. 2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 .001 .003 .001 .003 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y4 Pearson Correlation .606** .567** .798** 1 .719** .567** .671** .562** .623** .563** .857** 
  Sig. 2-tailed) .000 .001 .000   .000 .001 .000 .001 .000 .001 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y5 Pearson Correlation .595** .542** .610** .719** 1 .472** .406* .443* .481** .574** .744** 
  Sig. 2-tailed) .001 .002 .000 .000   .008 .026 .014 .007 .001 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y6 Pearson Correlation .583** .515** .658** .567** .472** 1 .557** .502** .499** .605** .753** 
  Sig. 2-tailed) .001 .004 .000 .001 .008   .001 .005 .005 .000 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y7 Pearson Correlation .437* .566** .566** .671** .406* .557** 1 .432* .502** .599** .735** 
  Sig. 2-tailed) .016 .001 .001 .000 .026 .001   .017 .005 .000 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y8 Pearson Correlation .561** .669** .527** .562** .443* .502** .432* 1 .657** .573** .748** 
  Sig. 2-tailed) .001 .000 .003 .001 .014 .005 .017   .000 .001 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y9 Pearson Correlation .638** .578** .578** .623** .481** .499** .502** .657** 1 .524** .771** 
  Sig. 2-tailed) .000 .001 .001 .000 .007 .005 .005 .000   .003 .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
y1
0 

Pearson Correlation 
.571** .591** .517** .563** .574** .605** .599** .573** .524** 1 .769** 

  Sig. 2-tailed) .001 .001 .003 .001 .001 .000 .000 .001 .003   .000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
ys
u
m 

Pearson Correlation 
.808** .817** .842** .857** .744** .753** .735** .748** .771** .769** 1 

  Sig. 2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level 2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level 2-tailed). 
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 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X2, X1(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .428(a) .583 .583 1.121 

a  Predictors: (Constant), X2, X1 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.590 2 .795 23.031 .000a 

Residual 7.082 27 .262   

Total 8.672 29    

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: Kualitas Audit 
Coefficients(a) 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Correlations 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 9.338 1.601   .881 .016       
  X1 .485 .247 .348 2.203 .018 .386 .353 .341 
  X2 .341 .459 .188 2.289 .037 .259 .200 .184 

a  Dependent Variable: Y 
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Lampiran 3 : Data Hasil Penelitian 

No. 

Pertanyaan Mengenai Faktor-Faktor Independensi 

Total 

X1 

Lama Hubungan dengan 

Klien 
Tekanan dari Klien 

Telaah dari Rekan 

Auditor 

X1.1 X1.2 X1.3 Σ X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 Σ X1.9 X1.10 Σ 

1 3 3 2 8 3 3 3 3 3 15 3 3 6 29 

2 2 3 3 8 3 3 3 3 2 14 3 3 6 28 

3 1 2 1 4 1 1 2 2 1 7 2 2 4 15 

4 3 3 3 9 3 4 4 4 2 17 2 3 5 31 

5 3 3 2 8 3 3 3 3 4 16 2 2 4 28 

6 4 4 4 12 4 3 4 4 3 18 3 3 6 36 

7 3 3 3 9 3 2 3 3 3 14 3 3 6 29 

8 3 3 3 9 3 2 3 3 3 14 3 3 6 29 

9 3 4 3 10 3 3 3 3 3 15 2 4 6 31 

10 4 4 4 12 3 4 4 4 3 18 3 3 6 36 

11 3 3 3 9 3 3 3 4 3 16 3 3 6 31 

12 4 3 3 10 3 3 3 3 3 15 3 3 6 31 

13 2 1 3 6 3 3 4 3 3 16 4 4 8 30 

14 3 3 3 9 1 3 3 2 3 12 3 3 6 27 

15 4 3 3 10 2 2 3 3 3 13 3 3 6 29 

16 4 3 3 10 2 2 3 3 3 13 3 3 6 29 

17 4 4 3 11 2 1 2 2 1 8 3 4 7 26 

18 3 3 3 9 2 3 3 2 2 12 3 3 6 27 

19 3 3 4 10 3 2 3 3 3 14 3 3 6 30 

20 3 3 3 9 3 2 3 3 3 14 2 1 3 26 

21 3 3 3 9 2 3 3 4 3 15 3 3 6 30 

22 3 3 4 10 1 2 3 3 3 12 3 4 7 29 

23 2 3 3 8 3 3 3 3 3 15 4 4 8 31 

24 4 4 4 12 4 2 4 4 3 17 3 3 6 35 

25 3 3 3 9 3 3 3 3 4 16 3 4 7 32 

26 3 3 3 9 3 3 4 3 3 16 4 3 7 32 

27 2 1 3 6 4 3 3 4 3 17 4 3 7 30 

28 3 4 3 10 3 3 3 4 3 16 4 4 8 34 

29 2 3 3 8 4 3 4 4 4 19 3 4 7 34 

30 3 4 4 11 4 4 3 3 3 17 3 3 6 34 
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No. 

Pertanyaan Mengenai Faktor-Faktor Etika 
Total 

X2 
Imbalan yang 

Diterima 
Organisasional 

Lingkungan 

Keluarga 

X1.1 X1.2 Σ X1.4 X1.5 X1.6 Σ X1.9 X1.10 Σ 
 

1 3 3 6 3 3 3 9 3 3 6 21 
2 2 2 4 3 2 3 8 1 1 2 14 
3 4 4 8 2 1 1 4 4 3 7 19 
4 3 2 5 3 2 2 7 3 3 6 18 
5 4 2 6 4 3 4 11 3 3 6 23 
6 3 2 5 3 3 3 9 2 3 5 19 
7 3 2 5 4 4 3 11 3 4 7 23 
8 3 2 5 3 3 3 9 3 3 6 20 
9 3 2 5 3 3 3 9 3 3 6 20 

10 3 2 5 4 4 4 12 3 4 7 24 
11 3 3 6 2 2 2 6 3 3 6 18 
12 2 2 4 2 3 2 7 3 3 6 17 
13 3 2 5 4 3 3 10 3 4 7 22 
14 3 2 5 3 2 3 8 3 2 5 18 
15 3 3 6 3 3 2 8 3 4 7 21 
16 3 3 6 3 3 2 8 3 4 7 21 
17 2 2 4 4 4 3 11 3 3 6 21 
18 3 2 5 3 3 3 9 3 3 6 20 
19 2 2 4 3 3 3 9 3 3 6 19 
20 2 3 5 3 3 3 9 3 3 6 20 
21 3 3 6 3 3 3 9 2 1 3 18 
22 3 2 5 3 4 3 10 3 3 6 21 
23 2 2 4 4 3 3 10 4 3 7 21 
24 3 2 5 4 4 3 11 4 3 7 23 
25 3 3 6 2 1 2 5 4 3 7 18 
26 3 2 5 3 3 4 10 3 3 6 21 
27 2 1 3 2 4 2 8 4 3 7 18 
28 3 2 5 3 4 2 9 3 3 6 20 
29 1 1 2 4 3 3 10 4 4 8 20 
30 3 3 6 3 4 4 11 3 2 5 22 
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No. 
Pertanyaan Mengenai Faktor-Faktor Kualitas Audit 

Total 

Y 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 
 

1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 15 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
6 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 23 
7 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
8 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 21 
9 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 33 

10 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34 
11 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 34 
12 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 33 
13 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 37 
14 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 33 
15 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 35 
16 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 34 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
18 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 38 
19 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 36 
20 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 
21 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 35 
22 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 34 
23 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 35 
24 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 34 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
26 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 34 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
28 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 35 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
30 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 36 
 

 


