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ABSTRACT 

Internal audit is useful in every company because with the existence of 
internal audit, companies can reduce risks. 

The goal of this research is to test the impact of Competency, 
Independency, and Motivation against Internal Audit Quality on banking, to see if 
each independent variable has an influence against the dependent variable. 

The population for this research is Mandiri and BNI Bank. Data is 
collected by distributing questionnaires to respondents, but only taken from the 
samples. The variables in this research is independent and dependent variable. 
Independent variable consists of: Competency, Independency, and Motivation, 
while the dependent variable is the Internal Audit Quality. 

Based on the result of this research, it can be concluded that Competency 
and Motivation has significantly positive impact against Internal Audit Quality, 
while Independency doesn’t affect Internal Audit Quality. 

 

Keyword: internal audit quality, competency, independency, dan motivation  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Maraknya kasus kecurangan yang terjadi didalam perusahaan mengakibatkan 

kebutuhan akan internal audit semakin meningkat. Semakin banyak perusahaan 

yang menggunakan audit internal karena audit internal dianggap sebagai tolak 

ukur suatu perusahaan untuk menjelaskan kondisi perusahaan tersebut. Audit 

internal memberikan peranan yang besar bagi pihak manajemen perusahaan/bank 

dalam pengambilan keputusan. 

 Fungsi audit internal bank sangat penting karena peranan yang diharapkan 

dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam 

mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat 

luas. Agar dapat bekerja dan melaksanakan fungsi audit internal secara 

profesional, industri perbankan harus memiliki SDM audit internal yang memiliki 

basis kompetensi berbasis internasional. (Ikatan Auditor Intern Bank, 2014:49) 

 Menurut Adams (1994) yang dikutip Putri (2011) menjelaskan bahwa 

kualitas internal yang dijalankan akan berhubungan dengan kompetensi dan 

objektifitas dari staf internal auditor tersebut.  

 Auditor internal sebagai pekerja didalam organisasi yang diauditnya akan 

menjumpai masalah ketika harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak 
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menguntungkan dalam penilaian kinerja manajemen atau objek audit yang 

dilakukannya.  

Internal auditor mempunyai tugas menentukan apakah kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik 

atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi 

yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Temuan internal auditor pada 

perbankan BUMN.  

 Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah 

melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula 

dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam 

rangka peningkatan kinerja organisasi.  

 Internal audit dengan eksternal audit sangatlah berbeda. Eksternal audit 

memberikan opini wajar/belumnya sebuah perusahaan tersebut dengan mencari 

bukti-bukti yang ada, sedangkan Internal Audit memberikan rekomendasi kepada 

perusahaan untuk masa yang akan datang memerikasa dengan membandingkan 

antara kriteria perusahaan dengan kondisi yang terjadi.  

 Alim, dkk (2007) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal 

yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung 

terhadap kualitas audit. Kompetensi dan Indepedensi saling berkaitan antara yang 

satu dengan yang lainnya. Karena kompetensi dan independensi auditor yang 
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dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika auditor tidak memiliki 

indepedensi atau kompetensi, maka auditor harus diberikan motivasi agar tujuan 

auditor dalam pemeriksaan dapat tercapai, serta memiliki kualitas audit yang baik. 

 Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa orang yang 

berkompeten 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.  

 Menurut Tampubolon (2005) Keahlian auditor dapat diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai 

dalam melaksanakan audit. 

 Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh 

seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu 

auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk 

melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), 

hanya dengan motivasi saja yang dapat mendorong sesorang termasuk auditor 

dapat berkomitmen. Motivasi juga dapat memberikan auditor berprestasi dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu dalam hal pemeriksaan. 

 Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan, dalam wujud keahlian  

atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyeleng garakan berbagai 

kegiatan yang menjadi tanggungjawab dan menunaikan kewajibannya, dalam  
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rangka untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya 

(Siagian, 2008).  

 Motivasi sangat penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan 

antusias untuk mencapai tujuan atau hasil yang optimal. Dari motivasi tersebut, 

kita bisa lihat bahwa motivasi juga dapat mempengaruhi kompetensi dan 

independensi auditor agar auditor memperoleh kualitas audit yang baik. 

 Kualitas audit menurut De Angelo yang dikutip Alim dkk. (2007) adalah 

sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran 

tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan 

pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi 

dan independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Penggunaan sampel hanya pada internal auditor Bank Mandiri dan BNI yang 

merupakan bank BUMN didasarkan pada alasan bahwa internal auditor Bank 

tersebut diharapkan dapat mewakili industri perbankan di Indonesia. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terhadap manajemen 

organisasi berdasarkan kepercayaan, khususnya pada organisasi untuk perbankan 

di Indonesia, di mana personelnya merupakan kelompok profesional (internal 

auditor).  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kebanyakan 

penelitian sebelumnya meneliti tentang eksternal audit, tapi penelitian yang 
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sekarang meneliti tentang internal audit suatu perusahaan/bank. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang internal audit perusahaan  

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Internal Auditor pada 

Perbankan BUMN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit internal? 

2. Apakah Indepedensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 

audit internal ? 

3. Apakah motivasi kepada auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit internal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit Internal 

2. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit Internal. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kualitas audit Internal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Auditor Internal, agar auditor dapat menanamkan sikap kompeten 

dalam dirinya supaya hasil audit yang diberikan oleh auditor adalah hasil 

audit yang baik tanpa paksaan dari pihak luar. 

2. Bagi Peneliti, untuk mengetahui ternyata dalam menghasilkan kualitas 

audit yang baik, auditor harus memiliki sikap independen dan kompetensi 

yang baik 

3. Bagi Akademisi, sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

 BAB I : membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

 BAB II : peneliti membahas mengenai teori-teori tentang Kompetensi, 

Independensi, Motivasi, dan Kualitas Audit serta penjelasan-penjelasan lain yang 

menjadi landasan dalam penelitian ini. 

 BAB III : membahas mengenai bentuk penelitian, objek penelitian, data 

penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian. 

 BAB IV : berisi tentang hasil pembahasan, yaitu deskripsi objek penelitian 

serta analisa data pembahasan 

 BAB V : merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, hasil penelitian, 

dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Harapan (Grand Theory) 

  Dalam teori harapan, Motivasi merupakan penggerak perilaku yang akan 

menghasilkan sejumlah keinginan yang akan diharapkan sebagai hasilnya. Teori  

motivasi menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk melakukan 

pekerjaan dengan tingkat usaha yang tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha 

yang dilakukan akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik, kinerja yang baik 

akan menghasilkan penghargaan-penghargaan organisasional, dan penghargaan-

penghargaan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi karyawan (Robbins 

dan Judge, 2008 dalam Astriana, 2010).  

  Teori harapan dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku setiap situasi 

dimana ada dua pilihan atau lebih alternatif yang harus dibuat. Sebagai contoh 

teori ini dapat memperkirakan seorang individu akan tetap tinggal atau keluar dari 

pekerjaannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang akan diperoleh apabila 

tetap menjalankan pekerjaannya, dan apakah hasil yang diperoleh telah sesuai 

dengan keinginannya. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka individu 

tersebut tidak akan memiliki motivasi dalam menjalankan pekerjaannya. Pada 

penelitian ini menggunakan teori harapan karena peneliti merasa bahwa besarnya 
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komitmen auditor yang tercipta, didasari oleh adanya motivasi atau keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu seorang individu yang dapat 

mempengaruhi hubungan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

 

2.2 Auditing 

2.2.1 Pengertian Auditing 

  Menurut Arens dkk (2003) dalam Sofyan (2009), Auditing sebagai proses 

pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas 

ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan 

melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus 

dilakukan oleh independen dan kompeten. 

  Menurut William F. Meisser, Jr (Auditing and Assurance Service, A 

Systematic Approach, 2003:8) audit adalah proses yang sistematik dengan tujuan 

mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan 

tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari 

penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang 

berkepentingan. 
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2.2.2 Tipe-tipe Auditing 

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012 ; 11-13) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, 

audit bisa dibedakan atas: 

1. Management Audit (Operational Audit) 

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh 

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah 

dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini 

adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang 

telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan 

atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat 

bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah 

dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang 

optimal atau dilaksanakan secara hemat. 

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah 

mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik 

yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan 

komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank 

Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa 

dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit. 
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3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. 

Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci 

dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. 

Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran 

laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap 

bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak 

independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit 

finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, 

kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya 

(recommendations). 

4. Computer Audit 

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data 

akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) 

sistem 

 

2.2.3 Tujuan Audit 

  Muchlisin Riadi (2013) mengklasifikasi tujuan audit secara umum sebagai 

berikut: 

1. Kelengkapan (Completeness). Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi 

telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. 
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2. Ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan 

yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang 

benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat. 

3. Eksistensi (Existence). Untuk memastikan bahwa semua harta dan 

kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal 

tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan 

tidak fiktif. 

4. Penilaian (Valuation). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. 

5. Klasifikasi (Classification). Untuk memastikan bahwa transaksi yang 

dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait 

dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah 

diklasifikasikan dengan tepat. 

6. Ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat 

pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-

angka buku besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat. 

7. Pisah Batas (Cut-Off). Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang 

dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang 

mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir 

suatu peride akuntansi. 

8. Pengungkapan (Disclosure). Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan 

persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar 
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dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan 

kaki laporan tersebut. 

 

2.3 Internal Audit  

2.3.1 Pengertian Internal Audit 

  Institute of Internal Auditor (IIA) dikutip oleh Messier (2005:514) 

mendefenisikan audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan 

konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi 

organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan 

menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas proses pengeloaan resiko, kecukupan control, dan 

pengenloaan organisasi. 

  Definisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan 

informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan 

audit intern dilakukan secara independen dan objektif yang berarti tidak 

terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit intern secara 

independen dan objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna 

informasi.  

  Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 204) Internal audit (pemeriksaan intern) 

adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, 

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan 
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terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan 

terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang 

berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar 

modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. 

  Audit Internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan 

tanggung-jawabnya dengan menganalisa, menilai dan memberiksaran serta 

komentar tentang aktivitas yang diperiksa. (Sukrisno Agoes, 2004:222) 

 

2.3.2 Tujuan Internal Audit 

  Menurut Akmal (2007:5) tujuan audit intern adalah memberikan nilai 

tambah dan melakukan perbaikan-perbaikan operasi organisasi yaitu membantu 

organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang 

sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan 

manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. 

  Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk 

pengendalian manajemen pengolahan data elektronik. 

2. Mengidentifikasi dan mengukur risiko 

3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, 

peraturan dan perundang-undangan. 

4. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva 

5. Menentukan tingkat keandalan data atau informasi 
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6. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta 

apakah tujuan organisasi sudah tercapai 

7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan 

8. Memberikan jasa konsultasi 

 

2.3.3 Jenis-jenis Audit Internal 

  Menurut Hery (2016:239-240) Aktivitas audit internal pada dasarnya dapat 

digolongkan kedalam dua macam bentuk, sebagai berikut: 

1. Financial Auditing 

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan 

kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau 

kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat 

dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih 

mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu 

“Benar” atau “Salah”. Dengan kata lain, audit keuangan berusaha untuk 

memverifikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa 

terhadap aset itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu 

yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dalam sistem pembukuan 

serta pembuatan laporan akan diperiksa oleh Financial Auditing ini. 

2. Operational Auditing 

Kegiatan pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk 

dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, 

sistem pengendalian, dan sebagainya. Pada perkembangan fungsi (peran) 
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audit internal saat ini, auditor internal sepertinya sedikit mengurangi 

kegiatan pemeriksaan dalam bidang keuangan, dan lebih banyak 

perhatiannya diberikan pada kegiatan pemeriksaan operasional. Namun 

intinya adalah bahwa pemeriksaan operasional ini meliputi perluasan dari 

pemeriksaan intern pada semua operasi perusahaan dan tidak membatasi 

diri pada bidang keuangan dan akuntansi semata, oleh karena aktivitas 

keuangan dan akuntansi berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas 

yang berlangsung dalam perusahaan. 

 

2.4 Pengendalian Internal (Internal Control) 

2.4.1 Pengertian Internal Conrol 

  Semakin luasnya ruang lingkup kegiatan perusahaan, mengakibatkan 

manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya 

operasi perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang utama untuk menjaga 

keamanan harta milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan 

kecurangan-kecurangan, terletak ditangan manajemen. Oleh karena itu, pimpinan 

perusahaan melimpahkan segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada 

bawahannya. 

  Menurut Wareen et al (2009:378) Pengendalian internal (Internal Control) 

secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang 

digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi 

secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang 

berlaku. 
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  Internal Control menurut COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat Reasonable Assurance 

mengenai: 

 

1.  Efektifitas dan efisiensi operasional 

2.  Reliabilitas pelaporan keuangan 

3.  Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku 

Menurut Agoes (2012:100) pengendalian intern terdiri atas lima komponen 

yang saling terkait berikut ini: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian mencakup hal-hal berikut ini: 

a. Intergritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit 

d. Struktur organisasi 

e. Pemberian wewenang dan tanggungjawab 
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2. Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif 

mempengaruhi kemampuan antitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, 

dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam 

laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan 

berikut ini: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

b. Personel baru 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

d. Teknologi baru 

e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivtas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut 

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah 

dilaksanakan.Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan 

diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas 

pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan 

sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

a. Review terhadap kinerja 

b. Pengolahan informasi 
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c. Pengendalian phisik 

d. Pemisahan tugas 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun 

untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas 

(baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi 

aset, hutang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang 

dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan 

manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan 

aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. 

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan 

tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap 

pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai 

tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk 

memahami: 

a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi 

laporan keuangan 

b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai 

c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam 

laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan 

transaksi 
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d. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai 

sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk 

alat elektronik (seperti komputer dan electronic data interchange) 

yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara,dan 

mengakses informasi 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern 

sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini 

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, 

evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. 

Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan 

serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas 

pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi 

dengan pihak luar seperti keluhan Customers dan komentar dari badan 

pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang 

yang memerlukan perbaikan. 
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2.5 Kualitas Audit 

2.5.1 Pengertian Kualitas Audit 

  De Angelo (dalam Alim dkk, 2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai 

probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada 

sistem akuntansi auditee. Sedangkan Deis dan Groux (dalam Alim dkk, 2007) 

menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung 

pada independensi auditor. Elfarini (2007) menyatakan bahwa pengukuran 

kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan 

pada standar yang telah digariskan.  

  Cara yang efektif untuk menjamin suatu kegiatan audit dilakukan secara 

wajar, lengkap dan objektif adalah dengan kegiatan audit tersebut mendapakan 

review dan tangapan dari pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang 

diperiksa, tanggapan atau pendapat tidak hanya mencakup kelemahan dalam 

pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, atau tidak ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, 

tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. 

  Menurut Suryanita Weningtyas, dkk (2006), kualitas audit auditor dapat 

diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur audit yang 

tercantum dalam program audit. 

  Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. 

Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan 
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pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk 

mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan 

dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis. 

 

2.6 Kompetensi  

2.6.1 Pengertian Kompetensi 

  Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi (2002) dalam 

Alim, dkk (2007) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari 

seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-

aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan 

dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan 

tingkah laku akan menghasilkan kinerja. 

  Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Sri Lastanti 

(2005) mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana 

ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu 

atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan 

dan pengalaman. Sedangkan Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) 

mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan 

ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat 

jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. 

  Menurut Sawyer et. al., (2005: 17), ”Kompetensi Auditor Internal diartikan 

sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap auditor internal memanfaatkan 

pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja”. Auditor harus memiliki 
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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, 2008) dalam Lauw 

Tjun Tjun dkk. (2012), sedangkan menurut Al Haryono Jusuf (2001: 96), 

“Kompetensi Auditor Internal diperolah melalui pendidikan dan pengalaman”.  

  Dreyfus dan Dreyfus (1986) dalam Elfarini (2007) membedakan proses 

pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap:  

  Tahap pertama disebut Novice, yaitu tahapan pengenalan terhadap 

kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. 

Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang 

baru lulus dari perguruan tinggi.  

  Tahap kedua disebut advanced beginner. Pada tahap ini auditor sangat 

bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk 

merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini 

mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan. 

  Tahap ketiga disebut Competence. Pada tahap ini auditor harus mempunyai 

cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang 

diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar 

terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit. 

  Tahap keempat disebut Profiency. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi 

rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman 

yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan 

terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial. 
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  Tahap kelima atau terakhir adalah expertise. Pada tahap ini auditor 

mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek 

yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu 

permasalahan. Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat 

rasional dan mereka bergantung pada instuisinya bukan pada peraturanperaturan 

yang ada. 

De Angelo (1981) dalam Kartika Widhi (2005) memproksikan kompetensi 

ke dalam dua komponen yaitu pengetahuan dan pengalaman. 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor 

karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak 

pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga 

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, 

auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin 

kompleks (Meinhard, et al., 1987). 

Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan 

pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang 

pengauditan, akuntansi dan industri klien. Secara umum ada lima jenis 

pengetahuan yang harus dimiliki auditor yaitu (1) pengetahuan umum, (2) 

area fungsional, (3) isu akuntansi, (4) industri khusus, dan (5) pengetahuan 

bisnis umum serta penyelesaian masalah. 
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2.  Pengalaman 

Menurut Loeher (2002) dalam Elfarini (2007), pengalaman merupakan 

akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan 

berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, 

gagasan, dan penginderaan. Pengetahuan auditor tentang audit akan 

semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman kerja. 

Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

kompleksitas kerja (Herliansyah dan Meifida, 2006). 

  Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui 

berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi 

dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang 

melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit 

sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas Alim, dkk (2007). 

  Jadi, kompetensi seorang Auditor sangat penting bagi perusahaan agar 

dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Tentunya auditor Internal harus 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dalam hal pemeriksaan 

laporan keuangan ataupun yang berkaitan dengan operasional perusahaan. 
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2.6.2 Karakteristik Kompetensi 

  Menurut Spencer dan Spencer dalam Palan, (2007:6), menguraikan lima 

karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut: 

1. Pengetahuan; merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. 

2. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan.  

3. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri 

seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam 

suatu situasi. 

4. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi 

tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan 

kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 

5. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan. 

6.  

2.7 Independensi  

2.7.1 Pengertian Independensi 

   internal auditor dikatakan independen apabila dapat melaksanakan 

tugasnya secara bebas dan obyektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan 

internal auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. Independen 

seorang auditor disini dikatakan bahwa auditor tidak terikat oleh instansi-instansi 

lain. 
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  Menurut Mulyadi (2008), independensi dapat diartikan sebagai kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan 

yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya.  

   Menurut Messier et al (2005), independensi merupakan suatu istilah yang 

sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan 

yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor.  

  Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004 tentang 

Independensi dan Objektivitas, adalah sebagai berikut: “Fungsi audit internal 

harus independen, dan auditor internal harus  objektif dalam melaksanakan 

pekerjaannya”. 

  Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:51) mengemukakan 

independensi sebagai berikut: “Independensi dalam audit berarti cara pandang 

yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, 

dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independen tersebut harus meliputi 

Independece in fact dan independence in appearance.” 

   Aktivitas audit internal bebas dari campur tangan setiap elemen dalam 

organisasi, termasuk dalam hal seleksi audit, ruang lingkup, prosedur, waktu, atau 

melaporkan isi untuk memungkinkan memelihara sikap mental yang Independen 

dan Objektif.  
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2.8 Motivasi 

2.8.1 Pengertian Motivasi 

  Menurut Uno (2007), Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal 

dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan 

minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan dan 

penghormatan. 

    Menurut Suwandi (2005), dalam konteks organisasi, motivasi adalah 

pemaduan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personil. Hal ini akan 

mencegah terjadinya ketegangan / konflik sehingga akan membawa pada 

pencapaian tujuan organisasi secara efektif. 

   Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang 

membuat orang bertindak atau berprilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi 

orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-

langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai ke suatu tujuan. 

Bermotivasi adalah keinginan pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri 

atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk 

mencapai keberhasilan setelah tiba di sana (Michael Armstrong, 1994 dalam Sri 

lastanti, 2005 dalam Lilis Ardini 2010). 

    Perbankan maupun Individu sangat membutuhkan motivasi yang tinggi. 

Manfaat motivasi bagi individu sangatlah berpengaruh terhadap perusahaan. 

Motivasi yang diterima oleh setiap masing-masing orang, dapat mempengaruhi 

tujuan dari organisasi tersebut. Motivasi yang tinggi juga dapat membantu dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 
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2.8.2 Sifat-sifat Motivasi 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:90) sifat-sifat motivasi, diantaranya: 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi 

individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Contoh: 

seorang siswa mempelajari sebuah buku pelajaran karena ia termotivasi 

untuk mengetahi isi atau bahan beripa pengetahuan yang ia dapatkan. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada 

diluar perbuatan yang dilakukannya. Ia mendapat pengaruh atau 

rangsangan dari luar,  

 

2.8.3 Jenis-jenis Motivasi 

   Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:86) motivasi sebagai kekuatan 

mental individu memiliki 2 jenis tingkat kekuatan, yaitu: 

a. Motivasi Primer 

Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif 

dasar, motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani 

manusia. Dimyati mengutip pendapat Mc.Dougal bahwa tingkah 

laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan dan perasaan subjektif 

dan dorongan mencapai kepuasan contoh mencari makan, rasa 

ingin tahu dan sebagainya. 
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b. Motivasi sekunder 

Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari,motif ini 

dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar 

terkait komponen penting seperti afektif, kognitif dan kurasif.. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Alim, M.N., Hapsari. T, dan Purwanti, L, (2007) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai 

Variabel Moderasi”. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel 

dependen, yaitu Kualitas Audit, dua variabel Independen, yaitu: 

Kompetensi dan Independensi, dan satu variabel moderasi, yaitu etika 

auditor. Hasil penelitian ini bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit serta kompetensi dan etika auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga 

menemukan bukti bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

2. Ruslan Ashari (2011) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “pengaruh keahlian, independensi dan 

etika terhadap kualitas audit pada inspektorat”. Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel dependen yaitu kualitas audit, sedangkan variabel 

independennya yaitu keahlian, independensi dan etika. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keahlian dan independensi secara simultan 
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor baik secara parsial 

maupun simultan, namun etika secara parsial tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan. 

3. Muh. Taufiq Efendy (2010) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “pengaruh kompetensi, independensi, 

dan motivasi terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan 

Keuangan Daerah”. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel 

dependen yaitu kualitas audit, dua variabel Independen, yaitu 

Independensi, Kompetensi, dan Motivasi. Hasil penelitian ini bahwa 

kompetensi, independensi, dan motivasi berpengaruh simultan terhadap 

kualitas audit. Kompetensi dan motivasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi dan 

motivasi kerja auditor maka semakin baik pula kualitas auditnya. 

Sedangkan independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit. 

4. Lauw Tjun Tjun, Elyzabet I, Marpaung, dan Santy Setiawan (2012) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi terhadap Kualitas Audit”. Dalam penelitian ini 

menggunakan satu variabel dependen yaitu kualitas audit, dua variabel 

bebas, yaitu Independensi dan Kompetensi. Hasil penelitian ini bahwa 

Kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
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audit. Kompetensi dan Independensi auditor secara simultan berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

5. Lilis Ardini (2010) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, 

Akuntabilitas, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit”. Dalam penelitian ini 

menggunakan satu variabel dependen yaitu kualitas audit , empat variabel 

bebas, yaitu Independensi, Kompetensi, Akuntabilitas, dan Motivasi. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa kompetensi, independensi, akuntantabilitas, 

dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

6. Dian Ika Sulistiyowati (2010) 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Profesionalisme dan 

Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada 

BUMN dan BUMD di kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan 

Kabupaten Temanggung)”. Dalam penelitian ini menggunakan satu 

variabel dependen yaitu kualitas audit , 2 variabel bebas, yaitu 

Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal. Hasil penelitian ini 

adalah bahwa Profesionalisme dan independensi Auditor Internal, 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
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Tabel 2.1 Penelitan-Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Variabel Topik Penelitian Hasil Penelitian 

1 Alim, dkk 
(2007) 

Pengaruh 
Kompetensi 
dan 
Independensi 
terhadap 
Kualitas Audit 
dengan Etika 
Auditor sebagai 
Variabel 
Moderasi 

Variabel bebas: 
kompetensi dan 
independensi 
 
Variabel 
terikat: kualitas 
audit  
Variabel 
moderating: 
etika auditor  
 

Meneliti tentang 
pengaruh 
kompetensi dan 
independensi 
terhadap 
kualitas audit 
dengan etika 
auditor sebagai  
variabel 
moderasi  
 

Kompetensi 
berpengaruh 
Signifikan 
terhadap 
kualitas auditor. 
sedangkan 
interaksi 
kompetensi dan 
etika auditor 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas Audit 
 

2 Muh. Taufiq 
Efendy 
(2010) 

pengaruh 
kompetensi, 
independensi, 
dan motivasi 
terhadap 
kualitas audit 
Aparat 
Inspektorat 
dalam 
pengawasan 
Keuangan 
Daerah 

Variabel Bebas: 
Kompetensi, 
Independensi, 
dan Motivasi 
 
Variabel 
terikat: Kualitas 
Audit 

Meneliti tentang 
pengaruh 
Kompetensi, 
Independensi, 
dan Motivasi 
terhadap 
Kualitas Audit 
Aparat 
Inspektorat 
dalam 
pengawasan 
Keuangan 
Daerah 

kompetensi, 
independensi, 
dan motivasi 
berpengaruh 
simultan 
terhadap 
kualitas audit. 
Kompetensi dan 
motivasi 
memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit, 
Sedangkan 
independensi 
tidak 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit. 
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3 Lilis Ardini 
(2010) 

Pengaruh 
Kompetensi, 
Independensi, 
Akuntabilitas, 
dan Motivasi 
terhadap 
Kualitas Audit 

Variabel Bebas: 
Kompetensi, 
Independensi, 
Akuntabilitas 
dan Motivasi 
 
 
 
Variabel 
terikat: Kualitas 
Audit 

Meneliti tentang 
pengaruh 
Kompetensi, 
Independensi, 
Akuntabilitas 
dan Motivasi 
terhadap 
Kualitas Audit  

kompetensi, 
independensi, 
akuntantabilitas, 
dan motivasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit 

4 Ruslan 
Ashari 
(2011) 

pengaruh 
keahlian, 
independensi 
dan etika 
terhadap 
kualitas auditor 
pada 
inspektorat 

Variabel Bebas: 
Keahlian, 
Independensi, 
dan Etika 
 
Variabel 
terikat: Kualitas 
Audit 

Meneliti tentang 
pengaruh 
Keahlian, 
Independensi,  
dan Etika 
terhadap 
Kualitas Audit 

keahlian dan 
independensi 
secara simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit 
baik secara 
parsial maupun 
simultan, 
namun etika 
secara parsial 
tidak memiliki 
pengaruh secara 
signifikan. 
 

5 Lauw Tjun 
Tjun, dkk 
(2012) 

Pengaruh 
Kompetensi 
dan 
Independensi 
terhadap 
Kualitas Audit 

Variabel Bebas: 
Kompetensi, 
dan 
Independensi 
 
Variabel 
terikat: Kualitas 
Audit 

Meneliti tentang 
pengaruh 
Kompetensi, 
dan 
Independensi 
terhadap 
Kualitas Audit 

Kompetensi 
auditor 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit. 
Independensi 
auditor tidak 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit. 

6 Dian Ika 
Sulistiyowati 
(2010) 

Pengaruh 
Profesionalisme 
dan 
Independensi 
Auditor 

Variabel Bebas: 
Profesionalisme 
dan 
Independensi 
Auditor 

Meneliti tentang 
pengaruh 
Profesionalisme, 
dan 
Independensi 

Profesionalisme 
dan 
independensi 
Auditor 
Internal, 
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Internal 
terhadap 
Kualitas Audit 
(Studi empiris 
pada BUMN 
dan BUMD di 
kota Magelang, 
Kabupaten 
Magelang, dan 
Kabupaten 
Temanggung) 

Internal 
 
Variabel 
terikat: Kualitas 
Audit 

Auditor Intenal 
terhadap 
Kualitas Audit 

berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas audit. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Penjelasan mengenai pengaruh kompetensi, Independensi, dan Motivasi 

terhadap Kualitas Audit Internal, dapat kita lihat dari kerangka pemikiran. 

Kerangka pemikiran yang dapat kita lihat di gambar 2.1 dibawah ini, dapat 

memudahkan pembaca untuk melihat apakah Kompetensi, Independensi, dan 

Motivasi berpengaruh secara positif atau tidak terhadap Kualitas Audit Internal. 

Dibawah ini adalah Kerangka Pemikiran yang sudah dijelaskan. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

    

  

  

           

 

Kompetensi 

Independensi 

Motivasi 

Kualitas Audit 

Internal 

H1 

H3 

H2 
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2.11 Hipotesis 

Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu serta kerangka 

pemikiran yang sudah dibuat oleh peneliti tentang pengaruh Kompetensi, 

Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Internal, maka dapat 

dikembangkan Hipotesis sebangai berikut: 

 

2.11.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit Internal 

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, 

dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama 

pendidikan professional berkelanjutan (continuing professional education). 

Setiap Auditor harus memiliki kompetensi (keahlian) yang tinggi agar 

hasil audit yang diperoleh berkualitas tinggi juga. Auditor juga harus mengetahui 

perusahaan-perusahaan apa saja yang sedang diaudit. Auditor juga dalam 

mengaudit harus dengan teliti, apakah sesuai kenyataan dengan aturan yang 

diterapkan diperusahaan tersebut atau tidak. 

Harhinto (2004) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh keahlian 

dan independensi terhadap kualitas audit, dimana keahlian diproksikan dengan 

pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi diproksikan dalam lama 

ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan auditor. Keahlian dan 
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Pengetahuan seorang Auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dibuat oleh 

Auditor tersebut. 

Dengan demikian, dapat dikembangkan Hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit Internal  

 

2.11.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit Internal 

Internal auditor dikatakan independen apabila dapat melaksanakan 

tugasnya secara bebas dan objektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan 

internal auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. Di sisi lain, 

internal auditor banyak menghadapi permasalahan dan kondisi yang 

menghadapkan internal auditor untuk mempertaruhkan independensinya. 

Independensi internal auditor akan dipengaruhi oleh pertimbangan sejauh 

mana hasil internal audit akan berdampak terhadap kelangsungan kerjanya sebagai 

karyawan/pekerja. Pengaruh ini dapat berasal dari manajemen atau dari 

kepentingan pribadi internal auditor. 

Dengan demikian, dapat dikembangkan Hipotesis sebagai berikut: 

H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit Internal 
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2.11.3 Pengaruh Motivasi terhadap Kulitas Audit Internal 

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang akan 

membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan 

dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong 

seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok 

serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.  

Kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang 

menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi. Kompensasi dari organisasi berupa 

penghargaan (reward) sesuai profesinya, akan menimbulkan kualitas audit karena 

mereka merasa bahwa organisasi telah memperhatikan kebutuhan dan 

pengharapan kerja mereka.  

Dengan demikian, dapat dikembangkan Hipotesis sebagai berikut: 

H3: Motivasi Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit Internal
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan 

Motivasi terhadap Kualitas Audit Internal. Tipe penelitian ini adalah tipe 

penelitian penjelasan (explanatory / confirmatory research).  

Menurut Sujoko Efferi, Stevanus Hadi Darmaji, dan Yuliawati Tan (2004:9) 

menyatakan bahwa explanatory research itu  suatu metode yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang sebuah fenomena yang telah diketahui. 

 Penelitian eksplanatori atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih variabel.  

Penelitian eksploratoris merupakan penelitian yang masih pada tahap 

“identifikasi”. Peneliti akan dihadapkan pada masalah-masalah yang belum 

familiar. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mengetahui dan 

mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan dilapangan. 

Meneliti dan menganalisa apakah terdapat hubungan antara Kompetensi, 

Independensi, dan Motivasi dengan Kualitas Audit Internal. 
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2.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi 

terhadap Kualitas Audit Internal. Yang menjadi objek penelitian tersebut adalah 

terfokus pada Auditor Internal pada Perbankan BUMN yang terdiri dari: Bank 

Mandiri dan BNI.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data 

primer adalah data yang diperoleh langsung yang bersumber dari jawaban 

koesioner dari responden yang akan dikirim secara langsung kepada Auditor 

Internal.  

 

3.3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atas hal 

yang ingin peneliti investigasi dan untuk membuat kesimpulan (sekaran, 2010)

 .Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor Internal pada Bank Mandiri 

dan BNI. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Pengambilan 

Sampel secara Acak Sederhana (Simple Random Sampling), dimana pengambilan 

sample diambil secara langsung atau dari orang-orang terdekat si peneliti secara 

acak. 
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3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik 

pengumpulan data yang baik agar penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. 

 Untuk mendapatkan informasi yang relevan, teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti, yakni: 

1.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pada penelitian Kepustakaan ini, data yang dikumpulkan untuk membantu 

penelitian ini adalah dari berbagai jurnal-jurnal yang bersangkutan 

denganjudul si peneliti, bisa dari Simposium National Akuntansi (SNA), 

Skripsi dan Tesis, buku-buku, Internet, serta literatur lainnya yang dapat 

membantu si peneliti mencari bahan untuk penelitiannya. 

2.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara survey, yaitu melalui penyebaran 

kuesoner secara langsung kepada para responden, yaitu Auditor Internal 

yang bekerja pada Instansi-instansi Perbankan yang ada didaerah Jakarta. 

Data yang diperoleh dari teknik ini adalah data Primer. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian 

kuesoner dengan menggunakan skala likert  
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3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen 

dan variabel independen. 

 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit Internal. 

Kualitas Audit Internal merupakan kerja auditor dalam memeriksa laporan 

keuangan dan operasional perusahaan dengan benar dan mematuhi standar yang 

telah ditetaokan oleh perusahaan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kompetensi ini diadopsi dari penelitian Harhinto (2004) dengan beberapa modifikasi 

berdasarkan SPKN. Jawaban dari responden akan diberikan menggunakan 5 skala 

Likert, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan 

nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, dan Sangat Setuju 

(SS) dengan nilai 5. 

 

3.4.2 Variabel Independen 

 Variabel Independen (Variabel bebas) adalah tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini menggunakan 

variabel Kompetensi, Independensi, dan Motivasi. 
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1.   Kompetensi 

Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian, dan 

pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat, dan seksama. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kompetensi ini diadopsi dari penelitian Harhinto (2004) dengan beberapa 

modifikasi berdasarkan SPKN. Responden diminta menjawab tentang 

bagaimana persepsi mereka memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat 

setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Jawaban dari responden akan 

diberikan menggunakan 5 skala Likert, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 

3, Setuju (S) dengan nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5. 

2.   Independensi 

Independensi dalam pengauditan merupakan penggunaan cara pandang 

yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil 

pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur kompetensi ini diadopsi dari penelitian 

Harhinto (2004) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN. 

Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka memilih di 

antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak 

setuju. Jawaban dari responden akan diberikan menggunakan 5 skala 

Likert, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) 

dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, dan 

Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5. 
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3.   Motivasi 

Motivasi dalam pengauditan merupakan derajat seberapa besar dorongan 

yang dimiliki auditor untuk melaksanakan audit secara berkualitas. 

Motivasi untuk Auditor juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

perusahaan agar auditor memiliki Kompetensi dan sifat Independensi yang 

tinggi juga. Instrumen yang digunakan untuk mengukur motivasi ini 

diadopsi dari penelitian Suwandi (2005) dengan beberapa modifikasi.  

Jawaban dari responden akan diberikan menggunakan 5 skala Likert, yaitu 

Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 

2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, dan Sangat Setuju 

(SS) dengan nilai 5. 
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Tabel 3.1 Ikhitisar Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Kompetensi 

Memproksikan 
kompetensi 
kedalam dua 
komponen yaitu 
pengetahuan 
dan 
pengalaman. 
 
De Angelo 
(1981) dalam 
Kartika Widhi 
(2005) 

a. Pengetahuan Prinsip 
akuntansi dan 
auditing 

b. Pengetahuan tentang 
kondisi perusahaan 

c. Pendidikan formal 
yang sudah 
ditempuh 

d. Keahlian khusus 
yang dimiliki 

e. Lamanya bekerja 
sebagai auditor 

Skala Ordinal 
Skala Likert (1-5) 

 

 

 

Independensi 

 

 

jenis 
Independen 
terdiri dari: 
Independence 
in fact dan 
Independence 
in appearance 
 
Siti Kurnia 
Rahayu dan Ely 
Suhayati 
(2009:51) 

a. Auditee adalah salah 
satu anggota 
keluarga 

b. Kesalahan 
pencatatan tidak 
dilaporkan kepada 
atasan 

c. Ada pihak yang 
punya wewenang 
untuk menolak 
pertimbangan 
laporan audit 

Skala Ordinal 
Skala Likert (1-5) 

 

Motivasi 

sifat-sifat 
motivasi terbagi 
2, diantaranya: 
Motivasi 
Intrinsik 
Motivasi 
Ekstrinsik 
Dimyati dan 
Mudjiono 
(2002:90) 

a. Mempertahankan hasi 
audit, jika berbeda 
pendapat 

b. Memiliki pendirian 
tetap 

c. Percaya diri 
d. Sering Introspeksi diri 

sendiri 

Skala Ordinal 
Skala Likert (1-5) 
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Kualitas 
Audit 

kualitas audit 
sebagai 
probabilitas 
bahwa auditor  
akan 
menemukan 
dan melaporkan 
pelanggaran 
pada 
sistem 
akuntansi 
auditee. 
 
(Alim dkk, 
2007) 

 

 

a. Sikap Skeptis 

b. Tidak melakukan 

rekayasa 

c. Nilai Rekomendasi 
Skala Ordinal 

Skala Likert (1-5) 

 

 

3.5 Teknik Pengujian 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuisoner. Suatu kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisoner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisoner 

tersebut (Ghozali, 2011). Uji validita yang digunakan si peneliti adalah 

dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom 

(df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel dan 

nila positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. (Ghozali, 2011) 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

Reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuisoner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011). 

 Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien 

Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisian Cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60, 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliable 

(Sekaran, 2010) 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi 

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

atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas data tersebut dapat 

dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji 

K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. 

Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf 

signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva 

normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran P Plot dan 
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grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka 

dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel 

independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel 

independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors). Jika VIF  10, maka 

terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2011). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke 

pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). 

Dalam analisis grafik, dengan melihat grafik plot dengan dasar analisis, 

yaitu (Ghozali, 2011): 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengidikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homokedastisitas. 
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3.5.4 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi 

berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Y = kualitas audit Internal 

β0 = intersep 

β1, β2, β3 = koefisien regresi 

X1 = kompetensi 

X2 = independensi 

X3 = motivasi 

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen, 

yaitu kompetensi, independensi, dan motivasi auditor dilakukan dengan uji 

simultan dan uji parsial. 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

bersama-sama (Simultan) variabel-variabel Independen terhadap Variabel 

Dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, Uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah Variabel Independen (Kompetensi, Independensi, dan 

Motivasi) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
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Dependen (Kualitas Audit Internal). Kriteria pengujian yang digunakan 

adalah jika probability value (p value) < 0,05, maka Ha diterima dan jika p 

value > 0,05, maka Ha ditolak. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

Independennya. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika p value < 

0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor internal perbankan.auditor yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini meliputi Junior Auditor, Supervisor, Senior 

Auditor, dan Manajer yang melaksanakan pekerjeaan dibidang Auditing. 

Pengumpulan data dilakukan melalu penyebaran kuesoner penelitian 

secara langsung seperti mendatangi langsung kepada responden dan secara tidak 

langsung malalu perantara kepada responden yang bekerja di instansi tersebut. 

Peneliti mengambil sampel sebanyak 2 kantor Bank BUMN. Kuesoner 

yang disebarkan sebanyak 50 buah dan semua kuesoner kembali kepada peneliti 

atau 100 %. 

Data distribusi penyebaran kuisioner penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel 4.1 

Tabel 4.1 Data distribusi sampel penelitian 

No Nama Bank Kuisioner dikirim Kuisioner dikembalikan 

1 Bank Mandiri 20 20 

2 Bank Negara Inonesia (BNI) 30 30 

 Total 50 50 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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4.2 Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah Internal Auditor yang bekerja di 

Bank. Responden yang menjadi objek penelitian ini adalah auditor yang 

menduduki posisi seperti Junior Auditor, Supervisor, Senior Auditor, dan Manajer 

yang melaksanakan pekerjaan dibidang Internal Audit dan telah memiliki 

pengalaman kerja lebih dari 1 tahun. Berikut ini adalah deskripsi mengenai 

identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, Jabatan, 

Pendidikan terakhir, dan Lamanya Bekerja. 

 

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan jenis kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti, 2016 

56% 44% 

Jenis Kelamin 

Perempuan= 28

Laki-laki= 22
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 Gambar diatas menunjukkan bahwa 56 orang atau 56% responden 

didominasi oleh jenis kelamin perempuan dan sisanya 22 orang atau 44% 

responden berjenis kelamin laki-laki   

 

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Gambar 4.2 berikut ini disajikan uji deskripsi responden berdasarkan usia 

responden. 

Gambar 4.2 Usia Responden 

 

Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti, 2016 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada bank 

tersebut yang berusia <30 tahun sebanyak 17 orang atau 34%, usia 31-40 tahun 

sebanyak 8 orang atau 16%, usia 41-50 tahun sebanyak 17 orang atau 34%, dan 

usia >50 tahun sebanyak 8 orang atau 16%. 

 

 

34% 

16% 
34% 

16% 

Usia Responden 

<30 = 17

31-40 = 8

41-50 =17

>50 = 8
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4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Gambar 4.3 berikut ini disajikan uji deskripsi responden berdasarkan 

Pendidikan terakhir. 

Gambar 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Data Primer yang diolah  Peneliti, 2016 

Berdasarkan gambar 4.3 bahwa sebagian besar responden bependidikan 

terakhir strata satu (S1) sebanyak 35 orang atau 70%. sisanya pendidikan terakhir 

strata dua (S2) sebanyak 14 orang atau 28% dan pendidikan terakhir Diploma III 

(D3) sebanyak 1 orang atau 2%. 

 

 

 

 

 

2% 

70% 

28% 

0% 

Pendidikan Terakhir 

D3 = 1

S1 = 35

S2 = 14

S3 = 0
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4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 

Gambar 4.3 berikut ini disajikan uji deskripsi responden berdasarkan 

Jabatan. 

Gambar 4.4 Jabatan Responden 

Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti, 2016 

Berdasarkan gambar 4.4 bahwa sebagian besar responden menduduki 

posisi sebagai Senior Auditor sebanyak 17 orang atau 34%. Sisanya adalah posisi 

manajer sebanyak 14 orang atau 28%, posisi Supervisor sebanyak 11 orang atau 

22% dan posisi Junior Auditor sebanyak 8 orang atau 16%  

 

 

 

 

 

 

28% 

34% 

22% 

16% 

Jabatan  

Manajer = 14

Senior Auditor = 17

Supervisor = 11

Junior Auditor = 8
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4.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

Gambar 4.3 berikut ini disajikan uji deskripsi responden berdasarkan 

Pengalaman Kerja. 

Gambar 4.5 Pengalaman Kerja Responden 

 

Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti, 2016 

Berdasarkan gambar 4.4 bahwa sebagian besar responden meimiliki 

pengalaman kerja yang <10 tahun sebanyak 21 orang atau 42%. Sisanya memiliki 

pengalaman kerja yang 11-20 tahun sebanyak 12 orang atau 24%, dan 

pengalaman kerja yang >21 tahun sebanyak 17 orang atau 34%.  

 

 

 

 

42% 

24% 

34% 

Pengalaman Kerja 

<10 = 21

11-20 = 12

>21 = 17
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4.3 Analisis dan pembahasan 

Analisis ini dilakukan terhadap 50 responden. Adapun uji yang dilakukan 

adalah uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dibahas sebagai berikut. 

 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisoner. 

Suatu kuisoner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisoner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 

2011). Nilai r tabel dengan α = 5% dan df = 48 (50-2) adalah sebesar 0.238, hasil 

uji validitas akan dilihat seperti tabel berikut. 

 

Tabel 4.2 Uji Validitas variabel Kompetensi 

Variabel Indikator r tabel r hitung Kesimpulan 

Kompetensi 

K1 

0.238 

0.585 Valid 

K2 0.745 Valid 

K3 0.761 Valid 

K4 0.780 Valid 

K5 0.658 Valid 

K6 0.707 Valid 

K7 0.299 Valid 

Independensi 

In1 

0.238 

0.463 Valid 

In2 0.732 Valid 

In3 0.752 Valid 

In4 0.603 Valid 

In5 0.449 Valid 

In6 0.606 Valid 
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Sumber: Data Primer yang diolah Peneliti, 2016 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa setiap item pernyataan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (r hitung   r tabel = 0.238 dan 

dapat dikatakan valid). Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (degree of 

fredom)= 50-2, maka r tabel dalam penelitian ini adalah 0.238.  Hal ini 

mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran (pernyataan dalam kuisioner) 

sudah akurat jawabannya, dapat dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.  

 

Variabel Indikator r tabel r hitung Kesimpulan 

Motivasi 

M1 

0.238 

0.368 Valid 

M2 0.351 Valid 

M3 0.277 Valid 

M4 0.491 Valid 

M5 0.519 Valid 

M6 0.561 Valid 

M7 0.634 Valid 

M8 0.492 Valid 

Kualitas Audit 

Internal 

KAI1 

0.238 

0.361 Valid 

KAI2 0.486 Valid 

KAI3 0.318 Valid 

KAI4 0.445 Valid 

KAI5 0.751 Valid 

KAI6 0.609 Valid 

KAI7 0.606 Valid 

KAI8 0.698 Valid 
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4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien 

Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisian Cronbach’s alpha lebih besar dari 0.60, 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliable 

(Sekaran, 2010). Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk empat variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Variabel Jumlah item Cronbach’s alpha Kesimpulan 

Kompetensi 7 0.867 Reliabel 

Independensi 6 0.826 Reliabel 

Motivasi 8 0.741 Reliabel 

Kualitas Audit Internal 8 0.818 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 diatas, maka dapat dilihat 

seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s alpha  0.60 yang artinya 

jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan adalah konsisten dan dapat 

diandalkan (reliabel). 
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4.4 Uji asumsi klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal 

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

mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam pengujian ini akan menggunakan uji 

one sample Kolmogorov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 

0.05. Jika angka signifikansi Kolmogorov-smirnov sig.  0.05 maka data 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .55711131 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .072 

Negative -.109 

Test Statistic .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .192c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: Data Primer yang diolah  

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.4 diatas diketahui nilai Asymp. Sig. 

 0.05 berdistribusi normal. 
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4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel 

independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi 

yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Pada 

penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan metode VIF. Jika 

VIF10 maka diduga terjadi multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Penelitian 

Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kompetensi .778 1.285 

Independensi .969 1.032 

Motivasi .800 1.250 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 

        Sumber: Data Primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat bahwa nilai VIF untuk semua variabel 

tidak lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi 

tidak terdapat Multikolinearitas. 
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4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke 

pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

scatterplot. 

Gambar 4.6 Grafik Scatterplot 

 
 
Sumber: Data Primer yang diolah 

 

Pengaruh kompetensi..., Otniel Lam Togar, Ak.-IBS, 2016



62 
 

 
Indonesia Banking School 

Berdasarkan gambar 4.6 grafik scatterplot diatas data tersebar diatas dan 

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas. Hal 

ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, 

sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kualitas Audit 

Internal berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu Komptensi, 

Independensi, dan Motivasi. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi 

berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk 

persamaan regresi.  

 

4.5.1 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F 

dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini, jika nilai probabilitas (signifikansi) lebih 

kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 

 
 

 
4.5.2 Hasil uji parsial (Uji t) 

Uji parsial t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t dapat kita lihat pada tabel 4.7, 

jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Sumber: Data Primer yang diolah 
 
 
 
 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.349 3 4.783 14.467 .000b 

Residual 15.208 46 .331   

Total 29.557 49    

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Independensi, Kompetensi 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.426 .579  5.920 .000   

Kompetensi .756 .125 .723 6.031 .000 .778 1.285 

Independensi -.214 .106 -.218 -2.027 .048 .969 1.032 

Motivasi -.621 .127 -.576 -4.871 .000 .800 1.250 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 
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a. H1: sig. < 0,05 dinyatakan pengaruh signifikan kompetensi terhadap 

variabel dependen kualitas audit internal diterima 

b. H2: sig. < 0,05 dinyatakan pengaruh signifikan Independensi terhadap 

variabel dependen kualitas audit internal diterima 

c. H3: sig. < 0,05 dinyatakan pengaruh signifikan Motivasi terhadap variabel 

dependen kualitas audit internal diterima 

 
Analisis: 

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t). Besarnya uji parsial 

pengaruh variabel kompetensi terhadap kualitas audit internal diperolah 

dari nila sig. 0.000, dimana 0.000 < 0.05 maka hipotesis statistik diterima 

yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap 

kualitas audit internal.  

2. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t). Besarnya uji parsial 

pengaruh variabel independensi terhadap kualitas audit internal diperolah 

dari nila sig. 0.000, dimana 0.048 > 0.05 maka hipotesis statistik diterima 

yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara independensi 

terhadap kualitas audit internal.  

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t). Besarnya uji parsial 

pengaruh variabel motivasi terhadap kualitas audit internal diperolah dari 

nila sig. 0.000, dimana 0.000 < 0.05 maka hipotesis statistik diterima yang 

menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kualitas 

audit internal.  
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4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi 

terhadap kualitas audit internal pada perbankan. Secara keseluruhan, hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi linear berganda dapat 

kita lihat pada tabel 4.8 dibawah ini. 

 

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesi Hasil 
H1 Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

internal 
Diterima 

H2 Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
internal 

Diterima 

H3 Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
internal 

Diterima 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 

4.6.1 Pengaruh Komptensi terhadap Kualitas Audit Internal 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Dilihat dari pengujian kompetensi terhadap kualitas audit 

internal secara parsial diperoleh dari p-value pada kolom sig. 0.000, sehingga H1 

diterima artinya terdapat pengaruh antara kompetensi terhadap kualitas audit 

internal secara parsial. 

Arah pengaruh variabel kompetensi terhadap kualitas audit internal 

menunjukkan bahwa positif dan searah artinya bahwa semakin tinggi kompetensi 

seorang auditor akan semaikin baik pula kualitas audit yang akan dihasilkan. 

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, 
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seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor 

memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan 

tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan 

tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan akan rendah pula. 

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat De Angelo bahwa 

kompetensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit 

internal. 

 

4.6.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit Internal 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Dilihat dari pengujian kompetensi terhadap kualitas audit 

internal secara parsial diperoleh dari p-value pada kolom sig. 0.048. sehingga H2 

diterima artinya independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

internal. 

 

4.6.3 Pengaruh Motivasi terhadap Kualitas Audit Internal 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Dilihat dari pengujian kompetensi terhadap kualitas audit 

internal secara parsial diperoleh dari p-value pada kolom sig. 0.000, sehingga H3 

diterima artinya terdapat pengaruh antara kompetensi terhadap kualitas audit 

internal secara parsial. 
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Arah pengaruh variabel motivasi terhadap kualitas audit internal 

menunjukkan bahwa positif dan searah artinya bahwa semakin tinggi motivasi 

seorang auditor akan semaikin baik pula kualitas audit yang akan dihasilkan. 

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Goleman (2001) bahwa hanya 

motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi 

untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Respon atau tindak lanjut 

yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan akan 

dapat menurunkan motivasi auditor untuk menjaga kualitas auditnya. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Kompetensi, 

Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Internal pada perbankan 

BUMN terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan dapat dimanfaatkan 

oleh instansi lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi, Independensi dan motivasi 

seluruhnya berpengaruh, baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas 

audit internal pada perbankan. Pengujian ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi kompetensi dan motivasi auditor akan meningkatkan kualitas audit internal. 

Independensi mempunyai peran penting dalam kualitas audit. Auditor 

dituntut untuk bersifat objektif tanpa harus memiliki perngaruh dari pihak dalam. 

Internal auditor harus memiliki independensi juga agar kualitas audit yang 

dihasilkan bagus. 
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Dalam penelitian ini, kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas 

audit internal. Seorang auditor harus berkompeten, yaitu memiliki pengetahuan 

dan pengalaman dalam audit. Pengetahuan auditor dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan auditor, sertifikasi yang dimiliki oleh auditor tersebut dan adanya 

pelitahan-pelatihan untuk menambah wawasan seorang auditor. Sedangkan 

pengalamannya dapat dilihat dari lamanya seorang audit bekerja sebagai auditor 

internal perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi seorang 

auditor bisa dengan cara melakukan pelatihan bagi junior auditor. Pelatihan ini 

guna untuk menambah wawasan junior auditor dalam bekerja. Pelatihan bisa 

berbentuk seminar untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan 

dengan audit internal. Pengetahuan internal audit yang diberikan oleh senior audit 

kepada junior audit mengenai pengetahuan dan pengalaman dalam audit internal. 

Selain itu, motivasi auditor juga memiliki peran penting dalam kualitas 

audit internal. Motivasi juga berperan penting agar bagaimana seorang auditor 

dapat bekerja sama secara tim walaupun menurut auditor itu sendiri adalah hasil 

auditnya benar, meskipun berbeda dengan auditor lain. Oleh karena itu, auditor 

diminta untuk bekerja sama dalam mngaudit dan memberikan rekomendasi untuk 

kedepannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit 

internal pada perbankan. Auditor yang berkompeten memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang memadai atau memiliki wawasan yang luas dalam 

mengaudit dan memberikan rekomendasi. Jadi, semakin tinggi kompetensi 

yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin tinggi juga kualitas 

audit internal yang dihasilkan oleh auditor tersebut. 

2. Independensi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit, sehingga independensi yang dimiliki internal 

auditor bank tersebut harus bekerja secara objektif agar kualitas audit yang 

dihasilkan baik.  

3. Motivasi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit, 

sehingga semakin tinggi motivasi yang diterima setiap auditor, maka akan 

semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan. 

4. Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas audit internal yang dilaksanakan oleh 

perbankan. 
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari hasil penelitian yang 

dilakukan, sebagai berikut: 

1. Bagi Perbankan 

Untuk meningkatkan kualitas audit dengan memfasilitasi para auditor 

dalam sertifikasi yang bergerak dibidang internal audit. 

2. Bagi auditor  

Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, maka dibutuhkan auditor 

yang independen 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti mendatang sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data 

penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait internal 

validity, serta Memperbanyak lagi objek penelitian agar bisa dilihat secara 

keseluruhan dalam perbankannya 
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Lampiran 1 Kuisioner Penelitian 

 
DEMOGRAFI RESPONDEN 

Petunjuk Pengisian Angket :  

1. Tulis terlebih dahulu identitas anda pada kolom yang sudah disediakan.  

2. Isilah dengan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda dengan 

memberi tanda (√) dari pertanyaan di bawah ini.  

poin 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)   Poin 4 : Setuju (S) 

Poin 2 : Tidak Setuju (TS)   Poin 5 : Sangat Setuju (SS 

Poin 3 : Netral (N) 

Identitas Responden  

Nama Responden :  

Jenis Kelamin :             Laki-laki             Perempuan  

Usia :             tahun  

Tingkat Pendidikan :            D3          S1         S2           S3  

Lama Bekerja :           tahun  

Jabatan :           Manajer                          Supervisor  

                          Senior Auditor             Junior Auditor  
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Kuisioner 

 
Kompetensi 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Sebagai auditor internal harus memiliki 
pengetahuan yang luas tentang auditing untuk 
melakukan audit.  

     

2 Seiring bertambahnya masa kerja saya 
sebagai auditor, keahlian auditing saya 
pun makin bertambah 

     

3 Saya selalu mengikuti dengan serius 
pelatihan akuntansi dan audit yang 
diselenggarakan oleh perusahaan 

     

4 Dengan inisiatif sendiri saya berusaha 
meningkatkan penguasaan akuntansi 
dan auditing dengan membaca literatur 
atau mengikuti pelatihan di luar 
lingkungan Perusahaan 

     

5 Informasi-informasi tentang auditing dapat 
meningkatkan kemampuan dalam melakukan 
audit.  

     

6 Pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan 
dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk 
melakukan audit.  

     

7 Auditor internal harus berperilaku baik dalam 
melakukan audit.  

     

 
Independensi 

No Pernyataan STS TS N S SS 

8 Saya merasa tidak independen. Auditee 
meminta temuan yang ada tidak 
dicantumkan dalam laporan audit. Saya sulit 
menolak permintaan auditee tersebut karena 
yang bersangkutan adalah kenalan baik yang 
sewaktu-waktu mungkin akan saya butuhkan 
bantuannya 
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9 Saya membatasi lingkup pertanyaan pada 
saat audit karena auditee masih punya 
hubungan darah dengan saya 

     

10 Saya menemukan beberapa kesalahan 
pencatatan yang disengaja oleh auditee akan 
tetapi tidak semua kesalahan tersebut saya 
laporkan kepada atasan karena saya sudah 
memperoleh fasilitas yang cukup baik dari 
auditee 

     

11 Saya memberitahu atasan jika saya memiliki 
gangguan independensi 

     

12 Saya tidak peduli apakah saya akan dimutasi 
karena mengungkapkan temuan apa adanya 

     

13 Tidak ada gunanya saya melakukan audit 
dengan sungguh-sungguh. Saya tahu, ada 
pihak yang punya wewenang untuk menolak 
pertimbangan yang saya berikan pada 
laporan audit 

     

 
Motivasi 

No Pernyataan STS TS N S SS 

14 Tanpa auditor internal, sebenarnya 
perusahaan sudah bisa berjalan dengan 
baik 

     

15 Hasil audit saya benar-benar dimanfatkan 
oleh penentu kebijkan sehingga akan 
memberi pengaruh yang cukup besar bagi 
peningkatan kualitas pelayanan publik 

     

16 Saya tidak akan menerima dampak 
negatif apa pun jika tidak melakukan 
audit dengan baik 

     

17 Saya cenderung memafkan jika ada 
sedikit penyimpangan karena saya pun 
mungkin akan melakukan kesalahan yang 
sama jika ada pada posisi tersebut 

     

18 Apa yang saya lakukan selama ini sudah 
cukup baik, tidak perlu adanya perbaikan 

     

19 Saya sering melakukan introspeksi diri      
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20 Saya akan mempertahankan hasil audit 
saya meskipun berbeda degan hasil audit 
rekan lain dalam tim 

     

21 Kesungguhan saya dalam menjalankan 
tugas sering dipengaruhi mood (suasana 
hati) 

     

 
Kualitas Audit Internal 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

22 Saya menjamin temuan audit saya 
akurat. Saya bisa menemukan sekecil 
apapun kesalahan / penyimpangan yang 
ada 

     

23 Saya tidak pernah melakukan rekayasa. 
Temuan apapun saya laporkan apa 
Adanya 

     

24 Saya percaya pada auditee saya kali ini 
tidak akan saya temui kesalahan / 
penyimpangan. Sebab sebelumnya saya 
pernah mengaudit auditee yang sama 
dan waktu itu tidak ada temuan 

     

25 Rekomendasi yang saya berikan dapat 
memperbaiki penyebab dari kesalahan / 
penyimpangan yang ada 

     

26 Laporan hasil audit saya dapat dipahami 
oleh auditee 

     

27 Audit yang saya lakukan akan dapat 
menurunkan tingkat kesalahan / 
penyimpangan yang selama ini terjadi 

     

28 Hasil audit saya dapat ditindaklanjuti 
oleh auditee 

     

29 Saya terus memantau tindak lanjut hasil 
Audit 
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Lampiran 2 Uji Validitas 
 

1. Kompetensi 

 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K1 23.00 21.673 .585 .856 

K2 23.38 19.261 .745 .833 

K3 23.38 19.587 .761 .832 

K4 23.30 18.867 .780 .828 

K5 23.52 20.663 .658 .846 

K6 23.82 19.253 .707 .839 

K7 23.88 22.924 .299 .895 

 

 

2. Independensi 
 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

In1 18.02 17.122 .463 .825 

In2 18.00 15.551 .732 .771 

In3 18.26 15.339 .752 .766 

In4 18.18 16.069 .603 .796 

In5 18.82 16.885 .449 .830 

In6 19.02 15.898 .606 .796 
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3. Motivasi 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

M1 21.38 27.383 .368 .726 

M2 21.38 28.853 .351 .729 

M3 22.14 27.184 .277 .750 

M4 21.38 29.016 .291 .738 

M5 23.08 25.585 .519 .698 

M6 21.82 23.498 .561 .686 

M7 22.12 23.373 .634 .670 

M8 23.38 26.036 .492 .703 

 

 

4. Kualitas Audit Internal 
 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KAI1 24.86 33.102 .361 .819 

KAI2 26.02 30.102 .486 .805 

KAI3 25.00 34.939 .318 .822 

KAI4 24.94 33.160 .445 .809 

KAI5 25.88 26.189 .751 .762 

KAI6 25.20 29.347 .609 .787 

KAI7 25.52 29.724 .606 .788 

KAI8 26.14 26.041 .698 .771 
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Lampiran 3 Uji Reliabilitas 
 

1. Kompetensi 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

2. Independensi 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

3. Motivasi 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.867 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.826 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.741 8 
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4. Kualitas Audit Internal     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

 Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.818 8 

Pengaruh kompetensi..., Otniel Lam Togar, Ak.-IBS, 2016



83 
 

 
Indonesia Banking School 

Lampiran 4 Uji Normalitas 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .55711131 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .072 

Negative -.109 

Test Statistic .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .192c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 5 Uji Multikolinearitas 
 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 

 
 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.426 .579  5.920 .000   

Kompetensi .756 .125 .723 6.031 .000 .778 1.285 

Independensi -.214 .106 -.218 -2.027 .048 .969 1.032 

Motivasi -.621 .127 -.576 -4.871 .000 .800 1.250 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 
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Lampiran 6 Regresi Linear Berganda 
 

Variables Entered/Removed
a 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Motivasi, 

Independensi, 

Kompetensib 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 

b. All requested variables entered. 

 
 
 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.349 3 4.783 14.467 .000b 

Residual 15.208 46 .331   

Total 29.557 49    

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Independensi, Kompetensi 

 

 
 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.426 .579  5.920 .000   

Kompetensi .756 .125 .723 6.031 .000 .778 1.285 

Independensi -.214 .106 -.218 -2.027 .048 .969 1.032 

Motivasi -.621 .127 -.576 -4.871 .000 .800 1.250 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit Internal 
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