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keuntungan yang akan diperoleh. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2017 United 

States Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) memberikan sanksi kepada KAP 

Purwanto, sungkoro, dan Surja, EY Indonesia, dikarenakan merilis sebuah laporan untuk 

perusahaan telekomunikasi pada 2011 dengan bukti tidak cukup (Abdul malik, 2017). Hal ini 

menjadi indikator bahwa praktik yang terjadi sering mengesampingkan kualitas-kualitas audit 

yang berlaku. Kegagalan audit yang dilakukan oleh EY Indonesia ialah dikarenakan bukti audit 

yang tidak lengkap dapat disebabkan oleh kurang nya kompetensi dan motivasi personel 

auditor dalam perikatan dalam mendeteksi hal tersebut, dan bahkan supervisi atau review yang 

dilakukan oleh pimpinan atau dalam hal ini partner kurang cukup, sehingga terjadi kegagalan 

dalam pendokumentasian dan perolehan bukti audit. 

Menurut Arens, et al (2017) mendifinisikan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti 

mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga Audit dapat diinterpretasikan sebagai 

suatu proses pemeriksaan, pengamatan guna mengumpulkan bukti yang diperlukan. Setiap 

audit yang dilakukan pasti memiliki kualitasnya masing-masing, menurut SA 220 Paragraf 2 

Kantor Akuntan Publik (KAP) berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem 

pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya 

mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta laporan 

yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. SA 220 

paragraf 2 A.1 pun menyebutkan bahwa SPM 1 mengatur tanggung jawab KAP untuk 

menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu perikatan audit. Sistem pengendalian 

mutu mencakup kebijakan dan prosedur yang mengandung setiap unsur berikut ini: (1) 

Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu di dalam KAP, (2) Ketentuan etika yang relevan, (3) 

Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, (4) Sumber daya 

manusia, (5) Pelaksaan perikatan, dan (6) Pemantauan. SA diatas telah mengatur bahwa 

pengendalian mutu mencakup ke-6 unsur diatas, peneliti akan mencoba mengangkat pada 

unsur pertama dan ke empat yaitu tanggung jawab kepemimpinan dan sumber daya manusia 

yaitu dalam hal kompetensi dan motivasi.  

Kompetensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat 

melakukan audit dengan baik. Namun demikian, seorang auditor belum tentu memiliki 

komitmen untuk melakukan audit dengan baik pula. Menurut Goleman dalam Ramandhanis 

(2012), hanya dengan adanya motivasi, maka seorang auditor akan mempunyai semangat 

juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada atau dengan kata lain 

motivasi akan mendorong seorang auditor untuk berprestasi, komitmen terhadap perusahaan 

dan memiliki inisiatif dan optimisme dalam pekerjaan yang tinggi. 
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Gaya kepemimpinan seorang pemimpin secara tidak langsung dapat menciptakan 

proses sosial antara pimpinan dengan para auditor dengan tujuan-tujuan tertentu. Gaya 

kepemimpinan dapat mencerminkan perilaku auditor bagaimana seorang auditor dapat 

membangun hubungan dengan auditor lainnya yang ada di bawah jabatannya untuk secara 

bersama-sama meningkatkan dan menciptakan iklim harmonis di dalam suatu perusahaan. 

Gaya kepemimpinan dapat menentukan kualitas audit yang dihasilkan, karena tipe-tipe 

kepemimpinan masing-masing auditor berbeda. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil kualitas audit dari seorang auditor.  

Seorang auditor wajib memiliki skill dan knowledge yang sesuai sehingga dapat 

membantu dan mendukung dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga laporan audit yang 

berkualitas dapat dihasilkan dengan baik. Motivasi kerja yang baik juga sangat mempengaruhi 

laporan audit yang berkualitas. Auditor yang baik tidak hanya membutuhkan kompetensi yang 

memiliki skill dan knowledge yang mumpuni, namun juga membutuhkan motivasi kerja yang 

baik. Auditor yang memiliki motivasi kerja yang baik, memiliki kecenderungan untuk 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor tidak berkeinginan melanggar kode etik 

auditor, dan auditor akan selalu patuh menerapkan standar-standar audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanis (2012), dalam hasil penelitiannya untuk 

menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit. 

Ramadhanis menggunakan sampel sebanyak 24 auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat di 

Jakarta Pusat Indonesia. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa kompetensi dan 

independensi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, 

sedangkan motivasi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015), dalam hasil penelitiannya untuk menganalisis 

pengaruh gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan tekanan klien terhadap kualitas audit. 

Saputra menggunakan sampel sebanyak 59 auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Bali Indonesia. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa gaya kepemimpinan dan 

pengalaman kerja secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Sedangkan tekanan klien tidak memiliki pengaruh positif dan signifkan terhadap kualitas 

audit.  

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

dan menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi auditor, motivasi 

auditor dan gaya kepemimpinan dengan kualitas audit sehingga peneliti memutuskan untuk 

menyusun skripsi dengan judul, Pengaruh Kompetensi Auditor, Motivasi Auditor dan Gaya 

kepemimpinan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. 
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II. LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Audit 

      Menurut SA 220 Paragraf 2 Kantor Akuntan Publik (KAP) berkewajiban untuk menetapkan 

dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa, KAP dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan 

yang berlaku serta laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan 

kondisinya. Menurut Seyyed dalam Australian National Centre for Audit and Assurance 

Research (2014) menjelaskan bahwa Audit quality could be a function of the auditor’s ability to 

detect material missatements and reporting the errors yaitu kualitas audit dapat di definsikan 

sebagai kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material dan pelaporan yang salah. 

ISA 220 Paragraf 2 menyebutkan mengenai kualitas audit yaitu : 

The firm has an obligation to establish and maintain a system of quality control to provide it 
with reasonable assurance that, the firm and its personnel comply with professional 
standards and applicable legal and regulatory requirements; and The reports issued by the 
firm or engagement partners are appropriate in the circumstances. 
 

      Berdasarkan definisi kualitas audit di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa definisi 

kualitas audit dalam penelitian ini adalah keyakinan yang memadai bagi auditor dalam 

mendeteksi salah saji material, kepatuhan terhadap standar profesi, ketentuan hukum dan 

peraturan yang berlaku pada laporan yang diterbitkan KAP sesuai dengan kondisinya. 

2.2 Kompetensi Auditor 

      Menurut Suryananda (2017), mendefinisikan kompetensi auditor sebagai keahlian seorang 

auditor yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses 

pembelajaran dari mengetahui sesuatu menjadi mengetahui bagaimana seperti misalnya dari 

sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang 

bersifat intuitif. Menurut Alfiati (2017), mendefinisikan kompetensi auditor sebagai keahlian yang 

cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif.  

2.3 Motivasi Auditor 

      Menurut Hasibuan (2012), mendefinisikan motivasi sebagai suatu cara bagaimana 

mendorong gairah kerja karyawan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Juliningrum 

dan Sudiro (2013), mendefinisikan motivasi sebagai dorongan, upaya, dan keinginan yang di 

dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilakunya untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam lingkungan pekerjaan. Menurut Peklar et al 

(2012), mendefinisikan motivasi sebagai dorongan kepada seseorang untuk suatu tujuan yang 
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diinginkan melalui stimulus yang ada secara internal pada seseorang dan lingkungannya 

berdasarkan kebutuhannya. 

2.4 Gaya Kepemimpinan 

      Menurut Wirawan (2013), mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai pola perilaku 

pemimpin dalam mempegaruhi sikap, perilaku dan sebagainya pada para pengikutnya. Menurut 

Sutrisno (2010), mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai suatu proses kegiatan seseorang 

untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain 

untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Menurut Rivai dan Mulyadi 

(2013), mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga, mempengaruhi interpretasi mengenai 

peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai 

sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kelompok kerja, perolehan dukungan dan kerja 

sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi. 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Mansouri et al (2009:22) dalam penelitiannya mengenai Audit Competence and audit 

quality: Case in emerging economy mengatakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh 

besar terhadap kualitas audit Sementara itu Hari et al (2015) dalam penelitian pengaruh 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, kompleksitas tugas terhadap kualitas audit 

aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan reward sebagai variabel 

moderating menyebutkan bahwa kompetensi yang baik bila diberikan penghargaan berupa 

reward yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Berdasarkan beberapa 

penelitian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1 Kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit 

 

2.5.2 Pengaruh Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Asmara et al (2016:74) dalam effect of competence and motivation of auditors of the 

quality of audit: survey on the external auditors registered public accounting firm in Jakarta in 

Indonesia memperoleh hasil kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit, 

dalam penelitan pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit 

aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daearah (studi empiris pada inspektorat 

pemerintahan kabupaten bangli dan inspektorat pemerintah kabupaten buleleng) oleh 

Wirasuasti et al (2014) menyebutkkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas 
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audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, karena hanya motivasi yang 

akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan 

memenuhi standar yang ada. Peneliti merumuskan hipotesis berdasarkan penelitian sebelumya 

sebagai berikut: 

H2 Motivasi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit 

 

2.5.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Audit 

Wardana (2016:973) dalam penelitiannya pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional, objektivitas, integritas dan etika auditor terhadap kualitas audit memperoleh 

hasil bahwa gaya kepemimpinan transformasionial berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

di Kantor Akuntan Publik Denpasar. Dalam penelitian Saputra (2015) berjudul pengaruh gaya 

kepemimpinan, pengalaman kerja dan tekanan klien terhadap kualitas audit (studi empiris pada 

kantor akuntan publik di provinsi bali) diperoleh bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas audit pada seluruh KAP di provinsi Bali. Berdasarkan penelitian 

tersebut, peneliti pun meruumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai  berikut:  

H3 Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian, Desain Penelitian dan Metode Pengambilan Sampel 

      Adapun obyek penelitian yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh variabel kompetensi auditor, motivasi auditor dan gaya kepemimpinan 

sebagai variabel independen terhadap variabel kualitas audit sebagai variabel dependen. 

      Penelitian ini merupakan jenis penelitian penjelasan (explanatory research) yaitu penelitian 

yang menjelaskan hubungan dan pengaruh kausalitas antar variabel-variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis yang sama. Sedangkan pada tingkat explanasi (penjelasan), penelitian 

yang digunakan adalah penelitian assosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dan pengaruh antar dua atau lebih variabel (Sugiyono: 2013). 

      Menurut Sugiyono (2013:90), mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta. Menurut Sugiyono (2013:91), 

mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. 

      Mendasarkan pada kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya yang 

tercurahkan dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data atau teknik 
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sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling merupakan metode non-probability sampling yang disesuaikan dengan 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Tipe purposive sampling yang dipilih adalah judgment 

sampling, karena pemilihan anggota sampling disesuaikan dengan beberapa kriteria yang akan 

ditentukan oleh peneliti secara subyektif untuk mendapatkan anggota sampel yang dapat 

memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.  

No Kriteria-kriteria Pengambilan Data Sampel 

1 Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan berlokasi di Jakarta 

2 Auditor yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun terhitung per 1 Desember 

2017 

3 Auditor yang memiliki tingkat pendidikan minimal Strata satu (S1) 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator 
Sumber dan 

Skala Data 

A. Variabel Independen 

     1. Kompetensi Auditor 

          (Elfarini dalam 

Alfiati, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Motivasi 

(Maslow dalam 

hasibuan, 2012) 

 

 

 

 

 

 

a. Tingkat pengetahuan yang dimiliki. 

b. Kemampuan berkomunikasi, kreativitas, 

dan kemampuan bekerjasama dengan 

orang lain. 

c. Kemampuan analisis dalam obyek 

pemeriksaan 

d. Kemampuan penguasaan yang bersifat 

teknik mengenai kegiatan audit 

e. Keahlian dalam menyampaikan hasil 

pemeriksaan 

 

a. Kebutuhan berprestasi (Esteem Needs) 

b. Kebutuhan fisik (psychological needs) 

c. Kebutuhan rasa aman (safety needs) 

d. Kebutuhan pengakuan sosial (social needs) 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (actualization self 

needs) 

 

 

 

Data primer 

(Skala likert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data primer 

(Skala likert) 
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3. Gaya Kepemimpinan 

(Robbin, 2015) 

 

 

 

 

B. Variabel Dependen 

     Kualitas Audit 

     (Nurlaely, 2010) 

 

a. Instruksi pekerjaan kepada karyawan 

b. Konsultatif dan bimbingan pekerjaan 

kepada karyawan 

c. Partisipatif aktif bekerjasama dengan para 

karyawan 

d. Delegatif pekerjaan kepada karyawan 

a. Mengemukakan temuan audit secara akurat 

dan obyektif 

b. Melaporkan semua kesalahan auditee 

c. Menyelesaikan audit secara tepat waktu 

d. Berpedoman pada SPAP 

e. Berhati-hati dalam setiap pengambilan 

keputusan 

f. Rekomendasi yang sesuai dengan 

penyebab kesalahan 

g. Memberikan rekomendasi atas laporan hasil 

audit yang jelas dan dapat dipahami oleh 

auditee 

Data primer 

(Skala likert) 

 

 

 

 

Data primer 

(Skala likert) 

 

 

3.3 Teknik Pengujian Penelitian 

      Pengujian dalam penelitian ini terdari dari uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolonieritas, uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda dan 

uji parsial (uji t). 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan pada akuntan publik (auditor) yang bekerja di kantor akuntan 

publik yang terletak di wilayah Jakarta, auditor yang dilibatkan meliputi manajer, supervisor, 

senior, semi senior dan junior auditor. 

     Penilitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disebar ke 

beberapa auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta. Peneliti 

menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner kepada 15 Kantor Akuntan Publik. Jumlah 

kuesioner yang disebar sebanyak 145 kuesioner, 66,21% atau 96 kuesioner yang terkumpul 

dari jumlah kuesioner yang disebar sedangkan 49 kuesioner yang tidak kembali atau 33,79% 
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dari jumlah kuesioiner yang disebar. Jadi, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 96 kuesioner 

atau 66,21% dari jumah kuesioner yang disebar. 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

      Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini menyatakan valid pada variabel-variabel yang 

digunakan, karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan r hitung > dari r tabel. 

      Pada pengujian reliabilitas dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner yang 

disebar reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,7 (cronbach’s alpha 

> 0,7). 

 

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

      Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas menunjukan bahwa nilai tolerance tidak 

kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunujukan hasil lebih dari 10 yang berarti juga tidak ada 

korelasi antar variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel independent dalam model regresi. 

      Pengujian normalitas menunjukan bahwa data tersebar disepanjang garis diagonal, serta 

arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sehingga model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

      Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa data 

tersebar di atas dan dibawah angka 0 (nol) dan gambar tersebut tidak terdapat suatu pola yang 

jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukan tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kualitas 

audit, berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu kompetensi auditor, motivasi auditor 

dan gaya kepemimpinan. 

4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

      Hasil uji 15 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,152 atau 15,2%, ini 

menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh kompetensi auditor, 

motivasi auditor dan gaya kepemimpinan adalah sebesar 15%, sedangkan sisanya 0,848% 

atau 84,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

       

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.945 2.044  10.738 .000 

Kmp_Total .231 .065 .356 3.544 .001 

Mtv_Total .166 .073 .284 2.276 .025 

Gk_Total -.117 .053 -.277 -2.203 .030 

a. Dependent Variable: Kait_Total 
Berdasarkan tabel diatas didapat persamaan regresi sebagai berikut: 

Kait = 21,945 + 0,231 + 0,166 – 0,117 + е 

Analisis atas persamaan regresi tersebut: 

1. Konstanta 21,945 artinya jika kompetensi auditor (Kmp), motivasi auditor (Mtv), gaya 

kepemimpinan (Gk) memiliki nilai 0, maka kinerja auditor (kait) memiliki nilai 21,945. 

2. Koefisien regresi variabel kompetensi auditor (Kmp) sebesar 0,231, artinya jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel kompetensi auditor (Kmp) mengalami kenaikan 

sebesar 1 maka kualitas audit (kait) akan meningkat sebesar 0,231. 

3. Koefisien regresi variabel motivasi auditor (Mtv) sebesar 0,166, artinya jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel motivasi auditor (Mtv) mengalami kenaikan sebesar 1 

maka kualitas audit (kait) akan meningkat sebesar 0,166. 

4. Koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan (Gk) sebesar 0,117, artinya jika variabel 

independen lainnya tetap dan variabel gaya kepemimpinan (Gk) mengalami kenaikan 

sebesar 1 maka kualitas audit (kait) akan menurun sebesar 0,117. 

4.5.2 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

      Hasil uji parsial (Uji t) adalah sebagai berikut: 

1. Angka sig untuk koefisien Kmp sebesar 0,001, sig < 0,05, H0 ditolak. H1 diterima. Hal 

tersebut berarti variabel kompetensi auditor (Kmp) mempengaruhi variabel kualitas audit 

(Kait). 

2. Angka sig untuk koefisien Kmp sebesar 0,025, sig < 0,05, H0 ditolak. H1 diterima. Hal 

tersebut berarti variabel motivasi auditor (Mtv) mempengaruhi variabel kualitas audit (Kait). 
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3. Angka sig untuk koefisien Kmp sebesar 0,030, sig < 0,05, H0 ditolak. H1 diterima. Hal 

tersebut berarti variabel gaya kepemimpinan (Gk) mempengaruhi variabel kualitas audit 

(Kait). 

 

V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh kompetensi auditor, motivasi auditor 

dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Jakarta dengan 

96 auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini, maka dapat disimpulakan sebagai 

berikut:  

1. Terdapat pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit yang memiliki 

signifikansi 0,001 < 0,05 dan arah hubungan positif. Sehingga semakin tinggi kompetensi 

seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. 

2. Terdapat pengaruh antara motivasi auditor terhadap kualitas audit yang memiliki 

signiifikansi 0,025 < 0,05 dan memiliki arah hubungan positif. Sehingga semakin tinggi 

motivasi auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.  

3. Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kualitas audit yang memiliki 

signiifikansi 0,030 < 0,05 dan memiliki arah hubungan negatif. Sehingga semakin tinggi 

gaya kepemimpinan maka akan semakin buruk kualitas audit yang dihasilkan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

      Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya, adalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya memilih variabel-variabel independen lain 

yang memiliki kemungkinan dapat menjelaskan kualitas audit yang lebih signifikan 

diantaranya indepensi, pengalaman kerja, akuntabilitas, objektivitas, integritas, 

kompleksitas tugas, etika auditor dan tekanan klien guna memperoleh hasil penelitian yang 

lebih maksimal. 

2. Dalam penelitian selanjutnya dapat lebih di fokuskan kepada penelitian pada Kantor 

Akuntan Publik BIG 4, guna memperoleh variabel dependen kualitas audit yang lebih 

handal. 

5.2.2 Saran Untuk Kantor Akuntan Publik dan Pemegang Kepentingan Lain 

      Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian ini kepada 

Kantor Akuntan Publik sebagai berikut: 
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1. Akan lebih baik apabila kompetensi auditor dapat selalu dipertahankan dan ditambah 

dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai jenjang jabatan baik secara 

internal maupun eksternal guna mengoptimalkan auditor dalam melaksanakan 

pemeriksaan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit. 

2. Gaya kepemimpinan yang baik seharusnya dapat meningkatkan kualitas audit yang 

dihasilakan, oleh karenanya peneliti menyarankan agar gaya kepemimpinan dapat 

disesuaikan masing-masing Kantor Akuntan Publik agar menghasilkan kualitas audit yang 

lebih baik. 

3. PPPK selaku regulator yang memiliki kepentingan sebagai yang menjalankan fungsi 

pengawasan atas profesi akuntan publik, agar dapat memperhatikan kualitas audit yang 

dilakukan oleh tiap-tiap kantor akuntan publik agar kualitas audit yang dihasilkan tetap baik. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

      Adapun keterbatasan yang tidak dapat dilakukan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mencakup 3 variabel independen yaitu kompetensi auditor, motivasi 

auditor, dan gaya kepemimpinan yang mana hasil uji koefisien determinasi menunjukan 

hasil yang rendah yang artinya penelitian ini kurang mampu menggambarkan pengaruh 

variabel independen tehadap variabel dependen nya.  

2. Peneliitian ini hanya mencakup 96 responden yang ada di Jakarta, sedikitnya jumlah 

responden dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga peneliti. 
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