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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, 

independensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini menjadi 

penting untuk dilakukan karena semakin meningkatnya tuntutan pengguna laporan 

keuangan atas laporan audit yang berkualitas. Populasi penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan 

jumlah sampel 65 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan pengalaman 

berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Namun kompetensi, independensi, dan pengalaman 

berpengaruh terhadap kualitas audit secara simultan. 

 

Kata Kunci: Kualitas Audit, Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman 
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ABSTRACT 

 

The Purpose of this research is to know the influence of competency, 

independency, and experience of auditors on the audit quality. This research was 

important to do because of the increasing of demand of financial statement’s users 

for qualified audit report. The population of this research is an auditor who works in 

Public Accounting Firm that domiciled in South Jakarta with a sample of 65 

respondents. 

The result show that the competency and experience has influence on the 

audit quality. While independency has no influence on the audit quality. However the 

competency, independency, and experience have influence on the audit quality 

simultaneously. 

 

Keyword: Audit Quality, Competency, Independency, and Experience 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik mulai dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi 

akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perekonomian 

negara, pertumbuhan perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan 

di negara tersebut. Perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik untuk 

melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan (Wardhani & Achsin, 

2014). Sejalan dengan perkembangan perusahaan go publik yang ada di Indonesia 

mengakibatkan meningkatnya permintaan akan audit laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh pemakai 

laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

(Taswan, 2015). 

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan 

dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Sehingga dalam hal ini tujuan dari 

laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi 

mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial 

performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk 
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membuat keputusan bagi para penggunanya (Savitri, 2016). Prinsip ini 

memberikan pengertian bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah 

didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang 

obyektif (Taswan, 2015). 

Pada beberapa kasus, terkadang pihak manajemen dalam praktiknya 

melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan agar kinerjanya terlihat baik di 

mata stakeholder. Kemudian dari pihak investor akan tertarik untuk menanamkan 

modalnya dikarenakan laporan keuangan pada perusahaan tersebut terlihat baik. 

Hal ini tentunya akan mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan akan bias 

bagi para penggunanya (Ningsih, 2015). Agar hal tersebut tidak terjadi maka 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya 

dibutuhkan pemeriksaan terhadap suatu informasi untuk mendapat kepastian 

apakah penyajiannya wajar atau tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan 

keuangan tersebut (Izzatika & Lubis, 2016). Sehingga pada praktek audit seorang 

auditor akan dituntut untuk menggunakan keahliannya dan tidak memiliki 

keterikatan dengan pihak lain agar menghasilkan opini yang sesuai karena 

reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Arestantya & Wirajaya, 2016). 

Seorang auditor belum tentu dapat melakukan tugasnya dengan baik dan 

masih ada beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh 

pada kasus perusahaan Enron Corp., yang bergerak dibidang industry energi telah 
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melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya dengan mencatat 

keuntungan padahal sebenarnya perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 

$644 juta. Melalui hasil pemeriksaan ternyata terdapat beberapa staff Enron 

berasal dari mantan auditor KAP Andersen yang mana KAP Andersen merupakan 

pemeriksa perusahaan Enron tersebut. Kasus ini menunjukkan lemahnya 

independensi KAP Andersen terhadap Enron. Kemudian KAP Andersen 

dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan 

menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan audit yang 

mereka lakukan. Berdasarkan kasus tersebut seorang auditor seharusnya 

mematuhi peraturan sesuai ketentuan yang berlaku dalam profesinya, sehingga 

auditor benar-benar menjunjung tinggi independensinya dan tidak terlibat oleh 

pihak lain. Dengan begitu auditor akan terhindar dari kasus-kasus yang akan 

merugikan dirinya sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap kualitas audit yang dihasilkannya. 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana 

auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan 

(Tjun, 2012). Kualitas audit yang baik dikatakan jika dapat memberikan informasi 

sesuai dengan yang pengguna inginkan dalam proses pengambilan keputusan dan 
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dapat memberikan peluang maupun kondisi berdasarkan laporan yang telah di 

audit oleh auditor (Shalimova, 2014). 

Kualitas audit juga merupakan proses yang sistematis, independen dan 

terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan evaluasi secara objektif untuk 

menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi. Bukti audit dapat mencakup 

pendaftaran, menyatakan fakta-fakta atau informasi lain yang relevan (Mocuta & 

Spiridon, 2013). Dalam hal ini agar terciptanya audit yang berkualitas dan dapat 

meningkatkan kredibiltas laporan keuangan sehingga dapat mengurangi resiko 

informasi yang tidak kredibel diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti kompetensi, independensi, dan pengalaman. 

Trotter (1986) dalam Widiyastuti (2009) mendefinisikan bahwa orang 

yang kompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan 

mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. 

Untuk dapat memiliki keterampilan seorang auditor harus menjalani pelatihan 

teknis yang cukup. Auditor yang terampil dan berpendidikan tinggi akan 

mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya. Sehingga 

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan 

ilmu pengetahuan yang luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti ide-ide 

dan perkembangan terbaru serta teknik di bidang audit dan akuntansi (Agusti & 

Pertiwi, 2013). Sebagaimana Ilmiyati dan Suhardjo (2012) menyatakan bahwa 

kompetensi yang baik dari seorang akuntan atau auditor akan membuat semakin 
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baik kualitas audit yang dihasilkan auditor. Sehingga kompetensi memiliki 

pengaruh terhadap kualitas audit. 

Untuk menghasilkan audit yang berkualitas dibutuhkan seorang auditor 

yang independen. Independen didefinisikan sebagai sikap mental yang tidak bias 

dalam membuat keputusan audit dan laporan keuangan. Independen juga 

merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki dan dijaga oleh auditor, baik dalam 

hal perilaku yang tepat dalam tugas serta dapat mempertahankan citranya dalam 

mengemban kepercayaan dari masyarakat (Barlett, 1993 dalam Suseno, 2013). 

Sejalan dengan itu dinyatakan bahwa independensi auditor merupakan salah satu 

faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika 

auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan (Supriyono, 1998 dalam Ahmad dkk, 2011). 

Kemudian jangka waktu bekerja seorang auditor juga menjadi bagian 

penting yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Bertambahnya waktu bekerja 

auditor maka akan memperoleh pengalaman baru. Dengan begitu auditor tersebut 

akan lebih ahli dalam menangani suatu kasus serta cepat dalam menyelesaikan 

pekerjaannya (Utami & Nugroho, 2014). Pengetahuan auditor juga akan semakin 

berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit (Wiratama 

& Budiartha, 2015). Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, 

yang dapat diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit (Idawati, 2014). 
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Adanya pengalaman seorang auditor maka akan lebih mudah memahami 

kesalahan maupun kecurangan yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat 

mengantisipasi segala hal yang dapat merugikan berbagai pihak. Dengan 

demikian, hal ini tentunya akan dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti 

termotivasi untuk melakukan replikasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh 

Agusti dan Pertiwi (2013) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi 

dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit. Peneliti menggunakan subjek yang 

berbeda yaitu Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan. Peneliti juga 

menggunakan salah satu variabel independen yang berbeda untuk membedakan 

dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menjadi penting karena kualitas audit 

merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak dalam proses 

pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, 

DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

dibuatlah perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya ditujukan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) wilayah Jakarta Selatan. 
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2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh 

kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit, maka 

berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di ataas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a) Dapat menambah informasi bagi para pembaca yang ingin menambah 

wacana pengetahuan khususnya dibidang audit. 

b) Bagi akademisi dapat menambah informasi, sumbangan pemikiran, 

dan bahan kajian dalam penelitian. 

c) Sebagai sarana dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan yang ada 

dalam dunia kerja. 

d) Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan kompetensi, independensi, dan pengalaman serta penelitian 

yang lain. 

2. Praktek 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi para auditor di Kantor 

Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil 

auditnya. 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kompetensi..., Zulfadly Siregar, Ak.-IBS, 2017



9 

 

 
Indonesia Banking School 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab 

yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori maupun definisi yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian serta membahas kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas penjelasan variable penelitian dan operasional definisi 

variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian hasil dan analisis dari bab tiga, yaitu: 

deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi data. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

dan saran bagi pihak-pihak terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Auditing 

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar 

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Begitu juga dengan Arens dkk 

(2014) mengatakan bahwa, audit adalah akumulasi atau pengumpulan dan 

evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus 

dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk melakukan 

audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa 

standar (kriteria) dimana auditor dapat mengevaluasi informasinya. 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh, menilai dan 

mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai informasi tentang kegiatan 

atau kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menentukan dan melaporkan 
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tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan serta mengkomunikasikan atau menyampaikan hasilnya kepada 

pihak yang berkepentingan. 

Dalam melaksanakan proses auditing harus sesuai dengan standar 

yang berlaku umum. Mayangsari dan Wandanarum (2013) menyatakan bahwa 

standar auditing merupakan suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang 

merupakan pedoman umum bagi auditor. Di Indonesia, standar auditing 

tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar 

auditing yang telah ditetapkan dan disahkan dalam SPAP adalah sebagai 

berikut: 

a. Standar Umum 

1. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan auditing dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 
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2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan auditing dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti auditing kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diperiksa. 

c. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditing harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 
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Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan, maka laporan 

auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan 

yang dilaksanakan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab dipikul oleh auditor. 

2.1.2 Auditor 

Profesi akuntan publik atau auditor merupakan salah satu profesi yang 

memberikan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa atestasi dan jasa 

nonatestasi. Salah satu jasa atestasi yang diberikan oleh akuntan publik atau 

auditor adalah jasa auditing. Alasan utama adanya profesi ini untuk 

melakukan fungsi pengesahan (legalitas) atau meyakinkan akan kewajaran 

laporan keuangan (Mayangsari & Wandanarum, 2013). 

Pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan audit terhadap tindakan-

tindakan dan kejadian ekonomi oleh Mayangsari dan Wandanarum (2013) 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksa Intern (Internal Auditor) 

Pemeriksa intern adalah auditor yang berstatus karyawan atau pegawai 

dari perusahaan yang mereka periksa. Mereka terlibat dalam kegiatan 

penilaian yang independen yang disebut pemeriksa intern yang dirancang 

untuk membantu manajemen organisasi dalam melaksanakan tugasnya 

secara efektif. 
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2. Pemeriksa Ekstern atau Auditor Independen (External/Independent 

Auditor) 

Pemeriksa Ekstern adalah auditor yang dilakukan oleh pihak luar, yang 

berkedudukan bebas tidak memihak terhadap kliennya maupun pihak 

lainnya dan auditor tersebut memiliki kualifikasi untuk melaksanakan 

audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional serta 

auditor tersebut harus memperoleh ijin sebagai akuntan publik. 

3. Pemeriksa Pemerintah (Governmental Auditor) 

Pemeriksa pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 

atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang 

ditujukan kepada pemerintah. 

2.2 Kualitas Audit 

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti dan jelas mengenai apa dan 

bagaimana kualitas audit bisa dikatakan dengan baik. Tidak mudah untuk 

menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa 

indikator. Hal ini dikarenakan kualitas audit merupakan sebuah konsep yang 

kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam 

menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang 

menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda (Efendy, 2010). 
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Kualitas audit adalah keadaan dimana audit dilaksanakan berdasarkan 

standar auditing agar memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang 

diaudit dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dapat 

menemukan salah saji material, baik mendeteksi kesalahan material dan 

mendeteksi kecurangan (Arens et al., 2014). Kualitas audit adalah kemungkinan 

(joint probability) dimana auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran pada 

sistem akuntansi klien (Wiryadi, 2013). Sejalan dengan itu kualitas audit biasanya 

berhubungan dengan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi salah saji 

material dalam laporan keuangan dan kesediaan mereka untuk memberikan opini 

yang sesuai dengan prinsip yang berlaku serta laporan yang dihasilkan tidak 

menyesatkan (Turley & Willekens, 2008 dalam Suseno, 2013). 

Kemampuan auditor terhadap hasil laporan audit yang dihasilkan dapat 

mempengaruhi kualitas audit. Menurut Arens, Elder J. dan Beasly S. (2014) 

terdapat lima kategori opini auditor dalam laporan audit, yaitu: 

1. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). 

2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (Unqualified Opinion 

with Explanatory Paragraph). 

3. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). 

4. Tidak Wajar (Adverse Opinion). 

5. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion). 
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Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor tergantung dengan kondisi 

yang berbeda-beda. Walaupun dengan kondisi yang berbeda-beda seorang auditor 

harus dapat menggunakan kompetensi, independensinya, dan pengalamannya 

sebagai figur yang dapat dipercaya agar dapat menghasilkan opini yang sesuai. 

Apabila opini yang dikeluarkan oleh seorang auditor ternyata tidak sesuai dengan 

keadaan perusahaan yang sebenarnya maka akan dapat mempengaruhi 

reputasinya sendiri dan perusahaan kliennya tersebut. Sehingga tingkat 

kepercayaan pengguna laporan keuangan yang diaudit oleh auditor akan menurun. 

Berkaitan dengan itu Djati dkk., (2016) menyatakan untuk menghindari hal 

tersebut maka dalam pelaksanaan audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai 

prosedur, dan dapat mempertahankan sikap skeptis di pihak auditor. 

Sebagai seorang auditor dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan 

atau kualitas audit diharapkan dapat mempengaruhi reaksi investor maupun pihak 

yang berkaitan terhadap informasi yang telah disajikan (Hanjam dkk., 2017). 

Artinya, auditor dapat mencegah dan mengurangi praktik manajemen laba dalam 

perusahaan guna membantu meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan 

pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang relevan dan reliabilitas. 

Semakin audit yang dihasilkan berkualitas maka akan mampu memperkecil 

kesempatan perusahaan dalam memanipulasi labanya. Sehingga dalam proses 

pengambilan keputusan tidak merugikan pihak manapun. Hal yang sama juga 

dikatakan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mendorong kepercayaan diri 
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seorang auditor dalam melakukan proses audit dan membuat hasil laporan 

keuangan yang lebih handal dan relevan bagi investor (Arens et al., 2014). 

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan dimana auditor dalam 

melaksanakan kewajibannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku serta 

dapat menemukan pelanggaran dan melaporkannya dalam bentuk laporan 

keuangan auditan. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan bisa 

berdasarkan bukti yang telah disajikan oleh auditor berupa laporan keuangan. 

2.3 Kompetensi 

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan seorang 

akuntan atau auditor hanya melaksanakan tugas ketika memiliki, atau dapat 

memperoleh, pelatihan atau pengalaman tertentu yang memadai dalam bidangnya. 

Artinya seorang auditor harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Betapapun tingginya kemampuan 

seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, 

ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing 

ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang 

auditing (IAPI, 2008). 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

nomor 211 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor menjelaskan bahwa 
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ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek 

pengetahuan (knowledge), ketrampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku 

(attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor 

dengan baik. Dwiyanti (2010) dalam Ningsih (2015) memproksikan kompetensi 

di dalam penelitiannya menjadi 7 sub variable yang terdiri dari (a) Pengetahuan 

pendidikan formal yang sudah ditempuh, (b) Pengetahuan dari pelatihan dan 

kursus, (c) Pengetahuan tentang jenis industry klien, (d) Pengetahuan kondisi 

perusahaan klien, (e) Lamanya bekerja di KAP, (f) Jumlah klien yang telah 

diaudit, (g) Komunikasi dengan klien. Jelic (2012) mengatakan kompetensi 

sebagai kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian dan keahlian yang cukup 

dalam melakukan audit. 

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal 

yang baik, pengetahuan yang memadai, keahlian khusus di bidangnya dan dapat 

mematuhi peraturan serta melaksanakan profesinya berdasarkan prinsip yang 

berlaku umum. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki 

oleh auditor sebagai hasil pendidikan formal, ujian professional maupun 

keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Ilmiyati & Suhardjo, 2012). 

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan 

harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan 

dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu 

(Arens et al., 2014). Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit juga berupa 
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penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, serta penguasaan terhadap 

objek yang akan diaudit berupa pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, 

program, dan kegiatan yang diperiksa. Selain itu, ada tidaknya program atau 

proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat 

kompetensi auditor (Bolang dkk., 2013). 

Auditor yang kompeten akan menyajikan informasi yang relevan dan 

dapat dipercaya serta dapat mengantisipasi kesalahan maupun kecurangan yang 

ada pada laporan keuangan (Harrison dkk., 2015). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit karena 

auditor harus memiliki kualifikasi atau kriteria yang sesuai dengan profesinya, 

sehingga dapat memberikan opini terhadap laporan yang akan disaji. Seorang 

auditor juga harus memiliki keahlian dan kecerdasan dalam hal apapun agar dapat 

mengantisipasi dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian. 

Begitu juga auditor yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, baik yang 

didapatkan dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal akan 

meningkatkan kemampuan auditor untuk memahami prosedur, 

mengidentifikasikan setiap permasalahan, serta dapat menyelesaikan tugasnya 

tepat pada waktunya, sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor akan 

menjadi lebih baik. 
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2.4 Independensi 

Seseorang yang berprofesi sebagai akuntan atau auditor memiliki 

tanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Meningkatnya keandalan laporan keuangan disebabkan karena 

berbagai faktor seperti kompetensi maupun keahlian auditor dalam melakukan 

pekerjaannya. Berkaitan dengan itu, seorang auditor tidak hanya perlu memiliki 

kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam melakukan 

audit, karena tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat mempercayai 

hasil audit. Dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh 

independensinya (Indah, 2010 dalam Agusti & Pertiwi, 2013). 

Semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi 

pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari 

gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensinya. Artinya auditor dalam melaksanakan pekerjaannya baik dalam 

memberikan pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil 

pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak 

oleh pihak manapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang 

dimiliki oleh seorang auditor akan memberikan keyakinan penuh bahwa auditor 

akan mempertahankan kebebasannya dalam memberikan opini terhadap hasil 

pemeriksaannya (Elen & Mayangsari, 2013).  
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Selanjutanya Mautz dan Sharaf (1993) dalam Usman (2016) 

mendefinisikan independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Akuntan 

independen berarti kejujuran auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan 

ketidakberpihakan auditor dalam pertimbangan obyektif untuk merumuskan serta 

mengekspresikan pendapatnya. Sehingga banyak pengguna bersedia untuk 

mengandalkan laporan keuangan yang telah disaji oleh auditor tersebut. Hal ini 

didasari karena persepsi publik terhadap nilai audit sangat tergantung pada 

independensi auditor (Arens et al, 2014). 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2009) menyatakan 

independen berarti mandiri atau tidak tergantung pada sesuatu yang lain atau 

tidak bias dalam bersikap. Auditor yang independen akan memungkinkan yang 

bersangkutan bersikap objektif. Independensi auditor harus ditinjau dari dua sisi, 

independensi dari sisi auditor yang bersangkutan (sering disebut “independensi 

praktisi”) dan independensi dari sisi pihak yang menilai keindependenan auditor 

(sering disebut “independensi profesi”). Auditor dikatakan memenuhi 

independensi praktisi jika yang bersangkutan berdasarkan ukurannya sendiri 

mampu menjamin bahwa perilakunya tidak akan bias atau didasari oleh 

kepentingan suatu pihak tertentu. Sedangkan auditor dikatakan memenuhi 

independensi profesi jika pihak lain tidak dapat menduga bahwa pada saat 

melakukan audit, auditor akan memihak suatu kepentingan tertentu karena 
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berbagai hal, misalnya hubungan keluarga. Pada Peraturan Badan Pemeriksa 

Keuangan (2017) tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga 

menyatakan bahwa independensi seorang auditor harus diperhatikan. Gangguan 

pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadai mungkin 

mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau 

melemahkan temuan dalam segala bentuk. Sehingga sebaiknya dalam 

memberikan jasa auditor harus menjaga independensinya serta bebas dari 

benturan kepentingan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam 

pemeriksaan (OJK, 2017). 

Dalam Kode Etik Akuntan Publik (IAPI, 2008) independensi mencakup 

dua aspek, yaitu: 

a. Independensi pemikiran 

Kondisi mental yang memungkinkan untuk menyatakan kesimpulan 

dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi 

pertimbangan professional, sehingga memungkinkan seseorang dapat 

bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme 

professional. 

b. Independensi dalam penampilan 

Penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga 

pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan 

mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan 
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bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme professional dari Kantor 

Akuntan atau anggota tim audit telah berkurang. 

Dengan demikian independensi merupakan salah satu faktor penting yang 

harus dimiliki oleh setiap auditor. Karena hal ini juga menyangkut dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu. Auditor yang independen akan 

menyajikan laporan keuangan tanpa adanya keterikatan, paksaan, serta bebas 

maupun intervensi dari pihak luar. Auditor yang independen juga akan 

mengatakan kebenaran atau sesuai fakta yang ditemukan walaupun itu merupakan 

berita buruk dari persepsi klien. Sehingga laporan keuangan yang disajikan akan 

dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat dijadikan patokan dalam pengambilan 

keputusan. 

2.5 Pengalaman 

Dalam pekerjaan profesional auditing, pendidikan formal saja tidak cukup 

untuk menghasilkan auditor yang profesional dan berkualitas tinggi. Dibutuhkan 

adanya pengalaman kerja dalam mendukung kesuksesan sebagai auditor yang 

berkualitas. Pengalaman bagi auditor merupakan nilai tambah bagi dirinya dan 

dapat mendukung terciptanya kualitas audit yang diharapkan (Badjuri, 2012). 

Pengalaman merupakan suatu proses dalam pembentukan pribadi 

seseorang. Artinya seseorang akan lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun 

bertindak, karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam 
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keadaan baik dan keadaan buruk (Singgih & Bawono, 2010). Menurut Knoers 

dan Haditono (1999) dalam Sa‟diyah (2013), pengalaman merupakan suatu proses 

pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun non formal atau dapat diartikan sebagai proses yang 

membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu 

pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang 

diakibatkan pengalaman, pemahaman, dan praktek. 

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor 

akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas 

audit (Wiratama & Budiartha, 2015). Pengalaman yang dimiliki oleh auditor juga 

akan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bekerja. 

Semakin sering melakukan pekerjaan yang sama, maka pengalaman kerja yang 

semakin terbentuk penyelesaian pekerjaannya semakin cepat dan semakin 

sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Iskandar & Indarto, 2015). Auditor yang lebih 

berpengalaman juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas 

kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan 

kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang 

mendasar (Martin, 2011 dalam Wardhani, 2014). Jadi seseorang yang jika 

melakukan pekerjaan sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat 
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dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-

benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak 

mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam 

pekerjaannya tersebut. Sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati 

menyelesaikannya (Singgih & Bawono, 2010). 

Atribut yang penting dalam diri seorang auditor salah satunya merupakan 

pengalaman. Auditor yang berpengalaman bisa lebih baik dan lebih teliti dalam 

membuat keputusan dibandingkan dengan yang tidak berpengalaman (Alaswad & 

Stanisic, 2016). Auditor berpengalaman cenderung tidak dipengaruhi oleh 

manajemen dan cenderung tidak bergantung pada informasi yang tidak relevan 

sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor 

dalam pelaksanaan audit (Chi et al, 2008). Berpengalamannya seorang auditor 

dalam bidangnya akan dinilai mempunyai pengetahuan lebih baik dalam 

mengidentifikasi bukti atau informasi yang relevan dan tidak relevan serta akan 

lebih mampu untuk menjelaskan temuan audit (Yustrianthe, 2012). 

Seorang auditor yang berpengalaman akan semakin peka dalam 

memahami setiap informasi yang relevan sehubungan dengan judgment yang 

akan diambilnya, semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan 

dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan 

(Praditaningrum & Januarti, 2012). Dengan demikian pengalaman merupakan 

salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari seorang auditor. Auditor 

Pengaruh Kompetensi..., Zulfadly Siregar, Ak.-IBS, 2017



26 

 

 
Indonesia Banking School 

yang berpengalaman akan lebih paham, terampil, cermat, dan berhati-hati dalam 

melaksanakan tugasnya. Pengalaman kerja yang dimiliki auditor juga dapat 

menambah wawasannya dan dapat mengatasi permasalahan yang ada dilapangan. 

Sehingga kualitas audit yang dihasilkan auditor yang berpengalaman akan 

menjadi lebih baik dan dapat dipercaya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan acuan jurnal yang menguatkan 

penelitian ini. Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi termasuk di dalamnya terdapat kompetensi, independensi, 

dan pengalaman terhadap kualitas audit yang diringkas dalam table 2.1 sebagai 

berikut: 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel 

Alat/Uji 

Sample 
Hasil Penelitian 

1 Fenny 

Ilmiyati 

dan 

Yohanes 

Suhardjo 

(2012) 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

dan 

Kompetensi 

Auditor 

terhadap 

Kualitas 

Audit (Studi 

Empiris pada 

KAP di 

Semarang) 

Dependen: 

Kualitas Audit 

Independen: 

Akuntabilitas 

dan Kompetensi 

Sampel: 52 

responden 

auditor dari 

11 KAP di 

kota 

Semarang 

Alat Uji: 

Regresi 

Berganda 

Kompetensi 

yang baik dari 

akuntan maka 

akan membuat 

semakin baik 

kualitas audit 

yang dihasilkan 

auditor. 

Sehingga 

kompetensi 

berpengaruh 

terhadap 

kualitas audit. 

2 Feibe. M. 

Turangan, 

David P. 

Pengaruh 

Skeptisisme 

Profesional, 

Dependen: 

Kualitas 

Sampel: 67 

Auditor 

Internal 

Kompetensi 

tidak 

berpengaruh 
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E. 

Saerang, 

dan Jullie. 

J. 

Sondakh 

(2016) 

Kompetensi, 

dan 

Independensi 

Auditor 

terhadap 

Kualitas 

Pemeriksaan 

dalam 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

dengan 

Kepatuhan 

pada Kode 

Etik sebagai 

Variabel 

Moderating 

Pemeriksaan 

Independen: 

Skeptisisme 

profesional, 

Kompetensi, 

dan 

Independensi 

Auditor 

Inspektorat 

Provinsi 

Sulawesi 

Utara 

Alat Uji: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

terhadap 

Kualitas 

Pemeriksaan 

karena aparat 

inspektorat 

tidak semuanya 

memiliki latar 

belakang 

pendidikan 

akuntansi atau 

auditor. Artinya 

kompetensi 

auditor yang 

rendah akan 

berdampak pada 

rendahnya 

kualitas audit 

yang dihasilkan. 

3 Restu 

Agusti 

dan Nastia 

Putri 

Pertiwi 

(2013) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi, 

dan 

Profesionalis

me terhadap 

Kualitas 

Audit 

Dependen: 

Kualitas Audit 

Independen: 

Kompetensi, 

Independensi, 

dan 

Profesionalisme 

Sampel: 162 

auditor yang 

bekerja di 

KAP di 

wilayah 

Sumatera 

Alat Uji: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Independensi 

auditor 

merupakan 

salah satu 

karakteristik 

yang harus 

dimiliki oleh 

auditor. Karena 

independensi 

auditor akan 

dapat 

mempengaruhi 

kualitas audit. 

4 Kartika 

Djati dkk 

(2016) 

Auditors‟ and 

auditees‟ 

perception on 

the internal 

audit quality 

Dependen: 

Kualitas Audit 

Independen: 

Audit Planning, 

Audit 

Reporting, 

Auditor Team 

Competence, 

Fieldwork 

audit, Follow-

Sampel: 66 

pemimpin 

tim auditor 

dari 

Inspektorat 

Departemen 

Keuangan 

dan 208 

auditee dari 

kementerian 

Hasil Penelitian 

yang dilakukan 

menunjukkan 

bahwa 

Independensi 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kualitas audit. 
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up action of the 

audit results, 

and The 

Independence 

of the auditor 

team 

keuangan. 

Sampel akhir 

151 dari 

auditee dari 

Departemen 

Keuangan 

Alat Uji: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

5 William J. 

Wiratama 

dan Ketut 

Budiartha 

(2015) 

Pengaruh 

Independensi, 

Pengalaman 

Kerja, Due 

Profesional 

Care, dan 

Akuntabilitas 

terhadap 

Kualitas 

Audit 

Dependen: 

Kualitas Audit 

Independen: 

Independensi, 

Pengalaman 

Kerja, Due 

Profesional 

Care, dan 

Akuntabilitas 

Sampel: 52 

Auditor yang 

bekerja pada 

KAP di 

Denpasar 

Alat Uji: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Auditor yang 

berpengalaman 

cenderung lebih 

ahli dan 

memiliki 

pemahaman 

yang lebih baik 

dalam 

pemeriksaan 

keuangan. 

Sehingga 

semakin banyak 

pengalaman 

auditor akan 

semakin baik 

kualitas yang 

dihasilkan. 

6 Elisha M. 

Singgih 

dan Icuk 

R. 

Bawono 

(2010) 

Pengaruh 

Independensi, 

Pengalaman, 

Due 

Profesional 

Care dan 

Akuntabilitas 

terhadap 

Kualitas 

Audit 

Dependen: 

Kualitas Audit 

Independen: 

Independensi, 

Pengalaman, 

Due Profesional 

Care, dan 

Akuntabilitas 

Sampel: 

Auditor yang 

bekerja pada 

KAP “Big 

Four” di 

Indonesia 

Alat Uji: 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengalaman 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kualitas audit. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran di bawah ini (Gambar 2.1), dibuat untuk 

mempermudah dalam memahami pengaruh antara kompetensi, independensi dan 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 di atas menjelaskan secara garis besar alur pemikiran dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Dari kerangka di atas dapat dilihat bahwa 

variabel bebas kompetensi dapat mempengaruhi mempengaruhi kualitas audit 

sebagai variabel terikat. Variabel bebas berikutnya yaitu independensi dapat 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Kualitas Audit (Y) 

H1 

H2 

H3 

Kompetensi (X1) 

Independensi (X2) 

Pengalaman (X3) 
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mempengaruhi kualitas audit sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas 

pengalaman auditor juga mempengaruhi kualitas audit sebagai variabel terikat. 

2.8 Pengembagan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi sangat diperlukan bagi seorang auditor, karena hal ini 

menyangkut perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan serta dapat 

meningkatkan kepercayaan para stakeholder maupun investor. Hal ini juga 

berkaitan dengan profesi auditor itu sendiri yang harus bertanggung jawab 

dengan pekerjaannya serta menjaga reputasinya sebagai seorang auditor. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan 

kompetensi para auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta 

diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau 

peningkatan pendidikan profesi. Dengan begitu wawasan maupun keahlian 

para auditor akan terus berkembang. 

Seorang auditor yang kompeten akan mudah dalam melakukan 

pekerjaannya dan tingkat kesalahan yang dilakukan akan semakin kecil. Hal 

ini dikarenakan tingkat pengetahuan auditor tersebut tinggi dan dapat 

mengetahui bagaimana mengatasi kesalahan ataupun kecurangan dalam 

penyajian laporan keuangan. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor 

maka akan dapat mengurangi maupun menanggulangi segala macam hal 
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misalnya dalam hal kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan. Dengan 

demikian maka akan dapat mempengaruhi atau meningkatkan kualitas dari 

hasil yang diaudit. 

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang 

pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-

aspek pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, system nilai, sikap, pengetahuan 

dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, 

sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (Kamus Kompetensi 

Loma, 1998 dalam Swaramarinda dkk, 2014). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Fenny Ilmiyati dan Yohanes Suhardjo (2012) menyatakan 

bahwa kompetensi yang baik dari akuntan maka akan membuat semakin baik 

kualitas audit yang dihasilkan auditor. Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wiwi Idawati (2014) menyatakan bahwa auditor yang ahli atau 

kompeten dalam jasa profesionalnya, maka akan mempengaruhi kualitas audit 

yang dikerjakannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama 

yang diajukan adalah: 

H1: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2.8.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Seorang akuntan harus memiliki karakter independensi, karakter ini 

sangat penting dalam melakukan kegiatan audit yang mana akan 
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mempengaruhi kualitas audit. Dengan karakter ini maka auditor tidak akan 

memihak pada siapapun, tidak mempunyai kepentingan pribadi, tidak 

memiliki rasa sungkan terhadap kliennya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat. Sehingga 

dalam menyajikan laporan auditor tidak dalam kendali atau merasa ditekan 

oleh pihak lainnya. Auditor yang independen juga akan melaporkan setiap 

kecurangan yang ada karena hal ini juga akan berdampak pada reputasinya 

sebagai pihak dipercayai dalam melaksanakan audit. Dengan demikian 

pendapat maupun laporan yang telah diaudit oleh auditor akan meningkatkan 

kualitas audit yang telah dilakukan serta dapat meningkatkan kepercayaan 

klien terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tersebut. 

Pada Peratutan Otoritas Jasa Keuangan (2017) menekankan bahwa 

dalam melaksanakan kegiatan jasa keuangan seorang auditor harus memenuhi 

kondisi dan melindungi sifat independensi serta kejujuran dalam berprofesi. 

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan (Supriyono, 1998 dalam Ahmad, 2011). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk (2011) menyatakan 

semakin tinggi independensi auditor maka dapat menjamin bahwa yang 
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bersangkutan akan melakukan audit secara berkualitas, sehingga independensi 

auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Begitu juga dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti (2013) menyatakan bahwa 

dengan tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang 

berkualitas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesisnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2.8.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit 

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pengalaman seorang 

auditor sangatlah dibutuhkan. Auditor yang berpengalaman akan lebih paham, 

terampil, cermat, dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga 

dapat meningkatkan kualitas hasil yang diaudit. Pengalaman auditor juga akan 

berdampak pada pengambilan keputusan dalam pelaksanaan audit. Dengan 

adanya pengalaman seorang auditor maka akan dapat mendeteksi kecurangan-

kecurangan maupun kesalahan yang ada pada laporan keuangan, sehingga 

dapat mengantisipasi segala hal yang dapat merugikan berbagai pihak. 

Seiring berjalannya waktu pengalaman seseorang akan semakin 

meningkat. Berkaitan dengan itu, semakin banyak pengalaman seorang 

auditor maka wawasan maupun pengetahuan auditor juga akan semakin 

bertambah dan pengetahuan dalam bidangnya juga akan semakin meningkat. 
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Auditor yang berpengalaman lebih baik dan cepat dalam menyelesaikan 

pekerjaannya serta lebih mampu memberi penjelasan yang lebih rasional atas 

kesalahan maupun kecurangan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan 

yang tidak berpengalaman. Dengan demikian semakin banyak pengalaman 

seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin bagus, dan 

tingkat kesalahan atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan akan 

semakin kecil. 

Tugas berbasis pengalaman yang diperoleh dapat meningkatkan 

kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Semakin lama pengalaman 

kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan menghasilkan kualitas audit 

lebih baik (Robyn, 2008 dalam Futri dan Juliarsa, 2014). Pada penelelitian 

yang dilakukan Ika Sukriah dkk (2009) menyatakan semakin banyak 

pengalaman seorang auditor maka semakin menignkat atau semakin baik 

kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Sejalan dengan itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarhta (2015) menyatakan bahwa 

pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan 

semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas 

audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesisnya dirumuskan sebagai 

berikut: 

H3: Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk memahami objek yang 

menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian, sehingga di dalamnya terdapat 

langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan 

pemecahan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan 

dalam penelitian yang mempunyai bobot yang memadai dan memberikan kesimpulan 

yang tidak meragukan. 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah variable penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan 

entitas yang akan diteliti atau inti dari problematika penelitian (Hartono, 2010). 

Sedangkan untuk benda, hal, atau orang temapat data untuk variable penelitian 

yang dipermasalahkan disebut subyek peneleitian (Arikunto, 2000 dalam Tjun, 

2012). Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka yang menjadi objek di 

dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman 

auditor terhadap kualitas audit. Untuk meneliti objek tersebut diadakan penelitian 

terhadap auditor untuk dijadikan sampel penelitian. Adapun yang menjadi subyek 

penelitian adalah seluruh auditor KAP yang berada di wilayah Jakarta Selatan. 
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3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau kriteria tertentu (Hartono, 2010). Metode yang digunakan agar 

sampel yang diambil relevan dengan desain penelitian ini. Kriteria penelitian 

dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Auditor yang bekerja pada KAP khususnya di Jakarta Selatan. 

b. Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 Akuntansi. 

c. Auditor memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. 

d. Data responden yang diteliti tersedia. 

Penentuan jumlah sampel sangat bergantung dari karakteristik dan jumlah 

populasi. Pada penelitian ini terdapat 372 auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Jakarta Selatan yang mana telah memperoleh izin dari Kementerian 

Keuangan per 31 Juli 2017. Menurut Gay dan Diehl dalam Aritonang (2007) 

untuk penelitian yang bersifat deskriptif dibutuhkan sampel minimal 10 persen 

dari jumlah populasinya. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini yaitu: 
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Jadi jumlah minimal sampel pada penelitian ini adalah 38 responden. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatitif yang dikuantitatifkan. 

Jenis penelitian menurut Kuncoro (2007) menyatakan bahwa jenis penelitian 

kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang 

disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian. sedangkan kuantitatif 

merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka). 

Kuncoro (2007) juga menjelaskan karena dalam statistik semua data harus 

dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat 

diproses lebih lanjut. Sehingga dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan skala liket. Dimana 

data tersebut berupa pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor 

terhadap kualitas audit diukur dengan menggunakan kuesioner berskala likert. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. 

Menurut Ghoni dan Bodroastuti (2012) data subyek adalah jenis data penelitian 

yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau 

kelompok orang yang menjadi subyek penelitian atau responden. 

Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer ialah data 

yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumbernya (Supranto, 2000). 

Data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara langsung dari responden 
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dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang 

diteliti. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer yang dilakukan yaitu melalui 

penyebaran kuesioner, dimana sejumlah pertanyaan yang telah disediakan 

jawaban pilihan disampaikan pada responden untuk menanggapi sesuai kondisi 

yang dialami oleh responden yang bersangkutan. Adapun bentuk kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Pertanyaan berkaitan 

dengan kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit. 

Peneliti mengukur jawaban kuesioner dengan menggunakan skala likert 

lima poin. Skala likert adalah sebuah jawaban dimana responden diminta untuk 

memberikan tanggapannya setuju atau tidak setuju (Hartono, 2010). Semakin 

tinggi jumlah atau nilai yang diberikan, maka semakin besar variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang memiliki dan memberikan nilai yang 

bervariasi (Kuncoro, 2007). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. 
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1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel terikat, yang dijelaskan atau 

variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti, tujuan peneliti adalah 

memahami dan menggambarkan variabel terikat atau memprediksi 

maupun menjelaskan variabilitasnya (Kuncoro, 2007). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kualitas audit. 

2. Variabel Independen 

Variabel indenpenden identik dengan variabel bebas, penjelas atau 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2007). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kompetensi, independensi, dan pengalaman. 

3.5.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan hasil dari kinerja auditor yang ditunjukkan 

dengan pelaporan tentang kelemahan pengendalian yang terjadi dan 

kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung 

jawab, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari 

Pengaruh Kompetensi..., Zulfadly Siregar, Ak.-IBS, 2017



40 

 

 
Indonesia Banking School 

rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

Dalam laporan hasil pemeriksaan ini mencerminkan kualitas audit 

apabila laporan keuangan tersebut menimbulkan rekomendasi yang 

konstruktif, dapat mengungkapkan masalah, kemudian dapat menjelaskan 

tentang hasil pemeriksaan dan bermanfaat secara baik dan maksimal. 

Untuk mengukur kualitas hasil audit dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan persepsi responden yang diukur dengan lima poin skala 

likert. Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin tinggi kualitas 

hasil audit. 

b. Kompetensi 

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan 

seorang auditor dalam melaksanakan audit dengan baik. Dengan adanya 

kompetensi seorang auditor maka diharapkan untuk menemukan solusi, 

dapat menangani ketidakpastian dalam pekerjaan, dan mampu bekerja 

sama dalam tim. Selain itu, seorang auditor juga perlu memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang mereview, struktur organisasi, 

auditing, dan akuntansi. 

Auditor yang kompeten akan merancang prosedur audit dengan baik, 

menetapkan risiko analitis dengan tepat, memperoleh kecukupan bukti 
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pemeriksaan, dan mampu memahami kondisi perusahaan klien dengan 

baik, serta dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu. Maka auditor 

yang memiliki kelebihan atau keahlian khusus akan dapat melakukan 

tugasnya dengan baik. Sehingga dalam ha ini auditor yang kompeten akan 

dapat mempengaruhi kualitas audit. Untuk mengukur variabel kompetensi 

penelitian ini, peneliti menggunakan persepsi responden yang diukur 

dengan lima poin skala likert. Semakin tinggi nilai skala menunjukkan 

semakin tinggi kompetensi auditor sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

audit. 

c. Independensi 

Independensi seorang auditor merupakan bagian hal yang tidak bisa 

dipisahkan dari diri seorang auditor. Hal ini dikarenakan menyangkut 

dalam pemberian opini terhadap kewajaran suatu laporan keuangan. 

Auditor yang independen tidak akan merasa sungkan terhadap kliennya, 

bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak luar, serta akan objektif 

dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dalam menyatakan pendapat 

seorang auditor akan mengungkapkan fakta dan tidak akan memihak pada 

siapapun. 

Semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor maka akan 

semakin mempengaruhi kualitas audit. Dengan begitu, masyarakat atau 

klien akan percaya pada hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Sehingga 
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klien akan tetap menggunakan jasa pengauditan terhadap auditor tersebut. 

Dalam hal ini juga akan berdampak pada peningkatan reputasinya sebagai 

auditor. Untuk mengukur independensi dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan persepsi responden yang diukur dengan lima poin skala 

likert. Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin tinggi 

independensi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai skala maka 

akan semakin rendah tingkat independensi auditor. 

d. Pengalaman 

Pengalaman merupakan sesuatu yang telah dilakukan atau 

keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah 

mengerjakan suatu hal. Sehingga semakin lama menjadi auditor maka 

wawasan maupun keterampilan yang dimiliki oleh auditor akan bertambah 

dan akan membuat auditor tersebut mahir dalam mendeteksi kesalahan 

dan mencari penyebab munculnya kesalahan serta memiliki kemampuan 

dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang relevan. 

Auditor yang berpengalaman akan lebih teliti dalam melaksanakan 

tugasnya, dapat belajar dari kesalahan yang telah diperbuat dimasa lalu, 

dan akan cepat menyelesaikan tugasnya. Auditor yang dapat belajar atau 

memperbaiki sesuatu berdasarkan pengalaman yang dimilikinya akan 

melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, sehingga hal ini akan dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Untuk mengukur 
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pengalaman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan persepsi 

responden yang diukur dengan lima poin skala likert. Semakin tinggi nilai 

skala menunjukkan semakin tinggi tingkat pengalaman auditor. 

 

 

No Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

 Dependen    

1 Kualitas 

Audit 

(KA) 

Kondisi dimana 

audit dilakukan 

sesuai dengan 

standar auditing 

dan dapat 

menemukan 

sekaligus 

melaporkan secara 

bersamaan adanya 

pelanggaran pada 

system akuntansi 

klien 

KA 1. SPAP sebagai 

pedoman saya dalam 

melakukan audit 

KA 2. Saya harus patuh 

terhadap prosedur audit 

yang telah ditetapkan 

dalam melaksanakan 

audit. 

KA 3.Kualitas audit yang 

semakin akurat 

menandakan semakin 

banyak deteksi salah saji 

yang ditemukan oleh 

auditor 

KA 4. Dalam 

pengambilan keputusan, 

saya akan selalu berusaha 

berhati-hati 

KA 5. Pelaporan audit 

menjadi lebih baik jika 

auditor memiliki 

pemahaman terhadap 

system informasi 

Skala Likert 

(1-5) 

Tabel 3.1 

Ikhtisar Operasionalisasi Variabel 
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akuntansi klien 

KA 6. Saya tidak akan 

mudah percaya terhadap 

pernyataan yang 

diberikan klien dalam 

melakukan audit 

KA 7. Seorang auditor 

harus menyelesaikan 

tugasnya dalam waktu 

yang tepat 

 Independen    

2 Kompetensi 

(K) 

Keahlian yang 

cukup sehingga 

dapat digunakan 

untuk melakukan 

audit secara 

objektif, cermat 

dan seksama 

K 1. Saya memahami 

Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan 

Standar Profesional 

Akuntansi Publik (SPAP) 

K 2. Pengetahuan yang 

saya peroleh tentang 

auditor dari pendidikan 

formal (D3/S1/S2/S3) 

menunjang saya 

melaksanakan audit yang 

baik 

K 3. Keahlian khusus 

yang saya miliki dapat 

meningkatkan dan 

mendukung audit yang 

saya lakukan 

K 4. Saya perlu 

mengetahui jenis maupun 

kondisi industry klien 

untuk melakukan audit 

yang baik. 

K 5. Diluar dari 

pendidikan formal, saya 

perlu mengikuti kursus 

atau pelatihan untuk 

Skala Likert 

(1-5) 
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meningkatkan 

kemampuan auditing 

K 6. Dalam 

menyelesaikan audit 

yang saya lakukan, saya 

merasa perlu untuk 

melakukan komunikasi 

yang baik dengan klien 

untuk memperoleh 

informasi yang berguna 

3 Independensi 

(I) 

Dalam 

melaksanakan 

tugasnya tidak 

adanya intervensi 

dari pihak lain dan 

tidak dipihak 

maupun memihak 

siapapun. 

I 1. Saya akan melakukan 

audit dengan jujur 

meskipun hal itu 

membuat saya harus 

kehilangan klien 

I 2. Dalam melakukan 

audit, saya akan 

mengungkapkan semua 

kecurangan yang 

dilakukan oleh klien saya 

I 3. Saya akan tetap 

bersifat independen 

dalam melakukan audit 

walaupun telah lama 

menjalin menjalin 

hubungan dengan klien 

I 4. Saya akan 

memberikan perhatian 

yang sama terhadap 

semua klien meskipun 

fee audit yang saya 

terima lebih besar 

maupun kecil daripada 

yang lainnya 

Skala Likert 

(1-5) 

4 Pengalaman 

(P) 

Proses 

pembentukan 

pribadi dan 

pembelajaran serta 

pertambahan 

P 1. Saya melakukan 

audit lebih dari 1 tahun, 

sehingga audit yang saya 

lakukan lebih baik 

Skala Likert 

(1-5) 
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potensi yang lebih 

tinggi yang dapat 

diperoleh dari 

pendidikan formal 

maupun non 

formal 

P 2. Semakin banyak 

klien yang saya audit, 

maka kualitas audit yang 

saya hasilkan akan 

semakin baik 

P 3. Saya dapat 

melakukan audit lebih 

baik jika saya pernah 

mengaudit perusahaan 

besar 

P 4. Saya biasanya 

melakukan audit terhadap 

perusahaan go publik, 

sehingga audit yang saya 

lakukan terhadap 

perusahaan yang belum 

go publik akan lebih baik 

P 5. Semakin banyak 

klien yang saya audit, 

maka saya akan tahu 

kecurangan yang 

dilakukan oleh klien saya 

P 6. Semakin lama saya 

bekerja sebagai auditor, 

maka akan dapat 

meningkatkan 

kepercayaan klien 

terhadap hasil audit yang 

saya lakukan 
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3.6 Model Penelitian 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Regresi 

linier menggambarkan seberapa besar ketergantungan variabel dependen dengan 

variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana 

pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit. 

Sehingga hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

                     

Keterangan: 

Y  = Kualitas Audit 

   = Konstanta 

          = Koefisien regresi 

    = Kompetensi Auditor 

    = Independensi Auditor 

    = Pengalaman Auditor 

   = Error 

Analisis kualitas hasil kerja auditor (Y) yang dipengaruhi oleh kompetensi 

(  ), independensi (  ), dan pengalaman (  ) menggunakan metode statistik 

dengan taraf signifikansi   = 0.05 artinya tingkat derajat kesalahan sebesar 5%. 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas 

pengungkapan risiko dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis). Analisis berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap 

kualitas audit. Untuk teknik pengelolaan data maka peneliti menggunakan 

program software SPSS (Statiscal Package of Social Science) yang dipercaya 

dapat menyelesaikan perumusan masalah penelitian ini. 

3.7.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang 

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud 

menguji hipotesis. Analisis ini digunakan untuk menyajikan dan mengenali 

pola sejumlah data atau menganalisis data diserta dengan perhitungan agar 

dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data yang bersangkutan 

(Kuncoro, 2007). Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi yang memaparkan jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, mean dan standar deviasi. 
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3.7.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakurasian pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan dalam suatu instrument dalam pengukuran 

variabel. Kuesioner dikatakan valid apabila jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). 

Perhitungan yang akan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS (Statiscal Package for Social Science). Dimana 

validitas data diukur dengan membandingkan r hitung dan r tabel, jika: 

a) r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan kuesioner tersebut valid. 

b) r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan kuesioner tersebut tidak valid. 

3.7.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrument penelitian diuji 

menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Apabila nilai koefisien 
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cronbach’s alpha > 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa instrument 

penelitian tersebut reliable (Ghozali, 2013). 

3.7.4 Uji Asumsi Klasik 

3.7.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu data atau 

variabel dependen dan independen dalam model regresi terdistribusi 

secara normal atau tidak (Kuncoro, 2007). Model regresi yang baik 

mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

pada penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov test. 

Ketentuan dalam perhitungan normalitas ini adalah apabila taraf signifikan 

> 0.05 maka data tersebut normal, begitu juga sebaliknya apabila taraf 

signifikan < 0.05 maka data tersebut tidak normal. 

3.7.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

anatara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2013). Model 

regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Multikolinieritas dapat diketahui dari tolerance value atau nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Adapun kriteria pada tolerance value adalah 0,10 

yang mana jika tolerance value < 0,10 maka terjadi multikolinieritas dan 

sebaliknya jika > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan 
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kriteria pada VIF adalah 10 yang mana jika VIF > 10 maka terjadi 

multikolinieritas. Begitu juga sebaliknya jika VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang 

baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat 

dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) dengan residualnya. Apabila pola pada grafiknya ditunjukkan 

dengan adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik 

scatterplots, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan Uji Glejser. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka model 

regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted   ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Bila nilai adjusted    kecil, berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat kecil. Bila nilai adjusted    mendekati 1, berarti 

variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013). 

3.7.5.2 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel-variabel penjelas (independen) dalam menerangkan variabel 

terikat (Kuncoro, 2007). Untuk pengujian ini   yang ditetapkan adalah 

sebesar 5%. Jika probabilitas < 0.05 (sig. < 0.05), maka Ha diterima (ada 

pengaruh signifikan) dan Ho ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan). 

Kemudian jika probabilitas > 0.05 (sig. > 0.05), maka Ha ditolak dan Ho 

diterima. 
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3.7.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007). 

Pada hipotesis uji F terdapat kriteria pengambilan keputusan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Jika signifikansi < 0.05 maka Ha diterima. 

2) Jika signifikansi > 0.05 maka Ha ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor yang berada di Kantor 

Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini dilaksanakan 

melalui penyebaran kuesioner secara langsung seperti dengan mendatangi 

responden dan secara tidak langsung melalui perantara kepada responden 

yang bekerja pada KAP di wilayah Jakarta Selatan dan terdaftar atau yang 

telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 31 

Juli 2017. Penyebaran dan pengambilan kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 

7 Agustus 2017 hingga 28 September 2017. 

Peneliti mengambil sampel sebanyak 13 KAP dari keseluruhan KAP 

yang berada di wilayah Jakarta Selatan dan jumlah minimal responden pada 

penelitian ini sebanyak 38 orang. Kemudian kuesioner yang disebarkan pada 

penelitian ini sebanyak 79 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 66 

kuesioner atau 83,5%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 13 buah atau 

16,5%. Kemudian kuesioner yang tidak berlaku atau tidak dapat diolah 1 buah 

atau 1,2%. Hal ini mungkin disebabkan waktu penyebaran kuesioner yang 

Pengaruh Kompetensi..., Zulfadly Siregar, Ak.-IBS, 2017



55 

 

 
Indonesia Banking School 

kurang tepat karena para auditor sedang sibuk, dan ada juga auditor yang 

mengisi kuesioner tidak sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini. Kuesioner 

yang dapat diolah berjumlah 65 atau 82,3%. Gambar mengenai data sampel 

disajikan pada tabel 4.1. 

 

 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1 Jumlah kuesioner yang disebar 79 100% 

2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 13 16,5% 

3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 1 1,2% 

4 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 65 82,3% 

 

Data distribusi penyebaran kuesioner penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel 4.2. 

 

No Kantor Akuntan Publik 
Kuesioner 

dikirim 

Kuesioner 

dikembalikan 

1 Ekamasni, Bustaman & Rekan 5 5 

Tabel 4.1 

Data Sampel Penelitian 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Tabel 4.2 

Data Distribusi Sampel Penelitian 
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2 Drs Kartoyo & Rekan 10 10 

3 Aidil Yuzar, S.E., Ak., CPA 3 0 

4 Zeinirwan Zein 10 10 

5 Peters, Taufik & Rekan 5 5 

6 Junaedi, Chairul dan Subyakto 10 10 

7 Razikun Tarkosunaryo 5 5 

8 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 5 0 

9 Muhammad Danial 3 3 

10 Sriyadi Elly Sugeng & Rekan 5 5 

11 Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti 10 10 

12 Usman & Rekan 3 3 

13 Hananta Budianto, Drs. & Rekan 5 0 

Total 79 66 

 

4.2 Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di 

Jakarta Selatan. Responden yang menjadi objek penelitian ini merupakan auditor 

yang melaksanakan pekerjaannya dibidang auditing atau pernah melakukan 

Sumber: Data primer 
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praktek langsung mengaudit laporan keuangan kliennya. Responden juga telah 

memiliki jenjang pendidikan minimal Diploma 3 (D3) serta memiliki pengalaman 

kerja minimal satu tahun sebagaimana kriteria yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Berikut ini data yang menyajikan beberapa informasi umum 

mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan ditinjau dari jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja. 

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan jenis kelamin. 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 37 57% 

Perempuan 28 43% 

Total 65 100% 

 

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh auditor berjenis kelamin laki-laki yaitu 37 orang atau 57% 

Tabel 4.3 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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responden dibandingkan dengan responden berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 28 orang atau 43% responden. 

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.4 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan usia. 

 

Usia Jumlah Persentase 

≤ 25 tahun 43 66,2% 

26 - 35 tahun 16 24,6% 

36 - 45 tahun 5 7,7% 

46 – 55 tahun 1 1,5% 

> 55 tahun 0 0 

Total 65 100% 

 

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang berusia ≤ 25 

tahun sebanyak 43 orang atau 66,2% responden, responden yang berusia 26 

hingga 35 tahun sebanyak 16 orang atau 24,6% responden. Kemudian 

Tabel 4.4 

Data Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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responden yang berusia 36 hingga 45 tahun sebanyak 5 orang atau 7,7% 

responden dan responden yang berusia 46 sampai 55 tahun hanya 1 orang atau 

1,5% responden, sedangkan responden yang berusia diatas 55 tahun tidak ada 

atau nihil. 

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan atau pendidikan terakhir. 

 

Pendidikan Jumlah Persentase 

D3 0 0 

S1 59 90,8% 

S2 6 9,2% 

S3 0 0 

Total 65 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden yang 

berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) sebanyak 59 orang atau 90,8% 

Tabel 4.5 

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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responden. Responden yang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2) sebanyak 

6 orang atau 9,2% responden. Sedangkan yang berpendidikan terakhir 

Diploma tiga (D3) dan Strata tiga (S3) tidak ada atau nihil. 

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Berikut ini tabel 4.6 menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan lama bekerja. 

 

Lama Bekerja Jumlah Persentase 

1 - 5 tahun 52 80% 

6 - 10 tahun 8 12,3% 

11 - 15 tahun 3 4,6% 

≥ 16 tahun 2 3,1% 

Total 65 100% 

 

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa responden dengan lama bekerja 

1 hingga 5 tahun sebanyak 52 orang atau 80% responden. Kemudian 

responden dengan lama bekerja 6 hingga 10 tahun sebanyak 8 orang atau 

Tabel 4.6 

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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12,3% responden dan responden dengan lama bekerja 11 hingga 15 tahun 

sebanyak 3 orang atau 4,6% responden. Sisanya dengan lama bekerja 16 

tahun keatas sebanyak 2 orang atau 3,1% responden. 

4.3 Statistik Deskriptif 

Uji ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat 

dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut ini. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompetensi 65 3.67 5.00 4.3744 .42084 

Independensi 65 2.50 5.00 4.3577 .50961 

Pengalaman 65 2.00 5.00 4.0641 .59926 

Kualitas Audit 65 3.57 5.00 4.3187 .42840 

Valid N (listwise) 65     

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa sampel pada penelitian 

ini sebanyak 65 responden. Hasil uraian statistik deskriptif dari setiap variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Minimum, yaitu nilai terkecil dari keseluruhan data. Berdasarkan tabel 4.7 

diatas, diperoleh nilai terkecil untuk variabel dependen yaitu Kualitas 

Audit sebesar 3.57, sedangkan nilai terkecil variabel independen 

Tabel 4.7 

Hasil Statistik Deskriptif 
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Kompetensi sebesar 3.67, untuk Independensi sebesar 2.50, dan untuk 

Pengalaman sebesar 2.00. 

b) Maximum, merupakan kebalikan dari nilai minimum yaitu nilai terbesar 

dari keseluruhan data. Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai 

terbesar dari variabel dependen yaitu Kualitas Audit sebesar 5.00, 

sedangkan nilai terbesar dari keseluruhan variabel independen sama-sama 

memperoleh 5.00. 

c) Mean, merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari 

hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya banyaknya data. 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai mean untuk variabel 

dependen yaitu Kualitas Audit sebesar 4.3187, sedangkan nilai mean dari 

variabel independen Kompetensi sebesar 4.3744, untuk Independensi 

sebesar 4.3577, dan untuk Pengalaman sebesar 4.0461. 

d) Standard Deviation, adalah ukuran penyebaran data dalam model yang 

dimiliki oleh masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 4.7 diatas, 

diperoleh nilai standar deviasi untuk variabel dependen yaitu Kualitas 

Audit sebesar 0.42840, sedangkan untuk variabel independen Kompetensi 

sebesar 0.42084, untuk Independensi sebesar 0.50961, dan untuk 

Pengalaman sebesar 0.59926. 
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4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakurasian pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan dalam suatu instrument dalam pengukuran 

variabel. Kuesioner dikatakan valid jika r hitung > r tabel (pada taraf 

signifikansi 5%). Taraf signifikansi atau r tabel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan jumlah sampel 65 dan jumlah seluruh variabel 

independen dan dependen ada empat. Maka df (degree of freedom) = n-2 

didapat r tabel sebesar 0.2441. Untuk uji validitas data menggunakan bantuan 

program SPSS versi 23 for Windows. 

 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Keterangan 

Kompetensi_1 0.657** Valid 

Kompetensi_2 0.633** Valid 

Kompetensi_3 0.611** Valid 

Kompetensi_4 0.571** Valid 

Kompetensi_5 0.251* Valid 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Kompetensi 
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Kompetensi_6 0.725** Valid 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel 

kompetensi memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan 

nilai r tabel sebesar 0.2441, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil ini 

menandakan seluruh pertanyaan pada variabel kompetensi adalah valid. 

 

 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Keterangan 

Independensi_1 0.707** Valid 

Independensi_2 0.590** Valid 

Independensi_3 0.715** Valid 

Independensi_4 0.731** Valid 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel 

independensi memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Independensi 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Pengaruh Kompetensi..., Zulfadly Siregar, Ak.-IBS, 2017



65 

 

 
Indonesia Banking School 

nilai r tabel sebesar 0.2441, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil ini 

menandakan seluruh pertanyaan pada variabel independensi adalah valid. 

 

 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Keterangan 

Pengalaman_1 0.774** Valid 

Pengalaman_2 0.785** Valid 

Pengalaman_3 0.619** Valid 

Pengalaman_4 0.688** Valid 

Pengalaman_5 0.668** Valid 

Pengalaman_6 0.694** Valid 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel 

pengalaman memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan dengan 

nilai r tabel sebesar 0.2441, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil ini 

menandakan seluruh pertanyaan pada variabel pengalaman adalah valid. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Pengalaman 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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Item Pertanyaan Nilai r hitung Keterangan 

Kualitas Audit_1 0.673** Valid 

Kualitas Audit_2 0.662** Valid 

Kualitas Audit_3 0.745** Valid 

Kualitas Audit_4 0.702** Valid 

Kualitas Audit_5 0.590** Valid 

Kualitas Audit_6 0.583** Valid 

Kualitas Audit_7 0.693** Valid 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai r 

hitung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0.2441 

untuk semua item pertanyaan, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil ini 

menandakan seluruh item pertanyaan pada variabel kualitas audit adalah 

valid. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Kualitas Audit 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument 

penelitian. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Suatu instrument dikatakan reliable 

jika Cronbach Alpha untuk tiap variabel > 0.60. Berikut tabel 4.12 yang 

menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk semua variabel pada penelitian ini. 

 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Kompetensi 0.815 Reliabel 

Independensi 0.902 Reliabel 

Pengalaman 0.873 Reliabel 

Kualitas Audit 0.877 Reliabel 

 

Tabel 4.12 menunjukkan nilai Cronbach Alpha atas variabel 

kompetensi sebesar 0.815, independensi sebesar 0.902, pengalaman sebesar 

0.873, dan kualitas audit sebesar 0.877. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner adalah reliable karena 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.6. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

setiap item pertanyaan yang digunakan dapat dipercaya sebab hasil 

pengukuran relatif konsisten atau reliable yang artinya jika pernyataan itu 

diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban 

sebelumnya. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi dilakukan untuk memberikan pre-test atau uji awal terhadap 

suatu perangkat atau instrument yang digunakan dalam pengumpulan data. 

Berikut hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan. 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu data atau 

variabel dependen dan independen dalam model regresi terdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian menggunakan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov test dengan alat bantu SPSS 23 for windows. 

Ketentuan dalam perhitungan apabila taraf signifikan > 0.05 maka data 

tersebut normal, dan apabila taraf signifikan < 0.05 maka data tersebut tidak 

normal. Berikut hasil uji normalitas yang disajikan dalam tabel berikut ini. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 65 

Normal 

Parameters
a,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
.28520322 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.094 

Test Statistic .108 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.13 diatas, diperoleh 

bahwa nilai signifikan sebesar 0.056. Hal ini berarti data terdistribusi normal 

karena taraf signifikan telah memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari 0.05. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi  yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Multikolinieritas 

dapat diketahui dari tolerance value atau nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika tolerance value < 0.10 maka terjadi multikolinieritas dan 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 
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sebaliknya jika > 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan kriteria 

VIF adalah 10 yang mana jika VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, begitu 

juga sebaliknya jika VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini 

hasil uji multikolinieritas yang disajikan pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kompetensi .709 1.411 

Independensi .549 1.822 

Pengalaman .510 1.961 

 

 

Dari hasil output diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari 

setiap variabel independen lebih dari 0.1 dan nilai VIF dari setiap variabel 

independen tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu 

pengamatan dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut 

dengan homoskedastisitas. Berikut tabel hasil uji menggunakan grafik 

scatterplot. 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

melainkan homoskedastisitas. Dengan demikian data tersebut termasuk dalam 

kategori yang baik. 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .682 .208  3.272 .002 

kom -.042 .052 -.117 -.804 .424 

ind -.091 .049 -.309 -1.874 .066 

pen .035 .043 .137 .801 .426 

a. Dependent Variable: AbsRes 

 

Dari hasil uji Glejser diatas dapat diketahui bahwa model regresi 

bebas dari masalah Heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 

variabel independen (kompetensi, independensi, dan pengalaman) lebih besar 

dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. 

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki 

variabel independen lebih dari satu terhadap variabel dependen. Analisis ini 

digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel independen secara 

simultan maupun parsial dengan persamaan sebagai berikut: 

                     

Tabel 4.15 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 
     Coefficients

a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.169 .413  2.832 .006 

Kompetensi .343 .103 .337 3.327 .001 

Independensi .090 .097 .107 .927 .358 

Pengalaman .310 .085 .433 3.628 .001 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 1.169 + 0.343 Kompetensi + 0.090 Independensi + 0.310 

Pengalaman +   

Analisa hasil tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Pada persamaan diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 1.169. 

Hal ini menjelaskan bahwa jika variabel kompetensi, independensi, 

dan pengalaman nilainya tidak ada, maka kinerja auditor atau kualitas 

audit nilainya sebesar 1.169. 

2. Koefisien regresi untuk Kompetensi sebesar 0.343. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel Kompetensi mengalami kenaikan 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

a. Dependent Variable: kualitas audit 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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sebesar 1 dan variabel independen lainnya tetap maka kualitas audit 

akan meningkat sebesar 0.343. 

3. Koefisien regresi variabel Independensi sebesar 0.090. Hal ini 

menunjukkan jika variabel independen lainnya tetap dan variabel 

independensi mengalami kenaikan sebesar 1 maka kualitas audit akan 

meningkat sebesar 0.090. 

4. Koefisien regresi variabel Pengalaman sebesar 0.310. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel Pengalaman mengalami kenaikan 

sebesar 1 dan variabel independen lainnya tetap maka kualitas audit 

akan meningkat sebesar 0.310. 

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Analisis Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi independen terhadap variabel 

dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .746a .557 .535 .29213 

a. Predictors: (Constant), pen, kom, ind 

b. Dependent Variable: kua 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.17 
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Hasil dari koefisien determinasi pada tabel 4.16 diketahui bahwa nilai 

R sebesar 0.746 atau 74.6%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan atau 

korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah kuat 

karena diatas > 0.50. Kemudian nilai Adjusted R Square (  ) adalah 0.535. 

Hal ini berarti 53.5% variabel kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu kompetensi, independensi, dan pengalaman. Sedangkan 

sisanya sebesar 46.5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 

dianalisis. Kemudian Standard Error of the Estimation (SEE) sebesar 

0.29213. Makin kecil nilai SEE maka akan membuat model regresi semakin 

tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

4.7.2 Hasil Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji parameter individual (uji statistik t) digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi yaitu 0.05, sehingga 

jika nilai probability < 0.05 (sig. < 0.05) maka Ha diterima. Sedangkan jika 

probability (sig. > 0.05) maka Ha ditolak. Berikut hasil uji t pada tabel berikut 

ini. 
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          Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.169 .413  2.832 .006 

Kompetensi .343 .103 .337 3.327 .001 

Independensi .090 .097 .107 .927 .358 

Pengalaman .310 .085 .433 3.628 .001 

a. Dependent Variable: kua 
 

Dari hasil uji t pada tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (  ) dalam penelitian ini yaitu: kompetensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.17 diatas, ditemukan nilai probabilitas kompetensi sebesar 

0.001 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Kompetensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit, sehingga bisa dinyatakan bahwa   dalam penelitian ini 

terbukti. 

2. Hipotesis 2 (  ) dalam penelitian ini yaitu: independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

Hasil Uji t 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Tabel 4.18 
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tabel 4.17 diatas, ditemukan nilai probabilitas independensi sebesar 

0.358 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit, sehingga bisa dinyatakan bahwa    dalam 

penelitian ini tidak terbukti. 

3. Hipotesis 3 (  ) dalam penelitian ini yaitu: pengalaman berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.17 diatas, ditemukan nilai probabilitas independensi sebesar 

0.001 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Pengalaman berpengaruh terhadap 

kualitas audit, sehingga bisa dinyatakan bahwa    dalam penelitian ini 

terbukti. 

4.7.3 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Adapun 

kriteria uji F yaitu jika signifikansi < 0.05 maka Ha diterima dan jika 

signifikansi > 0.05 maka Ha ditolak. Berikut hasil uji F yang diolah 

menggunakan SPSS 23 for windows pada tabel berikut ini. 
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ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.540 3 2.180 25.544 .000b 

Residual 5.206 61 .085   

Total 11.746 64    

a. Dependent Variable: kua 

b. Predictors: (Constant), pen, kom, ind 
 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa model persamaan 

ini memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0.000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi α (0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yaitu, kompetensi, independensi, dan pengalaman dalam model 

penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu 

kualitas audit, sehingga bisa dinyatakan bahwa hipotesis ini terbukti. 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil nilai sig 0.001 < 0.05 sehingga   diterima. Dengan demikian semakin 

tinggi kompetensi seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit 

yang dihasilkan. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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Kompetensi merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan 

untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Dalam melakukan audit seorang 

auditor harus memiliki pemahaman yang tinggi, mutu personal yang baik dan 

pengetahuan yang memadai. Untuk meningkatkan kualitas audit maka 

diperlukan adanya peningkatan kompetensi para auditor, baik melalui 

pelatihan-pelatihan maupun kursus atau peningkatan pendidikan profesi. 

Dengan begitu wawasan maupun pengetahuan para auditor akan terus 

berkembang. 

Auditor yang kompeten akan mudah dalam melakukan pekerjaannya 

dan tingkat kesalahan yang dilakukan akan semakin kecil sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi kinerjanya. Harrison (2015) juga menyatakan bahwa 

auditor yang kompeten akan menyajikan informasi yang relevan dan dapat 

dipercaya serta dapat mengantisipasi kesalahan maupun kecurangan yang ada 

pada laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ilmiyati dan Suhardjo (2012) dan Idawati (2014) yang menyatakan bahwa 

kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

4.8.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 
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diperoleh nilai sig 0.358 > 0.05 sehingga    ditolak. Artinya, independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad dkk (2011) dan Agusti (2013) melainkan sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Djati dkk (2016), Tjun (2012) dan 

Rusvitaniady (2014) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan bebasnya auditor dari pengaruh 

siapapun membuat auditor bebas memutuskan apa yang akan dilakukannya. 

Dengan begitu auditor sering kali melakukan sesuatu atau bertindak kurang 

hati-hati. 

4.8.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil nilai sig 0.001 < 0.05 sehingga    diterima. 

Dengan demikian semakin banyak pengalaman seorang auditor maka akan 

semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sukriah (2009) dan Wiratama & Budiartha (2015) yang menyatakan bahwa 

pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal 

ini dikarenakan seiring bertambahnya pengalaman seorang auditor maka 
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pengetahuan dan keahlian nya akan semakin meningkat dalam melakukan 

tugas audit. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor terhadap kuualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan terdapat beberapa hal yang dijadikan 

pertimbangan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak akuntan publik atau auditor, 

Kantor Akuntan Publik, pengguna laporan keuangan, dan pihak yang 

berkepentingan lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yaitu kompetensi, 

independensi, dan pengalaman seluruhnya berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen yaitu kualitas audit. Hasil ini mengindikasikan semakin tinggi 

nilai kompetensi, independensi, dan pengalaman seorang auditor maka akan 

meningkatkan kualitas audit. 

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Kompetensi menunjukkan 

adanya pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan 

audit seorang auditor harus memiliki kemampuan, keahlian atau pengetahuan 

yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sehingga pihak yang berkepentingan 

akan percaya dan tetap menggunakan jasanya. Auditor yang kompeten akan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur, mampu mengidentifikasi setiap 
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masalah, dan dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya, sehingga 

kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Independensi menunjukkan 

bahwa hasilnya tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini bisa saja 

diakibatkan karena auditor lebih mementingkan untuk tetap memiliki klien dan 

menjalin kerjasama daripada mengungkapkan kecurangan yang ada pada laporan 

keuangan. Sehingga hal ini dapat mengganggu independensi seorang auditor 

dalam menyajikan laporan keuangan. Kemudian hal ini juga bisa disebabkan 

karena tingkat independensi yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak 

sebaliknya yaitu rendahnya kualitas audit. Artinya bebasnya auditor dari pengaruh 

siapapun membuat auditor bebas memutuskan apapun yang akan dilakukannya  

sehingga seringkali auditor bertindak kurang hati-hati dalam mengaudit. 

Berdasarkan hal ini maka seorang auditor seharusnya tetap menjaga 

independensinya agar menghasilkan audit yang berkualitas sehingga pihak yang 

berkepentingan tetap percaya dan bisa mengambil keputusan berdasarkan laporan 

yang disajikan. 

Berdasarkan hasil penelitian variabel Pengalaman menunjukkan adanya 

pengaruh terhadap kualitas audit. Berpengaruhnya pengalaman terhadap kualitas 

audit hal ini disebabkan karena auditor yang berpengalaman akan lebih paham, 

terampil, cermat, dan berhati-hati dalam melaksnakan tugasnya. Pengalaman 

seorang auditor juga akan menambah wawasannya dan akan dapat mengatasi 
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permasalahan dan mendeteksi kecurangan-kecurangan maupun kesalahan yang 

ada pada laporan keuangan. Auditor yang berpengalaman juga akan lebih cepat 

dan mampu memberi penjelasan yang lebih rasional atas kesalahan atau 

kecurangan dalam laporan keuangan dibandingkan dengan yang tidak 

berpengalaman. Dengan begitu auditor yang berpengalaman akan mampu untuk 

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Dan pihak yang berkepentingan 

juga akan lebih percaya terhadap opini maupun laporan yang disajikan oleh 

auditor tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, 

independensi, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Jumlah minimal 

sampel pada penelitian ini sebanyak 38 orang dan jumlah kuesioner yang disebar 

sebanyak 79 buah serta data yang dapat diolah dari kuesioner tersebut sebanyak 

65 buah. Sehingga responden penelitian ini berjumlah 65 auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta Selatan dan memperoleh izin dari 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini terlihat 

dari hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi 0.001 < 0.05. Sehingga 

   diterima. 

2. Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini 

terlihat dari hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi 0.358 > 0.05. 

Sehingga    ditolak. 
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3. Pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini terlihat 

dari hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi 0.001 < 0.05. Sehingga 

   diterima. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun berikut ini 

terdapat beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini.  

1. Sampel penelitian ini terbatas pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik wilayah Jakarta Selatan. Sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisir untuk mewakili seluruh auditor di Indonesia. 

2. Peneliti hanya menguji variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman 

auditor terhadap kualitas audit. Diduga masih ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit. 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor di Jakarta 

Selatan. Jumlah sampel untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah variabel lainnya 

untuk melihat pengaruh terhadap kualitas audit selain dari variabel 

kompetensi, independensi, dan pengalaman. 
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3. Untuk Kantor Akuntan Publik dapat menjadikan acuan penelitian ini 

untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor dalam 

meningkatkan kualitas audit. 

4. Untuk dapat meningkatkan kualitas audit diharapkan setiap auditor agar 

memiliki pemahaman yang lebih baik yang berhubungan dengan bidang 

yang digelutinya. 

5. Memperketat seleksi dalam prosedur pemberian, penilaian, mekanisme 

pemberian audit dan pengawasan terhadap auditor agar dapat 

meningkatkan kualitas audit. 

6. Bagi auditor atau akuntan publik yang melakukan pelanggaran dalam 

memberikan jasanya agar dapat diberi sanksi yang tegas baik pelanggaran 

yang bersifat ringan maupun berat. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN A 

Kuesioner Penelitian 

Responden Yth. 

Saya Zulfadly Siregar, mahasiswa Strata-1 Program Studi Akuntansi-STIE 

Indonesia Banking School yang sedang melakukan penelitian tugas akhir berjudul 

“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas 

Audit”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai instrumen untuk pengumpulan data 

responden. Maka dari itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i kesediaannya 

untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disajikan dalam 

halaman ini. Kerahasiaan atas data dan jawaban anda terjamin. Atas perhatiannya 

saya ucapkan terima kasih. 

A. Persyaratan Responden 

Jawablah dan beri tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai. 

1. Apakah anda merupakan seorang auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) wilayah Jakarta Selatan? 

[    ] Ya, (LANJUTKAN) 

[    ] Tidak, (STOP) 
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2. Pendidikan Terakhir: 

[    ] D3 [    ] S2 

[    ] S1  [    ] S3 

3. Apa anda sudah bekerja minimal setahun? 

[    ] Ya, (LANJUTKAN) 

[    ] Tidak, (STOP) 

B. Identitas Responden 

1. Jenis Kelamin : 

[    ] Laki-laki [    ] Perempuan 

2. Usia : 

[    ] ≤ 25 tahun [    ] 46-55 tahun 

[    ] 26-35 tahun [    ] > 55 tahun 

[    ] 36-45 tahun 

3. Lama bekerja : 

[    ] 1-5 tahun  [    ] 11-15 tahun 

[    ] 6-10 tahun [    ] ≥ 16 tahun 

C. Pertanyaan Mengenai Pendapat Auditor 

Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberi tanda (X) di salah satu kotak. Jika 

menurut Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat 
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diberikan pada pilihan yang paling mendekati, dalam pertanyaan ini tidak ada 

jawaban yang dianggap salah. Adapun pilihan jawaban yang tersedia 

dikelompokkan sebagai berikut:  

Skor 1  : Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2  : Tidak Setuju (TS) 

Skor 3  : Netral (N) 

Skor 4  : Setuju (S) 

Skor 5  : Sangat Setuju (SS) 

No 
Pernyataan 

(Kompetensi) 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Saya memahami Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan Standar 

Profesional Akuntansi Publik (SPAP). 

     

2 Pengetahuan yang saya peroleh tentang 

auditor dari pendidikan formal 

(D3/S1/S2/S3) menunjang saya 

melaksanakan audit yang baik. 

     

3 Keahlian khusus yang saya miliki dapat 

meningkatkan dan mendukung audit 

yang saya lakukan. 
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4 Saya perlu mengetahui jenis maupun 

kondisi industri klien untuk melakukan 

audit yang baik 

     

5 Diluar dari pendidikan formal, saya 

perlu mengikuti kursus atau pelatihan 

untuk meningkatkan kemampuan 

auditing. 

     

6 Dalam menyelasaikan audit yang saya 

lakukan, saya merasa perlu untuk 

melakukan komunikasi yang baik 

dengan klien untuk memperoleh 

informasi yang berguna. 

     

 

No 
Pernyataan 

(Independensi) 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Saya akan melakukan audit dengan jujur 

meskipun hal itu membuat saya harus 

kehilangan klien. 

     

2 Dalam melakukan audit, saya akan 

mengungkapkan semua kecurangan 

     

Pengaruh Kompetensi..., Zulfadly Siregar, Ak.-IBS, 2017



99 

 

 
Indonesia Banking School 

yang dilakukan oleh klien saya. 

3 Saya akan tetap bersifat independen 

dalam melakukan audit walaupun telah 

lama menjalin hubungan dengan klien. 

     

4 Saya akan memberikan perhatian yang 

sama terhadap semua klien meskipun 

fee audit yang saya terima lebih besar 

maupun kecil daripada yang lainnya. 

     

 

No 
Pernyataan 

(Pengalaman) 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 Saya melakukan audit lebih dari 1 

tahun, sehingga audit yang saya lakukan 

lebih baik. 

     

2 Semakin banyak klien yang saya audit, 

maka kualitas audit yang saya hasilkan 

akan semakin baik. 

     

3 Saya dapat melakukan audit lebih baik, 

jika saya pernah mengaudit perusahaan 
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besar. 

4 Saya biasanya melakukan audit terhadap 

perusahaan go publik, sehingga audit 

yang saya lakukan terhadap perusahaan 

yang belum go publik akan lebih baik. 

     

5 Semakin banyak klien yang saya audit, 

maka saya akan tahu kecurangan yang 

dilakukan oleh klien saya. 

     

6 Semakin lama saya bekerja sebagai 

auditor, maka akan dapat meningkatkan 

kepercayaan klien terhadap hasil audit 

yang saya lakukan. 

     

 

No 
Pernyataan 

(Kualitas Audit) 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1 SPAP sebagai pedoman saya dalam 

melakukan audit. 

     

2 Saya harus patuh terhadap prosedur 

audit yang telah ditetapkan dalam 
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melaksanakan audit. 

3 Kualitas audit yang semakin akurat 

menandakan semakin banyak deteksi 

salah saji yang ditemukan oleh auditor. 

     

4 Dalam pengambilan keputusan, saya 

akan selalu berusaha berhati-hati. 

     

5 Pelaporan audit menjadi lebih baik jika 

auditor memiliki pemahaman terhadap 

system informasi akuntansi klien. 

     

6 Saya tidak akan mudah percaya 

terhadap pernyataan yang diberikan 

klien dalam melakukan audit. 

     

7 Seorang auditor harus menyelesaikan 

tugasnya dalam waktu yang tepat. 
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LAMPIRAN B 

OUTPUT SPSS 

 HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kompetensi 65 3.67 5.00 4.3744 .42084 

Independensi 65 2.50 5.00 4.3577 .50961 

Pengalaman 65 2.00 5.00 4.0641 .59926 

Kualitas Audit 65 3.57 5.00 4.3187 .42840 

Valid N (listwise) 65     

 

 UJI VALIDITAS 

 Kompetensi 

 

 kom1 kom2 kom3 kom4 kom5 kom6 Total 

Pearson Correlation 1 .751** .690** .633** .103 .447** .657** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .416 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .751** 1 .856** .743** .207 .379** .633** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .098 .002 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .690** .856** 1 .650** .171 .244 .611** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .173 .050 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .633** .743** .650** 1 .252* .416** .571** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .043 .001 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .103 .207 .171 .252* 1 .230 .251* 

Coefficients
a 
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Sig. (2-tailed) .416 .098 .173 .043  .066 .044 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .447** .379** .244 .416** .230 1 .725** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .050 .001 .066  .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .657** .633** .611** .571** .251* .725** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .044 .000  

N 65 65 65 65 65 65 65 

 

 

 Independensi 

 

 ind1 ind2 ind3 ind4 Total 

Pearson Correlation 1 .780 .828 .590 .707** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .780** 1 .694** .691** .590** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .828** .856** 1 .650** .715** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .590** .743** .650** 1 .731** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .707** .590** .715** .731*** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 65 65 65 65 65 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Coefficients
a 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Pengalaman 

  

 pen1 pen2 pen3 pen4 pen5 pen6 Total 

Pearson Correlation 1 .844** .527** .338** .650** .612** .774** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .416 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .844** 1 .554** .570** .598** .647** .785** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .098 .002 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .527** .554** 1 .560** .463** .562** .619** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .173 .050 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .338** .570** .560** 1 .370** .460** .688** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .043 .001 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .650** .598** .463** .370*** 1 .612** .668** 

Sig. (2-tailed) .416 .098 .173 .043  .066 .044 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .612** .647** .562** .460** .612** 1 .694** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .050 .001 .066  .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .774** .785** .619** .688** .668** .694** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .044 .000  

N 65 65 65 65 65 65 65 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Kualitas Audit 

 

 kua1 kua2 kua3 kua4 kua5 kua6 kua7 Total 

Pearson Correlation 1 .909** .579** .410** .341** .359** .471** .673** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .416 .000 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .909** 1 .565** .503** .266* .503** .425** .662** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .098 .002 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .579** .565** 1 .473** .592** .449** .725** .745** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .173 .050 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .410** .503** .473** 1 .670** .668** .483** .702** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .043 .001 .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .341** .266* .592** .670** 1 .477** .596** .590* 

Sig. (2-tailed) .416 .098 .173 .043  .066  .044 

N 65 65 65 65 65 65  65 

Pearson Correlation .359** .503** .449** .668** .477** 1 .467** .583** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .050 .001 .066  .000 .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .471** .425** .725** .483** .596** .467** 1 .693** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .044 .000  .000 

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

Pearson Correlation .673** .662** .745** .702** .590** .583** .693** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 65 65 65 65 65 65 65 65 

 

 

 

Coefficients
a 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 UJI RELIABILITAS 

 Kompetensi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.815 6 
 

 Independensi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 4 
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 Pengalaman 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 6 
 

 Kualitas Audit 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.877 7 
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 UJI ASUMSI KLASIK 

 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 65 

Normal 

Parameters
a,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
.28520322 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.094 

Test Statistic .108 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 

 Uji Multikolinieritas 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kompetensi .709 1.411 

Independensi .549 1.822 

Pengalaman .510 1.961 

 

 

 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

Coefficients
a 
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 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .682 .208  3.272 .002 

kom -.042 .052 -.117 -.804 .424 

ind -.091 .049 -.309 -1.874 .066 

pen .035 .043 .137 .801 .426 

a. Dependent Variable: AbsRes 
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 HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.169 .413  2.832 .006 

Kompetensi .343 .103 .337 3.327 .001 

Independensi .090 .097 .107 .927 .358 

Pengalaman .310 .085 .433 3.628 .001 

  

 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .746a .557 .535 .29213 

a. Predictors: (Constant), pen, kom, ind 

b. Dependent Variable: kua 
 

 HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

 Hasil Uji t 

         Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.169 .413  2.832 .006 

Kompetensi .343 .103 .337 3.327 .001 

Independensi .090 .097 .107 .927 .358 

Pengalaman .310 .085 .433 3.628 .001 

a. Dependent Variable: kua 

a. Dependent Variable: kualitas audit 
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 Hasil Uji F 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.540 3 2.180 25.544 .000b 

Residual 5.206 61 .085   

Total 11.746 64    

a. Dependent Variable: kua 

b. Predictors: (Constant), pen, kom, ind 
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LAMPIRAN C 

SURAT KETERANGAN KAP 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

  

 PERSONAL DETAILS      

 Full Name : Zulfadly Siregar 

 Sex : Male 

 Place, Date of Birth : Padangsidimpuan, May 26
th

 1994 

 Nationality : Indonesia 

 Religion  : Moslem 

 Martial Status : Single 

 Phone, Mobile : 081288052673 

 Email : siregar.zulfadly94@gmail.com 

 

 EDUCATIONAL BACKGROUND 

 2012- Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta  

   (Majoring Accounting) 

 2009-2012 : SMA Negeri 1 Padangsidimpuan 

 2006-2009 : MTs Swasta Darul Mursyid 

 2000-2006 : SD Negeri 200117 Padangsidimpuan 

 

 COURSE AND TRAINING 

 2015 : Mini Banking Training 

   Credit Analysis Training 

   Basic Treasury Training 

   Trade Financing Training 

   Effective Selling Skill Training 

 2014 : Rindam Jaya Military Training 
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 ORGANIZATIONAL EXPERIENCE 

 2014 – 2016 : Leader Organization of KOMPASS Jabodetabek 

 2010 – 2012 :  Member of the Organization Naposo Nauli 

Bulung (NNB) Link. II Kel. Tanobato, 

Padangsidimpuan 

 

 INTERNSHIPS 

 2016 : Internship at Bank Indonesia Malang, Jawa Timur 

 2016 : Internship at Bank Rakyat Indonesia Cut Mutiah, 

Jakarta 

  

 SKILL 

 Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Powerpoint) 

 Software Analysis Literate (SPSS) 

 Bahasa Arab dan Inggris 

 Bahasa Daerah (Batak, Kupang) 
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