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ABSTRACT 

The Ministry of Finance (Ministry of Finance) continues to improve audit 
quality, especially from the Public Accountant Office. This study aims to determine the 
effect of accountability, auditor ethics, integrity and auditor experience on audit quality. 
The population in the study was the auditor at the BIG FOUR Public Accountant Office. 
This sample determination technique uses convenience sampling. The number of 
samples is 100 people. Data obtained by questionnaire method using a Likert scale. 
The method used in this study is the validity test, reliability test, normality test, 

heterocedasticity test, multicollinearity test, test coefficient of determination (𝑅2), 
hypothesis test (t test), model feasibility test (F test) with software SPSS 24. The 
results of this study indicate that accountability, auditor ethics, integrity and auditor 
experience have a positive influence and relationship to audit quality. 
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PENDAHULUAN 

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan 
kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib 
untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka 
sendiri agar senantiasabertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha 

obyektifdan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan Singgih, 2010). 

Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi 
yang dititikberatkan pada kepentingan publik.” Ini berarti bahwa setiap auditor harus 
mengikuti standar profesi yang telah ditentukan di mana mengikuti standar profesi 
adalah bentuk rasa tanggung jawab auditor baik terhadap klien maupun publik. 
“Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab 
untuk memenuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. 

 Utami dan Nugroho (2014) menyatakan bahwa berperilaku etis sesuai dengan 
etika profesi yang dianut menunjukan bahwa seorang auditor tersebut dapat 
berkomitmen dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Apabila seorang auditor 
melakukan tindakan tindakan yang tidak etis, maka hal tersebut akan merusak 
kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor itu. Seorang akuntan harus berani 
menolak sesuatu yang bertentangan dengan profesionalisme akuntan tersebut dan 
melakukan hal yang sejalan dengan moralitasnya sebagai seorang akuntan. Pada 
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saat ini tuntutan untuk mewujudkan bisnis yang lebih beretika sudah semakin kuat 
berlangsung di masyarakat. 

Auditor harus memiliki sikap integritas dalam mengambil keputusan dalam 
pemberian opini. Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab 
auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi 
kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua 
keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan 
transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. 
Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar 
bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, dkk 2009). 

Pengalaman merupakan faktor yang menunjang bagi setiap individu maupun 
kelompok dalam bidang pekerjaan yang digeluti. Semakin banyak pengalaman yang 
diperoleh, maka semakin meningkat pula keahlian yang dimiliki seseorang 
(Purnamasari dan hernawati,2013) Penelitian Rahmawati dan Winarna (2002) dalam 
Singgih dan Bawono (2010) menemukan fakta bahwa auditor, expectation gap terjadi 
karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada 
bangku kuliah saja. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang dalam 
melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. 
Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam 
memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan 
pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang 
diperiksa berupa pemberian pendapat. Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s 
(EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sepakat membayar 
denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, 
akibat divonis gagal melalukan audit laporan keuangan kliennya. Kasus itu 
merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga 
menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek 
usahanya di negara berkembang sesuai kode etik (Tempo.co,11 Februari 2017). 

Kantor Akuntan Publik Ernst and Young merupakan salah satu Kantor Akuntan 
Publik BIG FOUR maka atas kasus yang menimpa Ernst and Young Indonesia atas 
kasus salah memberikan opini terhadap salah satu perusahaan telekomunikasi 
terbesar di Indonesia yaitu PT Indosat, maka dari itu hasil audit yang di berikan  oleh 
KAP Ernst and Young di Indonesia patut untuk dicermati kembali terhadap hasil hasil 
audit di perusahaan perusahaan lain nya.berdasarkan kasus tersebut,maka peneliti 
ingin meneliti dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Etika Auditor, Integritas dan 
Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit” (studi pada KAP BIG FOUR 
Indonesia). 
 

LANDASAN TEORI 

Teori Atribusi 
Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan 

penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini dikembangkan untuk 
menjelaskan cara-cara dalam menilai orang secara berlainan, tergantung makna apa 
yang dihubungkan (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Robbins dan Judge, 2017). 
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Pengertian Auditing 

Menurut Arens (2017:28) auditing adalah akumulasi 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. 

Jenis-Jenis Auditing 
Menurut Arens (2017:36) Auditing di golongkan menjadi 3 golongan : 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 
Audit operasional mengevaluasi efiensi dan efektivitas prosedur dan prosedur 
operasi organisasi manapun. Pada saat penyelesaian audit operasional, 
manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. 

2. Audit kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah auditee mengikuti 
prosedur, peraturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh beberapa 
otoritas yang lebih tinggi. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan 
keuangan (informasi yang diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan kriteria yang 
ditentukan. Normalnya, kriteria tersebut adalah standar akuntansi A.S. atau 
internasional, walaupun auditor dapat melakukan audit terhadap laporan 
keuangan disusun dengan menggunakan basis kas atau beberapa dasar lain 
akuntansi yang sesuai untuk organisasi. 

Sifat Salah Saji 

 Menurut Tuanakotta (2013:162) salah saji atau misstatements bisa terjadi karena 
berbagai sebab, dan dapat dikelompokan menurut: 

1. Ukuran (size)- berapa besarnya salah saji dalam ukuran uang (monetary 
amount), misalnya salah saji yang ditemukan berjumlah Rp 10 juta, ini 
merupakan ukuran kuantitatif dari suatu salah saji: 

a. Sifat (nature) salah saji tersebut, merupakan ukuran kualitatif dari suatu 
salah saji; dan 

b.  Situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut (circumstances 
surrounding the occurance)  

Salah saji yang lazim ditemukan, antara lain : 
a. Kesalahan (errors) dan kecurangan (fraud) dalam pembuatan laporan 

keuangan; 
b. Penyimpangan terhadap kerangka pelaporan keuangan yang digunakan 

(departures from the applicable financial reporting framework) 
c. Kecurangan yang dilakukan karyawan atau manajemen; 
d. Kesalahan manajemen (management error); 
e. Pembuatan estimasi yang tidak akurat atau tidak tepat (inaccurate or 

inappropriate estimates); atau 
f. Penjelasan yang keliru, tidak tepatatau tidak lengkap mengenai 

kebijakan akuntansi atau hal lain dalm catatan atas laporan keuangan. 
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Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk 
menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada 
lingkungannya (Ardini,2010). 

Etika Auditor 

Menurut kurnia et al (2014) Etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip 
atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Ketentuan etika menurut SPAP 2016, 
SA 200 adalah auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk 
ketentuan yang berkaitan dengan independensi, sehubungan dengan perikatan audit 
atas laporan keuangan. 

Integritas  

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2010, Seksi 100 menyatakan 
bahwa integritas sebagai berikut: “Integritas adalah unsur karakter yang mendasar 
bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan 
timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi 
dalam menguji semua keputusan. Integrtias memfokuskan seorang akuntan publik 

untuk bertindak jujur, tegas, dan tanpa memihak kepada pihak lain”. 

Pengalaman Auditor 

Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan penambahan perkembangan 
potensi bertingkah laku baik dari Pendidikan formal maupun non-formal, (Singgih dan 
Bawono, 2011). Asih (2006) dalam sukriah (2009) memberikan kesimpulan bahwa 
seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki 
keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami 
kesalahan dan, 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. 

Kualitas Audit  

Kualitas Audit diartikan oleh De Angelo (1981) dalam sebagai gabungan 
probabilitas seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan 
penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Seorang auditor dituntut 
untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaaan yang tinggi, karena auditor mempunyai 
tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
laporan keuangan suatu perusahaan termasuk masyarakat. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 

Dalam penelitian Nandari dan Latrini (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas 
tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dan dalam 
penelitian Wiratama dan Budiartha (2015) akuntabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas audit. Dari pendapat di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 
berikut : 

𝑯𝟏 : Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 
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Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanjani dan Rahardja (2014) 
mengungkapkan bahwa etika auditor berpengaruh positif. Jika auditor mampu 
menjaga perilaku etisnya dalam bekerja maka akan menghasilkan audit yang 

berkualitas. Dari pendapat di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

𝑯𝟐: Etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 

Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit 

Dalam peneltian Sukriah, et al. (2009) menyatakan bahwa integritas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan penelitian yang dilakukan Mabruri 
dan Winarna (2010) menyatakan bahwa integritas memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi integritas seorang auditor 
maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. Dari pendapat di atas, 
peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

𝑯𝟑: Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 

Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Penelitian Satyawati (2009) menemukan bahwa variabel pengalaman kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Sukriah, et.al 
(2009) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas 
hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja 
seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaannya. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

𝑯𝟒 : Pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan bertujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan antara 
akuntabilitas, etika auditor, integritas dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama. 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik BIG FOUR Indonesia yaitu KAP Ernst & Young, KAP Delloitte Touche 
Tohmatsu, KAP PricewaterhouseCoopers, dan KAP KPMG. Total observasi yang 
dapat diolah sebanyak 100 orang. 

Pengukuran variabel independen dan dependen penelitian ini adalah 
mengunakan skala rating untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Skala rating yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala ini digunakan untuk 
mengukur respons subjek ke dalam 5 poin skala, cara pengukurannya yaitu: sangat 
tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, Ragu-Ragu = 3, setuju = 4, sangat setuju = 5 

(Sekaran dan Bougie, 2013). 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 
dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range (Ghozali, 
2016: 19). Sedangkan, Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 
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suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuisioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuisioner terebut (Ghozali, 
2016). Kemudian untuk Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menggunakan uji statistik Cronbach 
Alpha (α). Apabila hasil pengujian Cronbach Alpha ≥ 0.60 maka dapat dikatakan 
bahwa konstruk atau variabel ini adalah reliabel (Ghozali, 2016). 

Teknis analisi data mengunakan model regresi linier berganda adalah sebagai 
berikut: 

𝐊𝐀 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏 𝐀 +  𝜷𝟐 𝐄𝐀 +  𝜷𝟑 𝐈 + 𝜷𝟒 𝐏𝐀 + 𝛆 

Keterangan : 

KA   = Kualitas Audit 
 𝜷𝟎    = Konstanta  

𝜷𝟏, 𝜷𝟐, 𝜷𝟑, 𝜷𝟒  = Koefisien masing-masing variabel 
A    = Akuntabilitas 
EA    = Etika auditor   
I     = Integritas  
PA    = Pengalaman auditor  
𝛆    = error  

Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji Kolomogorov-Smirnov 
(K-S) atau dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk semua variabel 
dependen dan independen (Ghozali, 2016).  

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model regresi linear 
memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut homokedastisitas dan jika 
berbeda maka disebut heterokedastisitas. (Ghozali, 2016).  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016: 103). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi yaitu 
dengan melihat nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF).  

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 
menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen. Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
indpenden. Nilai koefisien determinasi adalah berada diantara 0 dan 1. (Winarno, 

2011). 

Menurut Ghozali (2016), Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis:  
Ha1: Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.  
Ha2: Etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.  
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Ha3: Integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.  
Ha4: Pengalaman auditor berpengaruh posisitf signifikan terhadap kualitas audit 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2016). 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 

Tabel 2 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 
 

Normal Parametersa,b 
 
 

Most Extreme 
Differences 

 
 

Mean 
 

Std. Deviation 
 

absolute 

100 
 

.0000000 
 

2.33386852 
 

.055 

 Positive 
 

negative 

.054 
 

-.055 

Test statistic 
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 0.55 
 

.200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Median Std. 
Deviation 

Akuntabilitas 100 2.80 5.00 3.7800 3.8000 .42971 

Etika Auditor 100 3.25 5.00 4.3150 4.2500 .41987 

Integritas 100 3.21 5.00 4.0136 4.0000 .32019 

Pengalaman 
Auditor 

100 2.25 5.00 3.8938 3.8750 .57718 

Kualitas Audit 100 3.00 5.00 4.2150 4.2000 .39090 

Valid N 
(listwise) 

100      
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c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Dari hasil uji normal Kolmogorov-Smirnov terdapat pada tabel 2, yang 
menunjukan hasil yang memiliki tingkat signifikansi 0,200 yang berarti lebih besar dari 
0,05. 
 

Tabel 3 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 5.805 2.024  2.868 .00
5 

Akuntabilitas .079 .096 .116 .822 .41
3 

Etika Auditor -.041 .095 -.047 -.430 .66
8 

Integritas -.050 .049 -.154 -
1.034 

.30
4 

Pengalaman 
Auditor 

-.063 .035 -.198 -
1.818 

.07
2 

a. Dependent Variable: Abs_ut 

Hasil dari uji heterokedastisitas terdapat pada tabel 3, dapat dilihat dari hasil 
regresi nilai residual masing-masing variabel independent memiliki tingkat signifikansi 
lebih dari 0,05. Hasilnya sebagai berikut : Akuntabilitas memiliki signifikansi sebesar 
0,413 > 0,05, Etika Auditor memiliki signifikansi sebesar 0,668 > 0,05, Integritas 
memiliki signifikansi sebesar 0,304 > 0,05, Pengalaman Auditor signikansi sebesar 
0,72 > 0,05. 
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Tabel 4 
Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Akuntabilitas .495 2.022 

Etika Auditor .826 1.211 

Integritas .444 2.250 

Pengalaman 
Auditor 

.829 1.207 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

Dari hasil uji multikoleniaritas terdapat pada tabel 4, dapat dilihat bahwa 
variabel independen memiliki niai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. 
Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari gejala 
multikolinearitas. 

Tabel 5 
Hasil Uji koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mode
l R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .802a .644 .629 .23825 

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Auditor, Etika Auditor, 
Akuntabilitas, Integritas 

b. Dependent Variable: Kualitas Audit 

Hasil dari koefisien determinasi tersebut yang terdapat pada tabel 5 diperoleh 

hasil (𝑅2) sebesar 0,629 atau 62,9 %. Hal itu menunjukan bahwa kualitas audit 
dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, etika auditor, integritas dan pengalaman 
auditor sebesar 62,9 %, sedangkan sisanya 37,1 % disebabkan oleh faktor lainnya. 

 
Tabel 6 

Hasil Persamaan Analisis Linier Berganda dan uji t 

Ŷ = 0,419 + 0,225X1 + 0,178X2+ 0,266X3+ 0,286X4 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .419 .333  1.258 .211 

Akuntabilitas .225 .079 .247 2.834 .006 

Etika Auditor .178 .063 .191 2.831 .006 

Integritas .266 .112 .218 2.368 .020 

Pengalaman Auditor .286 .046 .423 6.279 .000 
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1. Konstanta sebesar 0,419 menunjukan jika akuntabilitas, Etika Auditor, 
Integritas dan pengalaman auditor pada karyawan KAP BIG FOUR konstan 
atau sama dengan nol. Maka besar nilai kualitas audit pada karyawan KAP 
BIG FOUR adalah sebesar 0,419. 

2. 𝛽1=0,225 yang artinya variabel etika auditor, integritas dan pengalaman 
auditor sama dengan nol. Maka meningkatnya variabel akuntabilitas sebesar 
satu satuan akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,225. 

3. 𝛽2= 0,178, yang artinya variabel akuntabilitas, integritas dan pengalaman 
auditor sama dengan nol. Maka meningkatnya variabel etika auditor sebesar 
satu satuan akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,178. 

4. 𝛽3=0,266, yang artinya variabel akuntabilitas, etika auditor dan pengalaman 
auditor sama dengan nol. Maka meningkatnya variabel integritas sebesar satu 
satuan akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,266. 

5. 𝛽4=0,286, yang artinya variabel akuntabilitas, etika auditor dan integritas sama 
dengan nol. Maka meningkatnya variabel pengalaman auditor sebesar satu 
satuan akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,286. 
 

Hasil pengujian untuk uji t menggunakan SPSS 24 versi windows dapat dilihat pada 
tabel 4.10, berdasarkan tabel tersebut dinyatakan sebagai berikut:  

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel akuntabilitas sebesar 2,834 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98. Maka 

dapat dikatakan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,834 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98 dengan signifikansi 0,006 < 

0,05. Artinya akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 

Jadi 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 
 

2. Pengaruh variabel etika auditor terhadap kualitas audit.  
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel etika auditor sebesar 2,831 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98. Maka 

dapat dikatakan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,831 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98 dengan signifikansi 0,006 < 

0,05. Artinya etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 
Jadi 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 

 
3. Pengaruh variabel integritas terhadap kualitas audit. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel integritas besar 2,368 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98. Maka dapat 

dikatakan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,368 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98 dengan signifikansi 0,020 < 0,05. 

Artinya etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Jadi 
𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 
 

4. Pengaruh variabel pengalaman auditor terhadap kualitas audit 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk variabel etika auditor sebesar 6.279 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98. Maka 

dapat dikatakan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 6.279 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98 dengan signifikansi 0,000 < 

0,05. Artinya etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 
Jadi 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 
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Tabel 7 
Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.735 4 2.434 42.876 .000b 

Residual 5.392 95 .057   

Total 15.128 99    

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

b. Predictors: (Constant), Pengalaman Auditor, Etika Auditor, Akuntabilitas, Integritas 

Hasil dari uji F pada tabel 7 dapat dikatakan hasil dari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah sebesar 42,876 

dan hasil dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,47. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

42,876 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,47. Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya akuntabilitas, etika 
auditor, integritas dan pengalaman auditor berpengaruh positif siginifikan terhadap 
kualitas audit. 

 
IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Ada empat implikasi dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, etika auditor, integritas 
dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Implikasi pertama yaitu akuntabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Bahwa tingkat kecermatan yang 
tinggi dalam memeriksa laporan yang akan diaudit, serta dalam mengerjakan tugas 
audit yang seoptimal mungkin dengan penuh tanggungjawab akan menghasilkan 
pekerjaan yang lebih berkualitas. Sehingga auditor dalam melaksanakan tugas selalu 
disertai dengan tanggung jawab, memiliki kecermatan yang tinggi dalam memeriksa 
laporan, mencurahkan usaha (daya pikir) dalam menyelesaikan tugas audit sehingga 
mencapai kualitas audit yang baik dan KAP harus mempertahankan akuntabilitas agar 

menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Implikasi yang kedua yaitu etika auditor berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas audit. Bahwa berperilaku etis sesuai dengan etika profesi yang dianut 
menunjukan bahwa seorang auditor tersebut dapat berkomitmen dengan baik dalam 
menjalankan tugas nya dan diperlukan perilaku etis untuk auditor agar menjaga 
tingkat kepercayaan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan seperti 
pemerintah, pemakai laporan keuangan dan pihak lainnya. Dengan diterapkan etika 
auditor yang sesuai dengan etika profesi maka akan menghasilkan kualitas audit yang 
baik dan KAP harus mempertahankan etika auditor maupun profesi agar 

menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Implikasi yang ketiga yaitu integritas berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas audit. Untuk meningkatkan kualitas audit seorang auditor sangat bergantung 
pada sikap integritasnya. Integritas dalam mengambil keputusan dalam pemberian 
opini harus dijunjung tinggi oleh auditor. Sikap jujur, bijaksana, dan tanggung jawab 
harus dimiliki oleh auditor untuk mencapai kualitas audit yang baik serta KAP harus 
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menjunjung tinggi nilai integritas selain menghasilkan kualitas audit yang baik dapat 
memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. 

Implikasi yang keempat yaitu pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas audit. 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. Sehingga semakin banyak pengalaman auditor dalam 
melakuan tugas audit maka akan mencapai kualitas audit yang baik. Dan KAP harus 
memberikan pelatihan terhadap auditor sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 
dalam tugas audit sehingga menghasilkan kualitas audit. Untuk mempertahankan 
akuntabilitas, etika auditor, integritas dan pengalaman auditor regulator diharuskan 
memperketat pengawasan serta bertindak tegas dalam menjalankan peraturan agar 
KAP tersebut dapat menjalankan fungsi nya sebagaimana mestinya sehingga dapat 
menghasilkan kualitas audit yang baik dan dapat mempertahankan kepercayaan 
pemangku kepentingan. 
 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 
pada KAP BIG FOUR Indonesia; 

2. Variabel Etika Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit 
pada KAP BIG FOUR Indonesia; 

3. Variabel integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit pada 
KAP BIG FOUR Indonesia; 

4. Variabel pengalaman Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
audit pada KAP BIG FOUR Indonesia. 
Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan melakukan 
observasi yang lebih mendalam seperti metode wawancara sehingga data 
yang diperoleh tidak hanya persepsi responden saja. 

2. Memperluas ruang lingkup penelitian tidak hanya di KAP BIG FOUR Indonesia 
saja melainkan KAP NON BIG FOUR, di inspektorat Pemerintahan seperti 
badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, 
dan lain-lainnya. 

3. Menurut hasil uji koefisien determinasi (𝑅2) kualitas audit dipengaruhi oleh 
keempat variabel tersebut sebanyak 62,9% sedangkan sisanya 37,1 %, 
sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 
independen lain yang belum di teliti seperti obyektifitas, motivasi audit, risiko 
audit dan lain-lainnya. 

4. Bagi auditor agar dapat menjaga akuntabilitas, etika auditor, integritas, dan 
serta meningkatkan pengalaman dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, 
seminar-seminar dan peningkatan pendidikan profesi agar meningkatkan 
kualitas audit. 
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5. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) disarankan agar dapat menjaga 
akuntabilitas, etika auditor, integritas serta meningkatkan pengalaman auditor 
karena keempat faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas audit yang 
tentunya akan memberikan dampak positif kepada KAP secara keseluruhan 
ke depannya. 
Bagi regulator disarankan agar dapat meningkatkan pengawasan yang efektif 
terhadap KAP dan memperketat peraturan sehingga KAP tetap menjalankan 
tugas nya sebagaimana mestinya dan meningkatkan kualitas audit yang baik. 
Kualitas audit yang baik dapat menjaga kepercayaan, iklim investasi yang 
sehat dan transparansi ekonomi. 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdapat keterbatasan 
adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan metode survei yaitu 
hanya melakukan penyebaran kuesioner  

2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di KAP BIG FOUR di Jakarta. 
3. Masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi variabel kualitas 

audit yang belum diteliti. 
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