
 

 1 Indonesia Banking School 
 

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP 

KUALITAS AUDIT 

Zulfadly Siregar (20121112097) 

STIE Indonesia Banking School 

Email: siregar.zulfadly94@gmail.com 

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. 
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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. Berdasarkan hal ini laporan keuangan 

yang dihasilkan haruslah didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti 

transaksi yang obyektif (Taswan, 2015). 

Dalam menyajikan laporan keuangan atau 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 
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sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Arestantya & Wirajaya, 2016). Akan 

tetapi, 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 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. 

Mocuta & Spiridon (2013) menyatakan kualitas audit 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. Kemudian kualitas audit 

yang baik juga dikatakan jika dapat memberikan informasi sesuai dengan yang pengguna 

inginkan dalam proses pengambilan keputusan dan dapat memberikan peluang maupun kondisi 

berdasarkan laporan yang telah di audit oleh auditor (Shalimova, 2014). Dengan bergitu agar 

terciptanya audit yang berkualitas dan kredibel dibutuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

seperti kompetensi, independensi, dan pengalaman. 

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya 

terkait dengan meningkatkan kualitas audit. Agusti dan Pertiwi (2013) menyatakan bahwa 

auditor yang kompeten akan lebih mudah dalam mengikuti ide-ide dan perkembangan terbaru 

serta teknik di bidang audit dan akuntansi. Kemudian Ilmiyati dan Suhardjo (2012) menyatakan 

bahwa kompetensi yang baik dari seorang akuntan atau auditor akan membuat semakin baik 

kualitas audit yang dihasilkan auditor. Sehingga kompetensi memiliki pengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Selain itu 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 
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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). Hal ini tentunya didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti 

dan Pertiwi (2013) yang menyatakan bahwa independensi auditor merupakan salah satu 

karakteristik yang harus dimiliki oleh auditor. Karena independensi auditor dapat mempengaruhi 

kualitas audit. 

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). 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. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 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). 

Menurut 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. 
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2.2 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). 

2. Pemeriksa Ekstern ata Auditor Independen (External/Independen Auditor). 

3. Pemeriksa Pemerintah (Governmental Auditor). 

2.3 Kualitas Audit 

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). Sedangkan 

menurut Wiryadi (2013) menyatakan Kualitas audit adalah kemungkinan (joint probability) 

dimana auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 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). 

2.4 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). 

Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) nomor 211 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Auditor menjelaskan bahwa ukuran 

kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan 
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(knowledge), ketrampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan 

tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan baik. 

 

2.5 Independensi 

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 (Mautz dan Sharaf, 1993 

dalam Usman, 2016). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2009) juga 

menyatakan bahwa 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”). 

2.6 Pengalaman 

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 (Knoers dan Haditono, 1999 dalam Sa’diyah, 2013). 

Menurut Iskandar & Indarto (2015) pengalaman yang dimiliki oleh auditor 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. 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 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 
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kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan 

profesi. Dengan begitu wawasan maupun keahlian para auditor akan terus berkembang. 

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. 

H1: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit 

2.7.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Seorang akuntan harus memiliki karakter independensi, karakter ini sangat penting dalam 

melakukan kegiatan audit yang mana akan 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. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk (2011) menyatakan semakin tinggi 

independensi auditor maka dapat menjamin bahwa yang 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. 

H2: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit 

2.7.3 Pengalaman terhadap Kualitas Audit 

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. Auditor yang berpengalaman lebih baik dan cepat dalam 

menyelesaikan pekerjaannya serta lebih mampu memberi penjelasan yang lebih rasional atas 
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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. 

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. 

H3: Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian, Populasi, dan Metode Pengumpulan Data 

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 

auditor KAP yang berada di wilayah Jakarta Selatan. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Hartono, 

2010). Berdasarkan hal itu maka jumlah minimal sampel penelitian ini adalah sebanyak 38 

responden. 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah 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. Kemudian peneliti mengukur jawaban kuesioner dengan menggunakan 

skala likert lima poin. 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

 Dependen    

1 Kualitas Audit 
(KA) 

Kondisi dimana audit 
dilakukan sesuai 
dengan standar 

KA1. SPAP sebagai pedoman 
saya dalam melakukan audit. 
KA2. Saya harus patuh 

Skala Likert 

(1-5) 
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auditing dan dapat 
menemukan 
sekaligus 
melaporkan secara 
bersamaan adanya 
pelanggaran pada 
system akuntansi 
klien 

terhadap prosedur audit yang 
telah ditetapkan dalam 
melaksanakan audit. 
KA3. Kualitas audit yang 
semakin akurat menandakan 
semakin banyak deteksi salah 
saji yang ditemukan oleh 
auditor. 
KA4. Dalam pengambilan 
keputusan, saya akan selalu 
berusaha berhati-hati. 
KA5. Pelaporan audit menjadi 
lebih baik jika auditor memiliki 
pemahaman terhadap system 
informasi akuntansi klien. 
KA6. Saya tidak akan mudah 
percaya terhadap pernyataan 
yang diberikan klien dalam 
melakukan audit. 
KA7. 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 

K1. Saya memahami Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) dan 
Standar Profesional Akuntansi 
Publik (SPAP). 
K2. Pengetahuan yang saya 
peroleh tentang auditor dari 
pendidikan formal 
(D3/S1/S2/S3) menunjang saya 
melaksanakan audit yang baik. 
K3. Keahlian khusus yang saya 
miliki dapat meningkatkan dan 
mendukung audit yang saya 
lakukan. 
K4. Saya perlu mengetahui 
jenis maupun kondisi industry 
klien untuk melakukan audit 
yang baik. 
K5. Diluar dari pendidikan 
formal, saya perlu mengikuti 
kursus atau pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan 
auditing. 
K6. Dalam menyelesaikan audit 
yang saya lakukan, saya 
merasa perlu untuk melakukan 
komunikasi yang baik dengan 
klien untuk memperoleh 

Skala Likert 

(1-5) 
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informasi yang berguna. 
3 Independensi 

(I) 
Dalam melaksanakan 
tugasnya tidak 
adanya intervensi 
dari pihak lain dan 
tidak dipihak maupun 
memihak siapapun. 

I1. Saya akan melakukan audit 
dengan jujur meskipun hal itu 
membuat saya harus 
kehilangan klien. 
I2. Dalam melakukan audit, 
saya akan mengungkapkan 
semua kecurangan yang 
dilakukan oleh klien saya. 
I3. Saya akan tetap bersifat 
independen dalam melakukan 
audit walaupun telah lama 
menjalin menjalin hubungan 
dengan klien. 
I4. 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 potensi 
yang lebih tinggi 
yang dapat diperoleh 
dari pendidikan 
formal maupun non 
formal 

P1. Saya melakukan audit lebih 
dari 1 tahun, sehingga audit 
yang saya lakukan lebih baik. 
P2. Semakin banyak klien yang 
saya audit, maka kualitas audit 
yang saya hasilkan akan 
semakin baik. 
P3. Saya dapat melakukan 
audit lebih baik jika saya 
pernah mengaudit perusahaan 
besar. 
P4. Saya biasanya melakukan 
audit terhadap perusahaan go 
publik, sehingga audit yang 
saya lakukan terhadap 
perusahaan yang belum go 
publik akan lebih baik. 
P5. Semakin banyak klien yang 
saya audit, maka saya akan 
tahu kecurangan yang 
dilakukan oleh klien saya. 
P6. Semakin lama saya bekerja 
sebagai auditor, maka akan 
dapat meningkatkan 
kepercayaan klien terhadap 
hasil audit yang saya lakukan. 

Skala Likert 

(1-5) 
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3.3 Teknik Pengujian Penelitian 

Pengujian dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

multikolinieritas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t), dan 

uji simultan (uji F). 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

wilayah Jakarta Selatan. Kuesioner yang disebarkan 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%. Sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 65 atau 82,3%. 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengolahan uji validitas, dinyatakan semua pernyataan dari masing-

masing variabel valid. Dikatakan valid jika r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%) yang 

mana masing-masing item variabel r hitung lebih besar dari 0.2441. 

Dalam pengujian reliabilitas, masing-masing variabel ini reliable karena nilai Cronbach 

Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0.60. 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0.056. 

Hal ini berarti data terdistribusi normal karena taraf signifikansi telah memenuhi syarat, yaitu 

lebih besar dari 0.05. 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai tolerance dari setiap variabel lebih 

besar dari 0.1 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot ditemukan bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu juga menggunakan uji 

Glejser diperoleh nilai signifikansi variabel independen (kompetensi sebesar 0.424, 

independensi sebesar 0.066, dan pengalaman 0.426) lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0.05. dengan demikian data tersebut termasuk dalam kategori yang baik. 
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4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap 

kualitas audit maka dilakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan Program SPSS 

23 for windows. Hasil regresi yang diperoleh sebagai berikut: 

 

     Coefficientsa 

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 diatas, dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y = 1.169 + 0.343 Kompetensi + 0.090 Independensi + 0.310 Pengalaman +   

Keterangan: Y = Kualitas Audit  X1 = Kompetensi    = Error 

  α = Konstanta   X2 = Independensi 

  β = Koefisien Regresi  X3 = Pengalaman 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan nilai Adjusted R Square (  ) diperoleh sebesar 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% dapat dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis. 

 

a. Dependent Variable: kualitas audit 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
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4.5.2 Hasil Uji Statistik t 

Uji t ini 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. Jika sebaliknya maka Ha 

ditolak. 

HIPOTESIS 1: 

Dari hasil uji t pada variabel kompetensi memiliki nilai probability sebesar 0.001 lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 5%. Dengan begitu maka H1 diterima. Artinya kompetensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan. 

HIPOTESIS 2: 

Dari hasil uji t pada variabel independensi diperoleh nilai probability sebesar 0.358 lebih 

besar dari tingkat signifikansi 5%. Dengan begitu maka H2 ditolak. Artinya independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan. 

HIPOTESIS 3: 

Dari hasil uji t pada variable pengalaman diperoleh nilai proabability sebesar 0.001 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan begitu maka H3 diterima. Artinya pengalaman 

berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Selatan. 

4.5.3 Hasil Uji Statistik F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Kriteria uji F jika signifikansi < 0.05 maka Ha diterima dan 

jika signifikansi > 0.05 maka Ha ditolak. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa diperoleh 

hasil model persamaan ini memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan 

taraf signifikansi 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

(kompetensi, indenpendensi, dan pengalaman) dalam model penelitian secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas audit). 

 

V. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Selatan. 
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2. Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta 

Selatan. 

3. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Selatan. 

5.2 Keterbatasan 

Berikut terdapat beberapa keterbatasan yang ada pada penelitian ini: 

1. Sampel penelitian ini terbatas pada auditor yang bekerja di KAP 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. 

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. 

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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