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ABSTRACT 

 

Public accountants are independent auditors that provide services to the general 

public, especially in audit of financial statements made by his client. Independent auditor has 

position as a third party within the client company. auditors have task and responsibility to 

audit client company based on financial statements made by management. Under these 

conditions, the public accountant (auditor) has an obligation to maintain the resulting audit 

quality. 

This research used simple random sampling to determine which sample to be used. 

This study uses a questionnaire as a method to gather data and likert scale to measure the 

score using a multiple linear regression model, and Statistical Product and Service Solution 

(SPSS) are use to calculate data. 

The results were as follows: (1) competence, independence, and ethics of the auditor 

affect the qualitu of audit simultaneously. (2) competence, independence, and ethics of the 

auditor affect the quality of audit partially. (3) independent variable that most affect the 

quality of audit is independence factor of auditor.  

 

Keywords : Audit quality, competence, independence, and ethics of the auditors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan objek dari kegiatan akuntan publik dalam 

melakukan pekerjaannya. Profesi akuntan publik memiliki peranan yang sangat penting 

dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan 

(Mulyadi, 2002). Profesi tersebut berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat mengenai jasa pihak yang berkompeten dan dapat dipercaya untuk menilai 

kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada 

penggunanya. 

Akuntan publik atau auditor adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan 

publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yaitu jasa auditing, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, dan 

jasa konsultasi (SPAP, 2011). Auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan 

klien memiliki posisi sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien. Auditor 

sendiri bertugas dan bertanggung jawab mengaudit perusahaan klien berdasarkan tugas 

dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini 

manajemen menginginkan kinerjanya selalu terlihat baik dimata pihak eksternal 

perusahaan dan terutama pemilik perusahaan (prinsipal). Sedangkan pemilik perusahaan 

(prinsipal) menginginkan auditor supaya melaporkan dengan sejujurnya mengenai 

keadaan yang ada pada perusahaannya. Dari uraian di atas, dapat terlihat adanya 

perbedaan suatu kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan 

(prinsipal) dan pemakai laporan keuangan.  
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Dalam menunjang aktivitasnya, akuntan publik atau auditor memiliki pedoman 

yang disusun sesuai dengan standar audit yang berlaku menurut Generrally Accepted 

Auditing Standards (GAAS) yang dikembangkan oleh AICPA serta dikategorikan 

menjadi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (Arens et al., 

2008). Di dalam standar umum, terdapat independensi dalam sikap mental yang harus 

ditanam oleh auditor dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Sedangkan 

standar pekerjaan lapangan, auditor harus memahami perusahaan yang akan diaudit dan 

lingkungannya termasuk pengendalian internal perusahaan tersebut. Standar pelaporan 

mengharuskan auditor menyiapkan laporan keuangan secara keseluruhan dan di dalam 

standar pelaporan, auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Dalam pekerjaannya, auditor harus menghasilkan laporan keuangan auditan yang 

dapat dipercaya oleh pemakainya sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Adanya 

salah satu kasus mengenai kualitas audit yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan 

keuangan PT. Great River Internasional,Tbk tahun 2003. Kasus tersebut muncul setelah 

adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi 

penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah 

pada laporan keuangan PT. Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut 

akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi 

tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan 

PT. Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung 

sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya 

Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar 
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Profesional Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan 

Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003. 

Dengan adanya kasus di atas, dapat diindikasikan kurangnya kompetensi dan 

independensi yang ada dalam diri auditor sangat lemah. Dengan kelemahan tersebut dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Kualitas audit ini penting 

karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkannya laporan keuangan 

auditan yang dapat dipercaya oleh pemakainya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Dengan adanya skandal keuangan yang seperti itu, timbulnya kekhawatiran yang dapat 

mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan 

publik.  

AAA Financial Accounting Committee (2000) menyatakan bahwa kualitas audit 

ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi, keduanya memiliki efek 

langsung terhadap kualitas audit. De Angelo  (1981) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai  joint probability  bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan 

penyimpangan dalam sistem akuntansi klien. Joint probability yaitu kemungkinan auditor 

dapat menemukan sekaligus melaporkan secara bersamaan adanya penyimpangan dalam 

sistem akuntansi klien. Probabilitas atau kemungkinan auditor menemukan 

penyimpangan tergantung pada kualitas keahlian dan pelatihan teknis auditor 

(kompetensi), sementara melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor 

untuk melaporkan kepada klien.  

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian mewajibkan untuk 

memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin 

pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien (SPAP, 2011). Dengan adanya 

prinsip kompetensi, auditor harus memiliki pendidikan yang profesional dan pendidikan 
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non formal agar dapat melaksanakan pekerjaannya  secara kompeten. Dapat disimpulkan, 

audit menuntut kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.  

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Independen 

artinya tidak mudah dipengaruhi karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

umum, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun (SPAP. 2011). Auditor 

harus independen dari setiap kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Sikap 

mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan 

prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor mengakui kewajibannya 

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada 

kreditur dan pihak lain yang melekatkan kepercayaan atas laporan auditor independen 

(SPAP, 2011).  

Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk  j amaknya (ta etha) 

berarti ‘adat istiadat’ atau ‘kebiasaan’. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan 

kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau 

kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 

baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang baik (Keraf, 1998). Dasar pikiran 

yang melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah profesi tersebut 

mengenai kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh terlepas dari 

anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut (Mulyadi, 2002). Setiap profesi 

mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi untuk kebutuhan akan 

kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, bagi akuntan publik 

kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa 

lainnya sangatlah penting. 

Selain standar audit, profesi akuntan publik juga harus mematuhi etika profesional 

seorang auditor. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur 

PENGARUH KOMPETENSI..., SITI ANNISA CHOSIANA, Ak.-IBS, 2013



perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masayarakat. Etika 

profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi akuntan. 

Dengan demikian, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI tidak hanya mengatur 

anggotanya yang berpraktik sebagai akuntan publik, namun mengatur perilaku semua 

anggotanya yang berpraktik dalam berbagai jenis profesi auditor dan profesi akuntan lain. 

Di dalam kode etik IAI terdapat prinsip etika profesi yang mengatur tanggung jawab, 

kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, kompetensi, kerahasiaan, 

perilaku profesional, serta standar teknis dalam menjalankan profesinya (Mulyadi, 2002). 

Ada salah satu kasus mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di 

wilayah Jakarta Pusat yaitu, KAP Winarta dan Rekan. KAP tersebut melanggar Standar 

Profesional Akuntan Publik sehingga Sri Mulyani Indrawati (mantan Menteri Keuangan) 

mebekukan izin Kantor Akuntan Publik (KAP). Pelanggaran yang dilakukan berkaitan 

dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Muztek Jayadi. Dengan demikian, 

salah satu alasan penulis meneliti Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Pusat. 

Atas dasar pemikiran tersebut dan pentinganya kompetensi, independensi, dan 

etika auditor dalam mendukung kualitas audit, maka mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor 

terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat? 

2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat? 

3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jakarta Pusat? 

4. Apakah kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh secara simultan 

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat? 

5. Variabel independen mana yang paling mempengaruhi kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap 

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

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap 

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

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas 

audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi, independensi, dan etika auditor 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Jakarta Pusat. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel independen yang paling 

mempengaruhi kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian maka diperlukan pembatasan masalah 

dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian yang terdapat didalam belakang masalah dan 

rumusan masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Penelitian ini dilakukan pada divisi audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di wilayah Jakarta Pusat, sehingga hasil penelitian hanya 

mencerminkan mengenai kondisi auditor di Jakarta Pusat. 

b. Terbatasnya jumlah auditor yang berada di kantor, karena sedang bertugas 

mengaudit perusahaan klien sehingga membutuhkan waktu dua sampai empat 

minggu untuk menunggu hasil kuesioner kembali. Dengan kesibukannya auditor, 

menyebabkan beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat tidak dapat 

menerima kuesioner. 

 

1.5  Manfaat Penlitian 

Dengan penulisan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 
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Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran dan pembahasan 

kedepannya guna menilai pentingnya kualitas audit yang dihasilkan auditor. 

b. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berkesempatan mempelajari lebih 

dalam mengenai kompetensi, independensi, dan etika auditor dalam Kantor 

Akuntan Publik (KAP). 

c. Bagi Pembaca 

Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat menambah wawasan 

dan informasi. 

1.6  Sistematika Penulisan Penelitian 

BAB I            : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian,    p ermasalahan yang ingin 

penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini, manfaat dari penelitian 

ini serta sisitematika penulisan dari penelitian ini 

 

BAB II              : LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, 

kerangka pemikiran dari penulis atas penelitian ini dan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bab ini. 

 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan penulis, serta metode digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel 

penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen yang digunakan 

dalam penelitian mengenai kualitas audit, dan analisis data, serta interpretasi hasil 

penelitian.  

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku maupun jurnal, menjadi   r ujukan 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Auditing 

Auditing menurut Arens, et al. (2008) :  

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 
menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria 
yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 
independen”. 
Dari sudut pandang profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan 

(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain 

dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi 

tersebut (Mulyadi, 2002).  

 

2.1.2  Standar auditing 

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri 

dari sepuluh Pernyataan Standar Audit (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan 

utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit (SPAP, 

2011). Standar tersebut digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan 

keuangan klien. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, S tandar Auditing seksi 

150, menjelaskan mengenai standar auditing yang terdiri dari : 

1) Standar umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 
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b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang harus dilakukan. 

b. Pekerjaan harus direncanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan assisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

3) Standar Pelaporan 

a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi 

tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode 

berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam 

periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 

d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa penyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan 
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maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor 

dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat 

tanggung jawab yang dipikulnya. 

 

2.1.3  Kualitas Audit 

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) 

dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem 

akuntansi klien, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada 

standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Sehingga auditor dituntut oleh 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang 

kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk 

menjalankan kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu 

kompetensi (keahlian), independensi dan due professional care (cermat dan seksama). Tetapi 

dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan 

manajemen perusahaan (Ashari, 2011).  

AAA Financial Accounting Committe (2000) menyatakan bahwa “Kualitas audit 

ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Disamping itu, pengguna laporan keuangan 

mempersepsikan kualitas audit merupakan persepsi auditor atas sikap independensi dan 

keahliannya“. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah segala 

kemungkinan, dimana seorang auditor dapat menemukan hal yang tidak wajar dalam laporan 

keuangan perusahaan tersebut, dan dapat melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. 

Adapun kemampuan untuk menemukan salah sajinya itu bergantung pada kompetensi auditor 
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sedangkan kemauan dalam melaporkannya salah sajinya bergantung pada independensi 

seorang auditor. 

 

2.1.4  Kompetensi 

Banyak kasus perusahaan yang jatuh dan gagal dalam bisnisnya sering dikaitkan 

dengan ketidakmampuan seorang auditor dalam mendeteksi kesalahan atau penyimpangan 

perusahaan. Hal ini mengancam kredibilitas seoarang auditor yang berperan sebagai 

penambah kredebilitas laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan akan mengambil 

keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Oleh karena itu seorang 

auditor harus dapat memberikan audit yang berkualitas. 

Dalam menjalankan tugasnya, auditor memiliki standar pelaksanaan audit. Khususnya 

di dalam standar umum auditing terdapat ketentuan audit harus dilaksanakan oleh seoranag 

atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai. Standar 

tersebut diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal 

dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang 

sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.  

Audit menuntut kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Adapun kompetensi 

menurut Kusharyanti (2003) dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu sebagai berikut : 

a. Kompetensi Auditor Individual.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan 

dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan 

pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang 

pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman 

dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) 

bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas 
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laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. Tubbs (1990) 

berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka 

dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, semakin peka dengan kesalahan 

yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal lain yang terkait dengan kesalahan 

yang ditemukan. 

b. Kompetensi Audit Tim 

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan 

menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu 

penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor yunior, auditor senior, manajer 

dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas 

audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalime, 

persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, 

dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas 

tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan 

ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit. 

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP 

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan persentase 

dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada 

KAP yang lain. Berbagai penelitian (misal De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, 

Dye 1993, B ecker et.al. 1998, L ennox 1999) menemukan hubungan positif antara 

besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang 

lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang 

besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak 

tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo,1981). Selain itu KAP yang 

besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk 
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melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi 

berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, banyak berbagai sudut pandang 

mengenai kompetensi. Akan tetapi, dalam penelitian ini dilihat dari kompetensi auditor 

individual, hal ini dikarenakan auditor adalah orang yang melakukan audit secara langsung 

dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang 

memadai untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan yang dikemukakan oleh 

De Angelo (1981), kompetensi memiliki dua sub variabel yaitu, pengetahuan dan 

pengalaman (Elfarini, 2007) 

 

2.1.4.1 Pengetahuan 

SPAP 2011 (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) tentang standar umum, menjelaskan 

bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan 

yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena 

dengan demikian auditor akan memiliki semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai 

bidang yang dikerjakannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih 

mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang 

semakin kompleks. Adapun secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu :  

1) Pengetahuan pengauditan umum, 

2) Pengetahuan area fungsional, 

3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, 

4) Pengetahuan mengenai industri khusus, 

5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. 
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Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain 

kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Untuk 

area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan 

dari pendidikan formal perguruan tinggi dan sebagian besar dari pelatihan serta pengalaman. 

Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional 

yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-

hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Serta pengetahuan mengenai 

bisnis umum serta penyelesaian masalah bisa mendapatkannya melihat dari pengalaman 

mengaudit yang telah dijalankan diberbagai jenis bisnis klien. 

Semakin luas pengetahuan mengenai bidang audit yang dimiliki, maka auditor dapat 

menganalisa permasalahan lebih mendalam. Dengan ilmu pengetahuan yang luas, auditor 

akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin dinamis. 

 

2.1.4.2 Pengalaman 

Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) menemukan bahwa auditor 

yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu 

memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan 

dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem 

akuntansi yang mendasari. Audit menuntut auditor yang memiliki keahlian dan 

profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan 

formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut 

Tubbs (1990) dalam Mayangsari (2003) menunjukkan bahwa semakin berpengalaman 

seorang auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, 

semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal yang 

terkait dengan kesalahan yang ditemukan. Secara tidak langsung auditor yang berpengalaman 
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akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan daya ingat yang lebih baik dibandingkan 

auditor yang belum berpengalaman.  

Mohammadi dan Wright (1987) dalam Mayangsari (2003) menunjukkan bahwa staf 

yang berpengalaman akan memberikan pendapat yang berbeda dengan staf junior untuk 

tugas-tugas yang sifatnya tidak terstruktur. Karakteristik tugas yang tidak terstruktur adalah 

tugas tersebut unik, tidak ada petunjuk pasti untuk dijadikan acuan, lebih cenderung berupa 

prediksi serta banyak membutuhkan intuisi dalam membuat keputusan. Sedangkan 

karakteristik tugas terstruktur adalah tugas tersebut rutin, biasa terjadi dan tidak memberikan 

pendapat. 

 

2.1.5  Independensi 

Arens, et al. (2008) mengartikan independensi adalah  m engambil sudut pandang 

yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus 

independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila 

auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias atau tidak menyimpang 

selama pengauditan. Independensi dalam fakta, auditor mampu untuk bersikap jujur dan 

objektif dalam melakukan penugasan audit dan audit. Sedangkan independensi dalam 

penampilan (independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi atau pendapat lain atas 

independensi ini. Independensi dalam penampilan adalah independensi yang dipandang dari 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui 

hubungan antara auditor dengan kliennya. 

Khususnya di dalam standar umum auditing terdapat ketentuan dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap dan mental harus dipertahankan 

oleh auditor. Standar ini mengharuskan setiap auditor memiliki sikap independen yang tidak 
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mudah terpengaruh. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan 

siapapun (SPAP. 2011). Auditor harus independen dari setiap kepentingan dalam perusahaan 

yang diauditnya. 

Menurut Mulyadi (2002), indepedensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga 

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam 

bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor 

harus independen dari setiap kewajiban dan independen dari pemilikan kepentingan dalam 

perusahaan yang diauditnya. AAA Financial Accounting Committe (2000) juga menyatakan 

bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. 

Independensi berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Dengan demikian, disamping 

auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi dikalangan 

masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut 

persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah dimiliki. 

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik. Elfarini 

(2007) mengukur independensi diukur melalui sub variabel lama hubungan dengan klien, 

tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. 
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2.1.5.1 Lama hubungan dengan klien (Audit Tenure) 

Lamanya seorang auditor bekerja dan berhubungan dengan klien (audit tenure), yaitu 

lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak. Di Indonesia, masalah audit tenure 

atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi 

masa kerja auditor paling lama 3 t ahun berturut-turut untuk klien yang sama dan 6 t ahun 

berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit klien yang sama berturut-turut. 

Pembatasan ini bertujuan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat 

mencegah terjadinya skandal akuntansi.  

 

2.1.5.2 Tekanan dari klien 

Dalam menjalankan fungsi sebagai auditor, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen berkeinginan operasional 

perusahaan atau kinerjanya terlihat berhasil yakni tergambar dalam laba yang lebih tinggi 

dengan tujuan untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak jarang 

manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan 

auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien.  

Goldman dan Barlev (1974) dalam  K harismatuti (2012) berpendapat bahwa usaha 

untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi 

kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara 

auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditornya dibandingkan bagi 

auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber lain. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik dalam 

menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar 

profesi dan akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus 
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mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak 

jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau 

permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Khomiyah dan 

Indriantoro, 1998 dalam Elfarini (2007). 

 

2.1.5.3 Telaah dari rekan auditor (Peer Review) 

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut 

transparasi informasi yang dihasilkan. Kejelasan informasi tentang adanya sistem 

pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh 

karena itu, pekerjaan akuntan publik perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan 

desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang tinggi. 

Peer review sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapar meningkatkan 

kualitas jasa akuntansi dan audit. Elfarini (2007) mengatakan bahwa peer review dirasakan 

memberikan manfaat baik bagi klien, Kantor Akuntan Publik yang di review dan auditor yang 

terlibat dalam tim peer review. 

 

2.1.5.4 Jasa Non Audit 

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non 

atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti 

jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2002). Adanya dua jenis jasa yang 

diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan 

yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit. Pemberian jasa selain jasa audit berarti 

auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Pemberian jasa selain audit ini 

merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat 
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meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang 

dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian (Barkes dan Simnet (1994), 

Knapp (1985) dalam Elfarini (2007)). 

 

2.1.6  Etika Auditor 

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu 

pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik. Keraf (1998) mengatakan etika 

adalah adat istiadat atau kebiasaan. Didalam pembahasannya, etika adalah refleksi kritis 

terhadap moralitas, maka etika tidak bermaksud membuat manusia bertindak sesuai dengan 

moralitas saja. Etika memang pada akhirnya mengharapkan agar orang bertindak sesuai 

dengan nilai dan norma moral yang berlaku, tetapi kesesuaian itu bukan semata-mata karena 

tindakan yang baik itu diperintahkan oleh moralitas, melainkan karena ia sendiri tahu dan 

sadar bahwa hal itu memang baik bagi dirinya dan baik bagi orang lain (Keraf, 1998). 

Menurut Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Elfarini (2007) etika adalah seperangkat 

aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan 

maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat 

atau profesi. 

Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-

masing profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu 

profesi. Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku 

anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi 

praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI).  

Di dalam SPAP 2011 (SA seksi 100 dalam SPAP, 2011)  dikemukakan prinsip dasar 

etika profesi yang wajib dipatuhi oleh praktisi yaitu :  
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1. Prinsip integritas  

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan 

hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.  

2. Prinsip objektivitas 

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau 

pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi 

pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. 

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (profesional, 

competence, and due care) 

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu 

tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi 

kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan 

perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan 

pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan 

standar profesi dan kode etik yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. 

4. Prinsip kerahasiaan 

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan 

informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi 

kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan 

hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk 

keuntungan pribadinya atau pihak ketiga. 
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5. Prinsip perilaku profesional 

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus 

menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup 

setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh 

pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang 

relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. 

Dengan demikian, sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas 

dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan profesinya ia tidak akan sampai merusak nama 

baiknya serta citra dan martabat profesinya. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu  

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

Penelitan yang dilakukan berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi 

terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi”. Dalam 

penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, 

dua variabel bebas (independen) yaitu independensi dan kompetensi, 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. Eunike Christina Elfarini, tahun 2007 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh kompetensi dan 

Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit: Studi Empiris pada Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini menggunakan satu 
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variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, dua variabel bebas (independen) 

yaitu independensi dan kompetensi. Hasil penelitian ini bahwa kompetensi dan 

independensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat 

kompetensi dan independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Baik secara simultan 

maupun parsial kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit.  

3. Sekar Mayangsari, tahun 2003 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Keahlian Audit dan 

Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasi Eksperimen”. Dalam 

penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu pendapat audit, 

dua variabel bebas (independen) yaitu independensi dan keahlian audit. Hasil 

penelitian  i ni bahwa auditor yang memiliki keahlian dan independensi akan 

memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung 

besar dibandingkan yang hanya memiliki salah satu karakteristik atau sama sekali 

tidak memiliki keduanya. Auditor yang ahli mempunyai kemampuan prediksi 

yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang tidak ahli. 

4. Lauw Tjun Tjun, Elyzabet I. Marpaung,  Santy Setiawan, tahun 2012 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi terhadap Kualitas Audit“. Dalam penelitian ini menggunakan satu 

variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, dua variabel bebas (independen) 

yaitu independensi dan kompetensi. Hasil penelitian ini bahwa kompetensi auditor 

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

independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

5. Noviana Azhar Fitriani, tahun 2010 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, 

dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit”. Dalam penelitian ini menggunakan 

satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, tiga variabel bebas 

(independen) yaitu kompetensi, independensi, dan etika auditor. Hasil penelitian 

ini bahwa kompetensi auditor dan independensi auditor memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit, serta etika auditor secara signifikan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

6. Linda Elizabeth DeAngelo, tahun 1981 

Penelitian yang dilakukan berjudul “Auditor Size and Audit Quality” 

dilakukan oleh Linda Elizabeth DeAngelo pada tahun 1981. Penelitian ini bersifat 

deskriptif dan metode analisis datanya hanya berdasarkan kajian pustaka dan 

penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat 

(dependen) yaitu kualitas audit dan satu variabel bebas (independen) yaitu ukuran 

kantor akuntan publik. Hasil penelitian bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Tabel 2. 1  

Ikhtisan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Tahun 
Penelitian 

Judul Variabel 
yang Diteliti 

Hasil Penelitian 
(Kesimpulan) 

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

Pengaruh 
kompetensi 
dan independensi 
terhadap kualitas 
auditor sebagai 
etika 
editor sebagai 
variabel moderasi 

Dalam penelitian 
ini menggunakan 
satu variabel 
terikat 
(dependen) yaitu 
kualitas audit, 
dua variabel 
bebas 
(independen) 
yaitu 
independensi dan 
kompetensi, dan 
satu variabel 
moderasi yaitu 
etika auditor. 

 Kompetensi 
Berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
auditor. 

 Interaksi 
kompetensi dan 
etika auditor tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
auditor 

 Independensi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit 

 Interaksi 
independensi dan 
etika auditor 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kualitas 
audit. 

2.  Eunike Christina Elfarini 
(2007) 
Skripsi 

Pengaruh 
Kompetensi dan 
Independensi 
terhadap Kualitas 
Audit (Studi 
Empiris pada 
Kantor Akuntan 
Publik Di Jawa 
Tengah) 

Dalam penelitian 
ini menggunakan 
satu variabel 
terikat 
(dependen) yaitu 
kualitas audit, 
dua variabel 
bebas 
(independen) 
yaitu 
independensi dan 
kompetensi. 

 Kompetensi 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kualitas 
audit  

 Independensi 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kualitas 
audit 

 Secara simultan, 
kompetensi dan 
independensi 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kualitas 
audit 

 Yang ditimbulkan 
adalah positif baik 
kompetensi 
maupun 
independensi. 

 
3.  Lauw Tjun Tjun, Elyzabet I. 

Marpaung,  Santy Setiawan 
(2012) 
Jurnal 
 

Pengaruh 
Kompetensi dan 
Independensi 
terhadap Kualitas 
Audit 

Dalam penelitian 
ini menggunakan 
satu variabel 
terikat 
(dependen) yaitu 
kualitas audit, 

 Kompetensi 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kualitas 
audit 

 Independensi 
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No Peneliti dan Tahun 
Penelitian 

Judul Variabel 
yang Diteliti 

Hasil Penelitian 
(Kesimpulan) 

dua variabel 
bebas 
(independen) 
yaitu 
independensi dan 
kompetensi. 

tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kualitas 
audit 

 Secara simultan, 
kompetensi dan 
independensi 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
audit.  
 

4. Noviana Azhar Fitriani, 
 (2010) 
Skripsi 

Pengaruh 
Kompetensi, 
Independensi, 
dan Etika Auditor 
terhadap Kualitas 
Audit 

 Dalam penelitian 
ini menggunakan 
satu variabel 
terikat 
(dependen) yaitu 
kualitas audit, 
tiga variabel 
bebas 
(independen) 
yaitu kompetensi, 
independensi, 
dan etika auditor. 

 Kompetensi 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit 

 Independensi 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit 
 Sedangkan etika 

auditor tidak 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
audit. 

 
5.  Linda Elizabeth DeAngelo 

(1981) 
Jurnal 
 

Auditor Size and 
Audit Quality 

Dalam penelitian 
ini menggunakan 
satu variabel 
terikat 
(dependen) yaitu 
kualitas audit dan 
satu variabel 
bebas 
(independen) 
yaitu ukuran 
kantor akuntan 
publik. 
 

 Ukuran kantor 
akuntan publik 
tidak berpengaruh 
terhadap kualitas 
audit. 

 

    Sumber : Olahan Penulis 

 

2.3  Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

Di dalam bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. Pada kerangka pemikiran akan dijelaskan dengan gambar dan 

hubungan dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan 

dipengembangan hipotesis akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam perumusan 

hipotesis. 
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2.3.1  Kerangka Pemikiran 

 Untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi, auditor dituntut bekerja secara 

profesional sesuai dengan standar yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat, 

handal, dan dapat dipercaya dalam suatu tindak pengambilan keputusan. Namun auditor tidak 

dengan semudah itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam suatu 

perusahaan pasti adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal 

perusahaan yang berkepentingan. Dengan adanya konflik seperti itu, timbulah skandal yang 

berasal dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Hal ini memunculkan 

pertanyaan mengenai bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor mengenai 

laporan keuangan kliennya. Sudah banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan 

audit yang berkualitas, seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi, independensi, 

dan etika auditor yang baik. 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis 

 

2.3.2  Pengembangan Hipotesis 

2.3.2.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya 

yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Auditor (X1) 

Sub Variabel : 

1. Pengetahuan  
2. Pengalaman 

Independensi Auditor (X2) 

Sub Variabel : 

1. Lama Hubungan dengan 
Klien 

2. Tekanan dari Klien 
3. Telaah dari Rekan Auditor 
4. Jasa Non Audit 

 
Etika Auditor (X3) 

Kualitas Audit (Y) 
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mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik 

akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui 

berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan 

yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit 

yang dihasilkannya. 

 Dalam penelitian Elfarini (2007) kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Penelitian Alim, dkk (2007) sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfarini 

(2007) yang menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi 

akuntan publik atau auditor juga merupakan faktor yang membuat klien percaya bahwa hasil 

audit atas laporan keuangan telah diaudit dengan benar dan penugasan audit dapat 

diselesaikan dengan cara yang efektif yang nantinya akan membantu pemakai laporan 

keuangan dalam mengambil suatu keputusan. 

Ho1:  Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

Ha1:  Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Jakarta Pusat. 

2.3.2.2 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Dalam melakukan auditing diperlukannya independensi. Independensi merupakan 

standar auditing yang harus diperhatikan oleh akuntan publik atau auditor,  dimana dituntut 

untuk selalu obyektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil suatu 

keputusan yang berhubungan dengan auditing. Dalam melakukan tugas auditnya, auditor 
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tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip integritas dan 

obyektifitas. Dengan itulah alasannya bahwa diperlukannya sikap independen dari auditor 

untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan yang 

nyata sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Elfarini (2007), independensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjun, dkk (2012) yang 

menyatakan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Ho2:  Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

Ha2:  Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

 

2.3.2.3 Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

 Etika merupakan aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, 

baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok 

atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Guna meningkatkan kinerja auditor, 

maka auditor dituntut untuk selalu menjaga standar perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga 

standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi 

akuntan, khususnya atas kinerja akuntan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi 

membutuhkan akuntan profesional. Maka dari itu diperlukan etika auditor yang sesuai dengan 

prinsip etika profesi dan kode etik untuk menunjang kinerja auditor. Apabila seorang auditor 

memiliki etika yang tidak baik, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat 

terhadap profesi auditor. Dalam penelitian Alim, dkk ( 2007) menyatakan interaksi 

independensi dan etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2010) menyatakan etika auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Ho3:  Etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

Ha3:  Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

 

2.3.2.4 Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas 

Audit 

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami 

kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan sikap independensinya 

maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan 

keuangan kliennya. Dengan adanya prinsip dasar etika profesional auditor, auditor 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ada serta menimbulkannya rasa 

kepercayaan kepada klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit yang 

dihasilkan. Sehingga berdasarkan logika di atas maka kompetensi independensi, dan etika 

auditor memiliki pengaruh dalam menghasilkan audit yang berkualitas baik itu proses 

maupun hasilnya.  

Ho4:  Kompetensi, independensi, dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap 

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

Ha4:  Kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh kompetensi, indpendensi, dan etika auditor 

terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Yang menjadi objek dalam peneltian ini adalah 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdomisili di Jakarta Pusat. 

Nantinya para responden, dalam hal ini auditor, akan memberikan opini dalam bentuk 

jawaban atas kuisioner yang dibagikan, yang dimaksudkan untuk meneliti dan menganalisa 

apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara kompetensi, independensi, dan etika auditor 

terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

Peneliti memilih lokasi KAP di Jakarta Pusat karena merupakan pusat atau sentra 

perekonomian di Jakarta. Alasan peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap populasi 

akuntan publik wilayah Jakarta Pusat dikarenakan banyaknya perusahaan besar yang berdiri 

dan berkembang di daerah Jakarta Pusat. Cukup banyaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang terdapat di Jakarta Pusat, dengan alasan itulah peneliti menggunakan wilayah Jakarta 

Pusat sebagai populasi dalam penelitian.  

Jenis penelitian ini adalah Hypothesis Testing yaitu suatu penelitian untuk menguji 

hipotesis yang di dalamnya menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen (Sekaran, 2010). 
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3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lintas-sektoral (cross-sectional). 

Data cross-sectional adalah data tentang satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada 

waktu tertentu (Gujarati, 2006).  

3.2.2  Metode Pengambilan Sampel 

3.2.2.1 Populasi  

Populasi mengacu kepada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin 

peneliti investigasi dan untuk membuat kesimpulan (Sekaran, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh auditor divisi audit laporan keuangan yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Pusat.  

Tabel 3. 1 

Nama Kantor Akuntan Publik dan Jumlah Auditor 

No Nama KAP Jumlah Auditor 

1. KAP Amachi, Arifin, Mardani & Muliadi 13 
2. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 12 
3. KAP Bernardi & Rekan 11 
4. KAP Ahmad Raharjo Utomo 8 
5. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto &Rekan 12 
6. KAP Jansen & Ramdan 8 
7. KAP Jojo Sunarjo, Ruchiat & Arifin 6 
8. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 20 
9. KAP Leonard, Mulia & Richard 10 
10. KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 21 
11. KAP Murni & Bakhtiar 6 
12. KAP Drs. Selamat, AK., BAP 15 
13. KAP Drs. Thalib Daeng Mattemu 7 
14. KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan 13 
15. KAP Trisno, Adams & Rekan 18 

 TOTAL 180 
       Sumber : Data yang diolah 
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3.2.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri atas beberapa anggota yang dipilih 

dari populasi (Sekaran, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa 

auditor divisi audit laporan keuangan yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

wilayah Jakarta Pusat.  

Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan 

simple random sampling (pengambilan sampel secara acak sederhana). Menurut Sekaran 

(2010), dalam metode ini setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Rumus yang digunakan untuk formulasi dalam menentukan jumlah 

sampel yaitu Rumus Slovin (Malhotra, 2005)  : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑚𝑜𝑒)2
 

Dimana: 𝑛  = ukuran sampel 

   𝑁  = ukuran populasi 

𝑚𝑜𝑒  = prosentase kemungkinan ketidaktelitian yang masih dapat 

ditolerir (toleransi kesalahan 5%) 

Maka berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh jumlah sampel: 

𝑛 =  
180

180 (0,05)2 +  1
 

𝑛 =
180
1,45

 

      = 124, 137931 ≈ 125 auditor 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 125 orang auditor. 
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3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian 

ini adalah Kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan 

responden untuk dijawabnya (Sekaran, 2010). Data primer yang didapat menggunakan 

kuesioner dari auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat yang 

terkait dengan penelitian ini.  

 

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.3.1  Variabel Independen 

3.3.1.1 Kompetensi  

Lee dan Stone (1995) dalam Elfarini (2007), mendefinisikan kompetensi sebagai 

keahlian yang cukup sehingga dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif, 

cermat, dan seksama. Menurut De Angelo (1981), kompetensi dilihat dari dua sub variabel 

yaitu pengetahuan dan pengalaman.  

1. Pengetahuan  

Menurut Kusharyanti (2003) dalam melakukan tugas pengauditan, 

auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), 

pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri 

klien. Dengan dasar itulah pengetahuan dapat diartikan sebagai pengetahuan 

yang dimiliki oleh auditor yang meliputi pengauditan (audit umum dan audit 

khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi, serta 

memahami industri kliennya. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan 

untuk mengukur pengetahuan auditor adalah: (a) Pengetahuan akan prinsip 
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Akuntansi dan standar auditing, (b) Pengetahuan akan jenis industri klien, (c) 

Pengetahuan tentang kondisi perusahaan klien, (d) Pendidikan formal yang 

sudah ditempuh, dan (e) Pelatihan, kursus dan keahlian khusus. Masing-

masing pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert lima 

poin, dimana semakin mengarah ke poin satu menunjukkan bahwa 

pengetahuan yang dimiliki auditor rendah dan semakin mengarah ke poin lima 

menggambarkan bahwa pengetahuan auditor semakin tinggi. 

2. Pengalaman 

Menurut Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) 

mengemukakan bahwa auditor yang lebih berpengalaman mempunyai 

pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang 

diambil bisa kebih baik. Auditor yang berpengalaman mengambil kebijakan 

yang relatif lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman (Butt, 1998) 

dalam Kusharyanti (2003). Untuk mencari pengalaman, auditor harus terus 

bekerja dalam melakukan pengauditan, dengan semakin lama bekerja akan 

semakin banyak klien yang diauditnya dan banyak memahami berbagai 

industri atau perusahaan yang pernah diauditnya. Dalam penelitian ini, 

indikator yang digunakan untuk mengukur pengalaman auditor adalah : (a) 

Lama melakukan audit, (b) Jumlah klien yang sudah diaudit, dan (c) Jenis 

perusahaan yang pernah diaudit. Masing-masing pernyataan tersebut diukur 

dengan menggunakan Skala Likert lima poin, dimana semakin mengarah ke 

poin satu menunjukkan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor rendah dan 

semakin mengarah ke poin lima menggambarkan bahwa pengalaman auditor 

semakin tinggi. 

 

PENGARUH KOMPETENSI..., SITI ANNISA CHOSIANA, Ak.-IBS, 2013



3.3.1.2 Independensi 

Independensi menurut Arens, et al. (2008) berarti mengambil sudut pandang yang 

tidak bias. Auditor harus benar-benar mampu mempertahankan sikapnya yang tidak mudah 

dipengaruhi atau pengaruh dari pihak lain dalam melaksanakan pengauditannya. Dalam Kode 

Etik Akuntan tahun 1994 disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari 

seorang akutan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan 

tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas (Mayangsari, 2003). 

Dalam penelitian ini, independensi dilihat dari empat sub variabel yaitu lama 

hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer 

review), dan jasa non audit.  

1. Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure) 

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien 

sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa 

akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling 

lama tiga tahun berturut-turut untuk klien yang sama dan enam tahun berturut-

turut untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit klien yang sama berturut 

turut. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien 

sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. 

Untuk mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan indikator 

yaitu lama mengaudit klien. Masing-masing pernyataan tersebut diukur dengan 

menggunakan Skala Likert lima poin, dimana semakin mengarah ke poin satu 

menunjukkan bahwa lama hubungan dengan klien tidak mempengaruhi 

independensi auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas sedangkan 

semakin mengarah ke poin lima menggambarkan lama hubungan dengan klien 

mempengaruhi independensi auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas. 
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2. Tekanan Dari Klien 

Tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan 

dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan dapat mempengaruhi 

kualitas audit (Kusharyanti, 2003 da lam Elfarini 2007). Untuk mengetahui 

tekanan apa saja yang berasal dari klien yang dapat mempengaruhi auditor dalam 

melaksanakan tugas auditnya maka digunakan indikator sebagai berikut : (a) 

Besar fee audit yang akan diberikan oleh klien, (b) Pemberian sanksi dan ancaman 

pergantian auditor dari klien, (c) Fasilitas dari klien. Masing-masing pernyataan 

tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert lima poin, dimana semakin 

mengarah ke poin satu menunjukkan bahwa tekanan dari klien  m empengaruhi 

auditor sedangkan semakin mengarah ke poin lima menggambarkan menunjukkan 

bahwa tekanan dari klien tidak dapat mempengaruhi auditor. 

3. Telaah Dari Rekan Auditor (Peer Review) 

Telaah dari rekan auditor (peer review) adalah review, oleh akuntan 

publik, atas ketaatan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada sistem pengendalian 

mutu kantor itu sendiri (Arens et al , 2008). Untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh telaah dari rekan auditor, digunakan indikator sebagai berikut : (a) 

Manfaat telaah dari rekan auditor, (b) Konsekuensi terhadap audit yang buruk. 

Masing-masing pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 

lima poin, dimana semakin mengarah ke poin satu menunjukkan bahwa telaah 

rekan auditor tidak memberikan manfaat dalam menciptakan independensi auditor 

dalam menghasilkan audit yang berkualitas sedangkan semakin mengarah ke poin 

lima menunjukkan bahwa telaah rekan auditor memberikan manfaat dalam 

menciptakan independensi auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas. 
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4. Jasa Non Audit 

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga 

jasa non atestasi. Jasa yang termasuk dalam jasa nonatestasi antara lain adalah 

konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan 

laporan keuangan (Kusharyanti, 2003). Untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

jasa non audit digunakan indikator sebagai berikut : (a) Pemberian jasa audit dan 

non audit kepada klien yang sama, (b) Pemberian jasa lain selain jasa audit dapat 

meningkatkan informasi yang disajikan dalam laporan pemeriksaan akuntan 

publik. Masing-masing pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala 

Likert lima poin, dimana semakin mengarah ke poin satu menunjukkan bahwa jasa 

non audit tidak mempengaruhi auditor dalam menciptakan independensi auditor 

sedangkan semakin mengarah ke poin lima menunjukkan bahwa jasa non audit 

mempengaruhi auditor dalam menciptakan independensi auditor.  

 

3.3.1.3 Etika Auditor 

Kode etik merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang 

perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan publik tidak akan ada karena fungsi auditor 

adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pengambilan keputusan oleh para 

pemakainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati 

etika profesionalnya terkait dengan pelayanan yang diberikan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat luas. 

Untuk mengetahui etika auditor digunakan indikator yaitu kode etik. Masing-masing 

pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert lima poin, dimana semakin 

mengarah ke poin satu menunjukkan bahwa etika auditor  tidak mempengaruhi kualitas audit 

dalam menghasilkan audit yang berkualitas sedangkan semakin mengarah ke poin lima 
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menggambarkan etika auditor mempengaruhi kualitas audit dalam menghasilkan audit yang 

berkualitas. 

 

3.3.2 Variabel Dependen 

3.3.2.1 Kualitas Audit 

De Angelo  ( 1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai  joint probability  bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien. Joint 

probability yaitu kemungkinan auditor dapat menemukan sekaligus melaporkan secara 

bersamaan adanya penyimpangan dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas auditor 

menemukan salah saji tergantung pada kualitas keahlian dan pelatihan teknis auditor 

(kompetensi), sementara melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor untuk 

melaporkan kepada klien. Dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. 

Adapun untuk mengukur kualitas audit digunakan indikator kualitas audit yang 

dikemukakan oleh Harhinto (2004) dalam Elfarini (2007) yaitu sebagai berikut : (a) 

Melaporkan semua kesalahan klien, (b) Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi 

klien, (c) Komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit, (d) Berpedoman pada prinsip 

auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan, (e) Tidak percaya 

begitu saja terhadap pernyataan klien, (f) Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. 

Masing-masing pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert lima poin, 

dimana semakin mengarah ke poin satu menunjukkan bahwa kualitas audit yang dimiliki 

auditor rendah sedangkan semakin mengarah ke poin lima menunjukkan bahwa kualitas audit 

yang dimiliki auditor tinggi. 
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Tabel 3. 2 

Ikhtisar Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi 
Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Statistik 

Kompetensi 

Keahlian yang 
cukup sehingga 
dapat digunakan 
untuk melakukan 
audit secara 
objektif, cermat, 
dan seksama. 

Pengetahuan 

a. Pengetahuan  prinsip 
akuntansi dan 
standar auditing 

Skala 
Likert           
(1 -  5) 

b. Pengetahuan jenis 
industri klien 

c. pengetahuan tentang 
kondisi perusahaan 
klien 

d. Pendidikan formal 
yang sudah 
ditempuh 

e. Pelatihan, kursus, 
dan keahlian khusus 

pengalaman 

a. keahlian khusus 
yang dimiliki 

b. Jumlah klien yang 
sudah diaudit 

c. jenis perusahaan 
yang pernah 
diaudit 

Independensi 

Tidak 
dipengaruhi dari 
pihak lain karena 
melaksanakan 
pekerjaannya 
untuk 
kepentingan 
umum dan tidak 
memihak kepada 
kepentingan 
siapapun 

Lama hubungan 
dengan klien 

a. Lama mengaudit 
klien 

Skala 
Likert           
(1 -  5) 

Tekanan dari klien 

a. Besar fee audit yang 
diberikan oleh klien 

b. Pemberian sanksi 
dan ancaman 
pergantian auditor 
dari klien 

c. fasilitas dari klien 

Telaah dari rekan 
auditor 

a. Manfaat telaah dari 
rekan auditor 

b. Konsekuensi 
terhadap audit yang 
buruk 

Jasa non audit 

a. Pemberian jasa 
audit dan non audit 
kepada klien yang 
sama 

b. Pemberian jasa lain 
selain jasa audit 
dapat meningkatkan 
informasi yang 
disajikan dalam 
laporan 
pemeriksaan 
akuntan publik 

Etika Auditor 
Seperangkat 
aturan atau Penerapan kode etik a. Pedoman dalam 

melakukan tugas 
Skala 
Likert           
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Variabel Definisi 
Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Statistik 
norma atau 
pedoman yang 
mengatur 
perilaku manusia 
yang di anut oleh 
sekelompok atau 
segolongan 
masyarakat atau 
profesi. 

   

b. Mengedepankan 
kode etik 

(1 -  5) 

c. Menaati standar 
etika profesi 

d. Menerima sanksi 
jika melanggar etika 
profesi 

e. Salah jika 
melanggar etika 
profesi  

f. Patuh terhadap etika 
profesi 

g. Melakukan audit 
berdasarkan SPAP 

h. Mematuhi etika 
profesi akan kualitas 
audit yang andal 

Kualitas Audit 

Kemungkinan 
auditor dapat 
menemukan 
sekaligus 
melaporkan 
secara bersamaan 
adanya 
penyimpangan 
dalam sistem 
akuntansi klien. Kualitas audit 

a. Pemahaman 
terhadap sistem 
informasi 
akuntansi klien 

Skala 
Likert           
(1 -  5) 

b. Komitmen yang 
kuat dalam 
menyelesaikan 
audit 

c. Berpedoman pada 
prinsip auditing 
dan prinsip 
akuntansi 

d. Tidak percaya 
begitu saja 
terhadap 
pernyataan klien 

e. Sikap hati-hati 
dalam pengambilan 
keptutusan 

Sumber : Olahan Penulis  

 

Metode skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Likert, yaitu skala yang berisi 

lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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3.4  Teknik Pengujian 

3.4.1  Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Dalam 

pengujian validitas yang dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung lebih 

besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pernyataan tersebut dikatakan valid 

(Ghozali, 2011). 

 

3.4.2  Uji Reliabilitas  

Ghozali (2011) menyebutkan bahwa uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus 

koefisien Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisien cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 maka 

disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Sekaran, 2010). 

 

3.4.3  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel 

dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 

2011). Uji normalitas  dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan analisis grafik dengan  
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kurva penyebaran P-Plot dan menggunakan analisis statistik dengan uji Kolmogorof-Smirnov 

(Uji K-S). Untuk menggunakan P-Plot, jika data berdistribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal, dan ploting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S) terhadap variabel residual. Adapun hipotesa uji 

normalitas adalah sebagai berikut. 

H0 : data berdistribusi normal 

Ha  : data tidak berdistribusi normal 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S) 

adalah sebagai berikut. 

1. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti data residual 

terdistribusi tidak normal; 

2. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ≥  0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi normal. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

dari residual satu pengamat ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dalam uji heteroskedastisitas 

menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Dalam analisis grafik, dengan melihat grafik 

plot dengan dasar analisis yaitu (Ghozali, 2011) : 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

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

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.  

Untuk menjamin keakuratan hasil, dapat melakukan uji statistik dengan uji Park. Hipotesa 

pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

H0 : Data homoskedastisitas 

Ha : Data heteroskedastisitas 

Adapun kriteria keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 

1. jika sig.  < 0,05 maka  Ho ditolak, artinya ada heteroskedastisitas 

2. jika sig.  ≥  0,05 maka Ha ditolak artinya tidak ada heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel bebas yang lain. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat Variance Inflation 

Factors (VIF). Jika nilai VIF ≥ 10 dan maka terdapat gejala Multikolinieritas (Ghozali, 

2011). Uji multikolinearitas juga dapat ditentukan jika, nilai hasil korelasi ≥  0,80 maka  

terjadi gejala Multikolinearitas (Gujarati, 2006). 

 

3.4.4  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan suatu variabel dependen 

berdasar dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan linier (Ghozali, 2011). 
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Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya 

Fitriani (2010). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

𝐾𝑢𝑎𝐴𝑢𝑑𝑖 = 𝑏0𝑖 + 𝑏1𝐾𝑜𝑚𝑖 + 𝑏2𝐼𝑛𝑑𝑖 + 𝑏3𝐸𝑡𝑖𝑖 + 𝑒𝑖 

Keterangan : 

𝐾𝑢𝑎𝐴𝑢𝑑 : Kualitas Audit 

𝑏0                     : Konstanta 

𝑏1  : Koefisien Regresi Kompetensi 

𝑏2                 : Koefisien Regresi Independensi 

𝑏3                    : Koefisien Regresi Etika Auditor  

𝐾𝑜𝑚  : Kompetensi 

𝐼𝑛𝑑                 : Independensi 

𝐸𝑡𝑖            : Etika Auditor 

 𝑒            : Error 

 

3.4.5  Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2011), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam variabel dependen. Uji t 

dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari  va riabel independennya. 

Pengujian ini dilakukan dengan pendeketan p-value yang disebut juga dengan probabilitas, 

membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan 

signifikansi (α) sebesar 5%. Hipotesa uji t adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dependen terhadap variabel 

independen  
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Ha : Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dependen terhadap variabel 

independen 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

Jika p-value < 5% (α) maka Ho ditolak  

Jika p-value  ≥ 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) 

(Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (kompetensi, independensi, dan etika auditor) secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (kualitas audit). Pengujian ini dilakukan dengan 

pendeketan p-value yang disebut juga dengan probabilitas, membandingkan probabilitas 

(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi (α) sebesar 5%. Hipotesa 

uji F adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel dependen terhadap 

variabel independen 

Ha : Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel dependen terhadap variabel 

independen 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

Jika p-value ≤ 5% (α) maka Ho ditolak  

Jika p-value  > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 
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c. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Bila nilai 

adjusted R2  kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat kecil. Bila nilai adjusted R2 mendekati 1, berarti variabel-

variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Rumus adjusted R2 sebagai berikut 

(Anderson, 2008) : 

𝑅𝑎2 = 1 − (1 − 𝑅2)
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu 

badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

mendapatkan izin usaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik 

(UU RI No. 5 T ahun 2011). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dijadikan objek dalam 

penelitiani ini yang berwilayah di Jakarta Pusat.  

 

4.2  Deskripsi Responden 

Deskripsi profil responden terdiri dari karakteristik responden berdasarkan  j abatan, 

pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kepemilikan sertifikasi selain audit. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 125 orang auditor yang bekerja pada 

divisi audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. 
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Tabel 4. 1 

 Nama Kantor Akuntan Publik dan Jumlah Auditor Responden 

 

 

 

 

 

 

     

Sumber : Data yang diolah  

Dalam penelitian ini, responden memiliki jabatan yang bervariasi. Dimana sebagian 

besar responden menjabat sebagai partner dengan total 23 or ang atau sebesar 18,4%.  

Terdapat 18 orang auditor yang menjabat sebagai manajer atau sebesar 14,4% dan sebanyak 

35 orang auditor yang menjabat sebagai senior auditor atau sebesar 28% dari total 

keseluruhan sampel. Sisanya terdapat 49 o rang atau sebesar 39,2% auditor yang menjabat 

sebagai junior auditor. 

Berdasarkan pengalaman kerja yaitu kurang dari tiga tahun sebanyak 31 orang auditor 

atau sebesar 24,8%, berpengalaman tiga sampai kurang dari tujuh tahun sebanyak 54 orang 

auditor atau sebesar 42,4%, berpengalaman tujuh sampai kurang dari sepuluh tahun sebanyak 

22 orang auditor atau sebesar 17,6%, dan berpengalaman lebih dari sepuluh tahun sebanyak 

19 orang auditor atau sebesar 15,2%. 

No Nama KAP Jumlah Auditor 

1. KAP Amachi, Arifin, Mardani & Muliadi 10 
2. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 10 
3. KAP Bernardi & Rekan 10 
4. KAP Ahmad Raharjo Utomo 5 
5. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan 10 
6. KAP Jansen & Ramdan 5 
7. KAP Jojo Sunarjo, Ruchiat & Arifin 4 

8. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 10 

9. KAP Leonard, Mulia & Richard 8 
10. KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 10 
11. KAP Murni & Bakhtiar 5 
12. KAP Drs. Selamat, AK., BAP 8 
13. KAP Drs. Thalib Daeng Mattemu 5 
14. KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan 10 
15. KAP Trisno, Adams & Rekan 15 

 TOTAL 125 
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Berdasarkan tingkat pendidikan yakni D3 sebanyak 6 orang auditor atau sebesar 

4,8%, S1 sebanyak 78 orang auditor atau sebesar 62,4%, S2 sebanyak 38 orang auditor atau 

sebesar 30,4%, dan S3 sebanyak 3 orang auditor atau sebesar 2,4%. 

Berdasarkan kepemilikan sertifikasi selain audit, yang memiliki adalah sebanyak 58 

orang auditor atau sebesar 46% sedangkan yang tidak memiliki sebanyak 67 orang auditor 

atau sebesar 54%. 

Tabel 4. 2 

Profil Responden 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Jabatan 

1. Partner 

2. Manajer 

3. Senior Auditor 

4. Junior Auditor 

    Jumlah 

Pengalaman Kerja 

1. Kurang dari 3 tahun 

2. 3 s/d kurang dari 6 tahun 

3. 6 s/d 9 tahun 

4. Lebih dari 9 tahun 

    Jumlah 

Tingkat Pendidikan 

1. D3 

2. S1 

3. S2 

4. S3 

Jumlah 

Kepemilikan Sertifikasi selain Audit 

1. Memiliki 

2. Tidak Memiliki 

Jumlah 

 

 

23 

18 

35 

49 

125 

 

31 

53 

22 

19 

125 

 

6 

78 

38 

3 

125 

 

58 

67 

125 

 

18,4% 

14,4% 

28% 

39,2% 

100% 

 

24,8% 

42,4% 

17,6% 

15,2% 

100% 

 

4,8% 

62,4% 

30,4% 

2,4% 

100% 

 

46% 

54% 

100% 

Sumber : Olahan Penulis 
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Data penelitian ini dikumpukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung 

kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Jakarta Pusat. 

 

4.3  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

 Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan 

penelitian yang sahih dan bisa diandalkan. Dimana dalam penelitian ini uji validitas dan 

reliabilitas dilakukan terhadap 40 responden auditor. 

 

4.3.1  Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Dalam penelitian ini dilakukan pre-test uji validitas terhadap 40 r esponden auditor. 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah semua pernyataan valid atau tidak yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.3 terdapat 5 

butir pernyataan tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel (0,3120), 

sehingga butir pernyataan tersebut dinyatakan gugur.  
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Tabel 4. 3 

Hasil Uji Validitas Pre-Test 
K

om
pe

te
ns

i Pengetahuan item K1 K2 K3 K4 K5 K6     

  korelasi 0,873 0,885 0,897 0,901 0,802 0,752     

Pengalaman item K7 K8 K9 K10 

   

  

  korelasi 0,583 0,744 0,628  0,267         

In
de

pe
nd

en
si

 

Lama 

Hubungan 

dengan klien 

item I11  I12  I13           

korelasi 0,122  0,283  0,335           

Tekanan 

Dari Klien 

item I14 I15 I16 I17 I18 I19     

korelasi 0,739 0,522 0,699 0,800 0,635 0,806     

Telaah item I20  I21             

 

korelasi 0,746  0,197             

Jasa 

Nonaudit 

  

item I22 I23 I24 

    

  

korelasi 0,827 0,575 0,797           

E
tik

a 

A
ud

ito
r 

  

  

item E25 E26 E27 E228 E29 E30 E31 E32 

korelasi 0,816 0,763 0,826 0,778 0,814 0,813 0,729 0,822 

K
ua

lit
as

 

A
ud

it   

  

item KA33 KA34 KA35 KA36 KA37 KA38 

 

  

korelasi 0,118 0,818 0,810 0,741 0,682  0,691     

Keterangan: r tabel (38) = 0, 3120 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

Dengan demikian, pada Tabel 4.4 dapat dilihat ada 5 butir pernyataan tidak valid 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4. 4 

Daftar Pernyataan Tidak Valid 

 

Sumber : Olahan Penulis 

4.3.2  Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur 

suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 Dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk masing-

masing variabel penelitian lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini 

reliabel. 

 

 

 

 

KODE PERNYATAAN Nilai r tabel Nilai r hitung 

K 10 
Walaupun saat ini jumlah klien saya banyak, 

audit yang sayap lakukan tetap baik 
0,267 0,3120 

I 11 
Auditor sebaiknya memiliki hubungan dengan 

klien yang sama paling lama 3 tahun 
0,122 0,3120 

I 12 

Saya terus berupaya bersikap independen dalam 

melakukan audit, walaupun telah lama menjalin 

hubungan dengan klien 

0,283 0,3120 

I 21 

Saya bersikap jujur  bukan dikarenakan untuk 

menghindari penilaian yang kurang dari rekan 

seprofesi (sesama auditor) dalam tim 

0,197 0,3120 

KA 33 

Besarnya kompensasi yang saya terima tidak 

akan mempengaruhi saya dalam melaporkan 

kesalahan klien 

0,118 0,3120 
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Tabel 4. 5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Item 
Cronbach’s 

Alpha 

Kompetensi 10 0,894 

Independensi 14 0,641 

Etika Auditor 8 0,916 

Kualitas Audit 6 0,737 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

4.4  Uji Validitas dan Reliabilitas Post-Test  

4.4.1  Hasil Uji Validitas Post-Test 

 Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan pada Tabel 4.6, diperoleh 

hasil bahwa dari keseluruhan item yang digunakan pada kuesioner penelitian telah valid. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai koefisen korelasi masing-masing item variabel yang lebih besar 

dari 0,3120  (r-tabel derajat bebas n-2).  
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Tabel 4. 6 

Hasil Uji Validitas 
K

om
pe

te
ns

i 

Pengetahuan item K1 K2 K3 K4 K5 K6     

  korelasi 0,873 0,885 0,897 0,901 0,802 0,752     

Pengalaman item K7 K8 K9 

    

  

  korelasi 0,890 0,900 0,824           

In
de

pe
nd

en
si

 

Lama 

Hubungan 

dengan klien 

item I13               

korelasi 0,649               

Tekanan 

Dari Klien 

item I14 I15 I16 I17 I18 I19     

korelasi 0,739 0,522 0,699 0,800 0,635 0,806     

Telaah item I20               

 

korelasi 0,743               

Jasa 

Nonaudit 

  

item I22 I23 I24 

    

  

korelasi 0,827 0,575 0,797           

E
tik

a 

A
ud

ito
r   

  

item E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 

korelasi 0,816 0,763 0,826 0,778 0,814 0,813 0,729 0,822 

K
ua

lit
as

 

A
ud

it 

  

  

item KA34 KA35 KA36 KA37 KA38 

  

  

korelasi 0,840 0,861 0,836 0,672 0,759       

 Keterangan: r tabel (38) = 0, 3120 

Sumber : Hasil Olahan SPSS  

4.4.2  Hasil Uji Reliabilitas Post-Test 

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur 

suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha.  

Dimana penelitian dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha untuk tiap variabel > 0,6. 

Tabel 4.7. Berikut menampilkan hasil ringkasan uji reliabilitas. 
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Tabel 4. 7 

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Item 
Cronbach's 

Alpha 

Kompetensi 9 0,929 

Independensi 11 0,800 

Etika Auditor 8 0,916 

Kualitas Audit 5 0,852 

   Sumber : Hasil Olahan SPSS  

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk 

masing-masing variabel penelitian lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan 

penelitian ini reliabel. 

 

4.5   Hasil Uji Aumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel 

dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 

2011).  Dalam penelitian ini menggunakan grafik normal P-Plot. Dimana dasar pengambilan 

keputusan yaitu (Ghozali, 2011) : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menebar jauh  dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Gambar 4. 1 

Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas 

 

Sumber : Hasil Olahan SPSS  

 

Dapat dilihat dari Gambar 4.1 bahwa data tersebar disepanjang garis diagonal, serta 

arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, asumsi kenormalan data terpenuhi. 

Adapun analisis statistik atas kenormalan data eror dilakukan dengan menggunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan menguji non-parametrik terhadap data 

residualnya. Pengujian hipotesisnya sebagai berikut. 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha: Data residual Tidak berdistribusi normal 
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H0 tidak dapat ditolak dilakukan jika nilai  Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ signifikansi 

𝛼 (0,05). Dimana hasil ujinya ditampilkan pada Tabel 4.8 berikut ini. Dari tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,974 ≥  0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

Unstandardized 
Residual 

N 125.000 
Normal 
Parametersa,,b 

Mean 0.000 

Std. 
Deviation 

2.080 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0.043 

Positive 0.043 
Negative (0.043) 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.483 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.974 
     Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

dari residual satu pengamat ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas.  

Cara untuk mendeteksi ada atau  t idaknya heteroskedastisitas menggunakan analisis 

grafik dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 
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dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – 

Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis yaitu (Ghozali, 2011) : 

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

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

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada usmbu Y, maka terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Berdasarkan grafik scatterplot pada Gambar 4.2 tampak bahwa sebaran data tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi terjadi 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4. 2 

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

       

Sumber : Hasil Olahan SPSS  
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Untuk menjamin keakuratan, dapat melakukan uji statistik dengan menggunakan Uji 

Park. Dimana uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai logaritma kuadrat residualnya 

(ln 𝑒𝑖2) dengan nilai logaritma keseluruhan variabel independen (ln𝑋𝑖). Pengujian dilakukan 

pada hipotesis: 

H0 : Data homoskedastisitas 

Ha : Data hetersokedastisitas 

Dimana asumsi data tidak bersifat hetersokedastisitas terpenuhi jika koefisien hasil 

regresi tidak signifikan untuk keseluruhan variabel independen. Hasil Uji Park ditampilkan 

pada Tabel 4.9. Berdasarkan hasil Uji Park pada tabel tersebut, diperolah hasil bahwa 

keseluruhan koefisien independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari signifikansi 

0,05 yang artinya H0 tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan asumsi data tidak 

bersifat heteroskedastisitas telah terpenuhi. 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji Park 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) 2.625 1.677 1.565 .120 

LN_KOMPETENSI -.724 .813 -.891 .375 

LN_INDEPENDENSI .171 .950 .180 .858 

LN_ETIKA -.115 1.129 -.102 .919 

a. Dependent Variable: LN_KA 
Sumber : Hasil Olahan SPSS 
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c. Uji Multikolinearitas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel bebas yang lain. Salah satu cara 

mendeteksi multikolinearitas ialah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika 

nilai VIF lebih dari 10, maka diduga terjadi multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2011). 

Berdasrkan hasil olahan data, diperoleh nilai VIF sebagai berikut. 

Tabel 4. 10 

Hasil Nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kompetensi 0.303 3.298 

Independensi 0.338 2.961 

Etika Auditor 0.204 4.902 

           Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

 Berdasarkan  Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk semua  variabel tidak 

lebih dari  10. Dapat dilihat juga pada Tabel 4.11 bahwa hasil nilai korelasi kurang dari 0,80. 

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas.  

Tabel 4. 11 

Hasil Nilai Korelasi 

 

Coefficient Correlationsa 
Model ETIKA INDEPENDENSI KOMPETENSI 

1   Correlation    ETIKA 

                        INDEPENDENSI 

                    KOMPETENSI 

1.000 

-.576 

-.632 

-.576 

1.000 

-.081 

-.632 

-.081 

1.000 

a. Dependent Variable: KUALITAS_AUDIT 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 
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4.6   Hasil Analisis Regresi Linear Berganda   

Dalam menganalisa besarnya pengaruh variabel kompetensi auditor, etika auditor, dan 

independensi terhadap kualitas audit, digunakan analisa regresi linier berganda dengan 

menggunakan metode Ordinarys Least Square. Hasil estimasi parameter regresi yang 

diperoleh disajikan pada Tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4. 12 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.712 .829  2.065 .041 

KOM .134 .036 .280 3.757 .000 
IND .227 .035 .452 6.410 .000 
ETI .137 .053 .234 2.575 .011 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 maka bentuk persamaan regresi linear berganda yang adalah 

sebagai berikut: 

 

KuaAud = 1,712 + 0,134 Kom + 0,277 Ind + 0,137 Eti 

Keterangan  : 

KuaAud : Kualitas Audit 

Kom  : Kompetensi 

Ind  : Independensi 

Eti  : Etika Auditor 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa baik konstanta maupun 

koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menandakan bahwa 
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persamaan rergresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah. Dengan demikian, 

kualitas audit akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi, 

independensi, dan etika auditor.  

 

4.7  Hasil Uji Hipotesis 
 

a. Hasil Uji parsial (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang ada 

pada model secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dalam 

penelitian ini, pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit, dengan 

membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk 

uji t ( parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) < 0,05 Ho ditolak dan 

sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Hasil 

pengujiannya disajikan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.712 .829  2.065 .041 

KOM .134 .036 .280 3.757 .000 
IND .227 .035 .452 6.410 .000 
ETI .137 .053 .234 2.575 .011 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 
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Hipotesis 1 :  

H0:  Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Jakarta Pusat 

Ha:  Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) 

di Jakarta Pusat 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel kompetensi memiliki probabilitas 

sebesar 0,000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa 

H0 ditolak, yang artinya kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat.  

 

Hipotesis 2 :  

H0:  Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Jakarta Pusat 

Ha:  Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) 

di Jakarta Pusat 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel independensi memiliki probabilitas 

sebesar 0,000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa 

H0 ditolak, yang artinya Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat.  

 

Hipotesis 3 :  

H0:  Etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Jakarta Pusat 

Ha:  Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) 

di Jakarta Pusat 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel etika auditor memiliki probabilitas 

sebesar 0,011 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,011 < 0,05). Hal ini berarti bahwa 

H0 ditolak, yang artinya Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat.  

Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel 

independen ( kompetensi, independensi, dan etika auditor) yang digunakan dalam persamaan 

model regresi berganda, diperoleh hasil bahwa semua variabel independen tersebut signifikan 

mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. 

Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap masing-masing parameter regresi 

berdasarkan output pada Tabel 4.13. Adapun interpretasi parameternya adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk variabel kompetensi, nilai koefisien regresi sebesar 0,134 m engindikasikan 

bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

berarti bahwa jika kompetensi auditor mengalami kenaikan 1 satuan, maka kualitas 

audit akan meningkat sebesar 0,134 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

b. Untuk variabel independensi, nilai koefisien regresi sebesar 0,227 mengindikasikan 

bahwa variabel independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

berarti bahwa jika independensi auditor mengalami kenaikan 1 s atuan, maka 

kualitas audit akan meningkat sebesar 0,227 satuan dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

c. Untuk variabel etika auditor, nilai koefisien regresi sebesar 0,137 mengindikasikan 

bahwa variabel etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

berarti bahwa jika etika auditor mengalami kenaikan 1 satuan, maka kualitas audit 

akan meningkat sebesar 0,137 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.13 dapat terlihat variabel independensi yang 

paling mempengaruhi variabel kualitas audit. Nilai koefisien regresi variabel independensi 

sebesar 0,227 pa ling besar dibandingkan nilai koefisien regresi variabel kompetensi dan 

variabel etika auditor. Hal ini berarti bahwa jika independensi mengalami kenaikan 1 satuan, 

maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,277 satuan dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

b. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi berganda 

yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh secara keseluruhan (bersama-sama) 

dari variabel-variabel independen (dalam hal ini variabel kompetensi auditor, independensi, 

dan etika auditor) terhadap variabel dependen (dalam hal ini kualitas audit) dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Hipotesis 4 : 

H0:  Kompetensi, independensi, dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat 

Ha:  Kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat 

 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. Yang 

artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang memengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada Tabel 4.14 berikut ini 
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Tabel 4. 14 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2099.596 3 699.865 157.883 .000a 

Residual 536.372 121 4.433   

Total 2635.968 124    
Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

 

Dari hasil uji F  (Simultan) pada Tabel 4.14, dapat diketahui nilai dari probabilitas 

(sig.) model regresi sebesar 0,000 di mana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat 

signifikansi sebesar 5% (0,000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan)  

Ho ditolak, artinya kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh terhadap 

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

 

c. Koefisien Determinasi 

Test ini digunakan untuk menguji apakah model regresi berganda yang diajukan tepat 

dilihat dari kesesuaian model regresi. Hal ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R2).  

Tabel 4. 15 

Hasil Nilai Koefisien Determinasi  

 

 

 

   Sumber : Hasil Olahan SPSS 

Model R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .797 .791 
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Dari hasil pengolahan data yang diikhtisarkan pada Tabel 4.15 diperoleh Adjusted R-

square sebesar 0,791 . A rtinya secara keseluruhan variasi nilai tingkat kualitas audit mampu 

dijelaskan oleh variabel kompetensi, independensi, dan etika auditor sebesar 79,1%  

sedangkan sisanya 20,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi 

 

4.8  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Probabilitas atau kemungkinan auditor menemukan penyimpangan tergantung pada 

kualitas keahlian dan pelatihan teknis auditor (kompetensi). Seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai 

masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang 

semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi juga kualitas audit yang 

dihasilkannya. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, diperoleh nilai probabilitas (p-value)  

0,000 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Artinya bahwa H0 ditolak atau variabel 

kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi akuntan publik atau auditor juga merupakan faktor yang 

membuat klien percaya bahwa hasil audit atas laporan keuangan telah diaudit dengan benar 

dan penugasan audit dapat diselesaikan dengan cara yang efektif yang nantinya akan 

membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. 

Nilai koefisien regresi dari variabel kompetensi auditor yang diproksikan dengan 

penetahuan dan pengalaman dari auditor adalah sebesar 0,134 mengindikasikan bahwa 

variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa jika 
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kompetensi auditor mengalami kenaikan 1 s atuan, maka kualitas audit akan meningkat 

sebesar 0,123 dengan asumsi variabel lain konstan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) dan 

Alim (2007) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengruh terhadap kualitas audit. Hasil 

tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, 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 sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan akan rendah. 

 

4.8.2    Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

 Dalam melakukan auditing diperlukannya independensi. Independensi merupakan 

standar auditing yang harus diperhatikan oleh akuntan publik atau auditor, dituntut untuk 

selalu obyektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil suatu keputusan 

yang berhubungan dengan auditing. Dalam melakukan tugas auditnya, auditor tidak boleh 

mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektifitas. 

Dengan alasan itulah mengapa diperlukannya sikap independen dari auditor untuk 

menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan yang 

nyata sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Dari hasil uji parsial, variabel independensi memiliki probabilitas (p-value)   s ebesar 

0,000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa H0 

ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel independensi 

terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan 
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independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 

sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,227 m engindikasikan bahwa variabel independensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa jika independensi auditor 

mengalami kenaikan 1 s atuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,227 de ngan 

asumsi variabel lain konstan.  

Independensi adalah variabel yang paling mempengaruhi kualitas audit. Dapat terlihat 

dari nilai koefisien regresi sebesar 0,227 pa ling besar dibandingkan nilai koefisien regresi 

variabel kompetensi dan variabel etika auditor. Auditor harus memiliki independensi in fact 

dan independensi in appearance. Independensi in fact, auditor melakukan penugasan audit 

sesuai dengan kondisi perusahaan dan obyektif dalam mengambil suatu keputusan yang 

berhubungan dengan auditing. Indpendensi in appearance, auditor tidak mengaudit 

perusahaan yang memiliki hubungan dengan keluarga dan tidak membeli saham perusahaan 

klien yang sedang diaudit sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memandang auditor 

sebagai auditor yang independen dari penugasan auditnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) dan 

Fitriani (2010) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hal ini dapat dipahami bahwa semakin independen dan lepasnya seorang auditor dari 

berbagai tekanan-tekanan yang ada, maka kualitas hasil audit yang dilakukannya juga akan 

semakin baik.  

 

4.8.3    Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit 

 Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga 

standar perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan 

adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi akuntan, khususnya atas kinerja akuntan 
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publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi membutuhkan akuntan profesional, maka 

diperlukan etika auditor yang sesuai dengan prinsip etika profesi dan kode etik untuk 

menunjang kinerja auditor. Apabila seorang auditor memiliki etika yang tidak baik, maka hal 

tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. 

Variabel etika auditor memiliki probabilitas (p-value)   s ebesar 0,011 lebih kecil dari  

tingkat signifikansi 5% (0,011 < 0,05) berdasarkan pengujian hipotesisi secara parsial. Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

variabel etika auditor terhadap kualitas audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor  

telah mentaati etika profesionalnya terkait dengan pelayanan yang diberikan yang 

menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kode etik yang ada telah diperhatikan oleh para 

editor dalam melakukan audit sehingga mampu menghasilkan hasil audit yang berkualitas. 

Adapun nilai koefisien regresi sebesar 0,137 m engindikasikan bahwa variabel etika 

auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa jika etika auditor 

mengalami kenaikan 1 s atuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,137 de ngan 

asumsi variabel lain konstan.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 

(2010) yang menyatakan bahwa etika auditor tidak berpengruh terhadap kualitas audit. Akan 

tetapi, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim (2007) yang 

menyatakan bahwa interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Terdapatnya pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit diperlukan karena sebagai 

seorang auditor harus memiliki etika profesi auditor yang sesuai dengan prinsip etika profesi 

dan kode etik untuk menunjang kinerja auditor. Apabila seorang auditor memiliki etika yang 

tidak baik, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. 

Hal ini mengindikasikan pula bahwa jika seorang auditor taat dan patuh terhadap etika atau 

kode etik yang ada, maka akan meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukan. 
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4.8.4 Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas 
Audit  

 

Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami 

kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan sikap independensinya 

maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan 

keuangan kliennya. Dengan adanya prinsip dasar etika profesional auditor, auditor 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang ada serta menimbulkannya rasa 

kepercayaan kepada klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit yang 

dihasilkan. Auditor yang memiliki kompetensi, independensi, dan etika auditor akan selalu 

obyektif, independen, dan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas.  

Dapat dilihat dari hasil pengujian, nilai dari probabilitas (p-value) model regresi 

sebesar 0,000 di mana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0,000 < 0,05). kompetensi, independensi, dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitan yang dilakukan oleh Elfarini (2007) yang menyatakan bahwa kompetensi dan 

independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

4.8.5  Variabel Independen yang Paling Mempengaruhi Kualitas Audit 

Dalam penelitian ini variabel indepeden yang paling mempengaruhi kualitas audit 

adalah independensi. Dapat terlihat dari hasil pengujian, nilai koefisien regresi independensi 

memiliki nilai terbesar dibandingkan variabel kompetensi dan etika auditor yaitu sebesar 

0,227 mengindikasikan bahwa variabel independensi berpengaruh positif terhadap kualitas 
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audit. Hal ini berarti bahwa jika independensi auditor mengalami kenaikan 1 s atuan, maka 

kualitas audit akan meningkat sebesar 0,227 dengan asumsi variabel lain konstan.  

 

4.9  Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi, 

independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Jakarta Pusat, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat 

dimanfaatkan oleh pihak akuntan publik atau auditor, Kantor Akuntan Publik (KAP), 

pengguna laporan keuangan, dan pihak berkepentingan lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi, independensi, dan etika auditor 

seluruhnya berpengaruh, baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas audit. 

Pengujian ini mengindikasikan semakin tinggi kompetensi, independensi, dan etika auditor, 

maka meningkatkan kualitas audit.  

Dalam penelitian ini kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Tidak  

dapat dipungkiri, seorang auditor harus berkompeten yaitu memiliki pengetahuan dan 

pengalaman. Pengetahuan auditor dapat dilihat dari tingkat pendidikan, sertifikasi baik 

dibidang audit maupun selain bidang audit, dan adanya pelatihan-pelatihan untuk menunjang 

pekerjaannya sehingga wawasannya terbuka luas. Sedangkan pengalamannya dapat dilihat 

dari lamanya bekerja sebagai auditor, banyaknya klien yang sudah diauditnya, serta 

memahami berbagai jenis industri klien. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi 

auditor dengan berbagai macam cara, antara lain dengan melakukan pelatihan dan adanya 

tutorial proses pengauditan untuk junior auditor. Pelatihan yang dimaksud bisa berbentuk 

seminar untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan audit. Tutorial yang 

dimaksud adalah berbagi tambahan pengetahuan mengenai audit yang diberikan senior 

auditor kepada junior auditor mengenai pengatahun dan pengalaman mengenai audit. Dengan 
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demikian, tingkat pengetahuan dan pengalaman seorang auditor akan bertambah, yang 

nantinya akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. 

Selain itu, independensi auditor juga memiliki peran penting dalam kualitas audit. 

Auditor dituntut untuk selalu obyektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam 

mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan auditing. Ada berbagai cara untuk 

menjaga independensinya dengan cara, antara lain tidak mengaudit perusahaan yang 

memiliki hubungan dengan keluarga, tidak membeli saham perusahaan klien yang sedang 

diaudit, dan tidak memiliki dua atau lebih pekerjaan dalam suatu proses audit yang sama. 

Dengan demikian, auditor tidak memiliki peluang untuk melakukan tindak kecurangan atas 

proses penyalahgunaan laporan keuangan. 

Diperlukannya etika auditor yang sesuai dengan prinsip etika profesi dan kode etik 

untuk menunjang kinerja auditor. Apabila seorang auditor memiliki etika yang baik, maka hal 

masyarakat akan terus percaya terhadap profesi auditor. Ada berbagai cara untuk tetap 

menjaga etika auditor, antara lain selalu berpedoman dengan standar audit yang berlaku 

dalam penugasan audit dan menjalankan prinsip etika profesi audit. Dengan demikian, 

auditor akan selalu dipercaya masyarakat luas akan hasil audit yang dihasilkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan 

etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Pusat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kompetensi berpengaruh  terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

di Jakarta Pusat. Seorang auditor yang berkompeten dengan memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Jadi semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi juga kualitas audit yang 

dihasilkannya. 

2. Independensi berpengaruh  terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

di Jakarta Pusat. Independensi merupakan standar auditing yang harus 

diperhatikan oleh akuntan publik atau auditor,  dimana dituntut untuk selalu 

obyektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil suatu 

keputusan yang berhubungan dengan auditing. Jadi semakin tinggi independensi 

yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi juga kualitas audit yang 

dihasilkannya. 

3. Etika auditor berpengaruh  terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik 

di Jakarta Pusat. Apabila seorang auditor memiliki etika yang baik, hal tersebut 

memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Jadi 

semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi juga 

kualitas audit yang dihasilkannya. 
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4. Kompetensi, independensi, dan etika auditor secara simultan berpengaruh  

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Auditor 

yang memiliki kompetensi, independensi, dan etika auditor akan selalu obyektif, 

independen, dan melakukan penugasan auditnya sesuai dengan standar yang 

berlaku pasti akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas. 

5. Adapun variabel yang paling mempengaruhi kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik di Jakarta Pusat adalah variabel independensi.  

 

5.2  Saran 

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

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) : 

Untuk meningkatkan kualitas audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu 

mematuhi regulator yang berlaku dan memfasilitasi para auditor untuk 

sertifikasi guna menunjang penugasan audit seperti, Certified Information 

Systems Auditor (CISA) yaitu suatu sertifikasi di bidang audit dan sistem 

informasi dan Certified Public Accountant (CPA) yaitu suatu sertifikasi 

tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. 

2. Bagi auditor : 

Dari hasil penelitian dapat dilihat, variabel independensi adalah variabel yang 

paling mempengaruhi kualitas audit. Untuk menghasilkan kualitas audit yang 

baik, maka dibutuhkan auditor yang independen. Auditor diharapkan 

senantiasa meningkatkan independensi dalam setiap penugasan audit sehingga 

kualitas audit dapat meningkat seperti dengan cara, tidak membeli saham 

perusahaan klien yang sedang diaudit, tidak ada hubungan dekat dengan para 
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pejabat perusahaan klien, dan senantiasa tidak memiliki keterlibatan dengan 

berbagai pihak dalam setiap penugasannya. Para auditor sebaiknya mengikuti 

program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yaitu program belajar 

yang terus menerus yang harus ditempuh akuntan publik untuk memelihara, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya guna 

menunjang pekerjaannya.  

 

3. Bagi peneliti selanjutnya  : 

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan 

menambahkan variabel lain seperti rotasi audit dan ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, diharapkan 

penelitian selanjutnya agar lebih memperluas dan menambah jumlah sampel 

yang digunakan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 
UJI VALIDITAS PRE-TEST 

• Kompetensi 

 
Correlations 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 SUBT1 

K1 Pearson Correlation 1 .872** .813** .731** .600** .525** .873** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K2 Pearson Correlation .872** 1 .835** .756** .647** .498** .885** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K3 Pearson Correlation .813** .835** 1 .883** .769** .577** .897** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K4 Pearson Correlation .731** .756** .883** 1 .770** .700** .901** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K5 Pearson Correlation .600** .647** .769** .770** 1 .724** .802** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K6 Pearson Correlation .525** .498** .577** .700** .724** 1 .752** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

SUBT1 Pearson Correlation .873** .885** .897** .901** .802** .752** 1 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

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

 K7 K8 K9 K10 SUBT2 

K7 Pearson Correlation 1 .647** .640** .000 .583** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 1.000 .000 

N 40 40 40 40 40 

K8 Pearson Correlation .647** 1 .569** .089 .744** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .583 .000 

N 40 40 40 40 40 

K9 Pearson Correlation .640** .569** 1 .146 .628** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .369 .000 

N 40 40 40 40 40 

K10 Pearson Correlation .000 .089 .146 1 .267 

Sig. (2-tailed) 1.000 .583 .369  .150 

N 40 40 40 40 40 

SUBT2 Pearson Correlation .583** .744** .628** .267 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .150  

N 40 40 40 40 40 

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

 

 

• Independensi 
 

Correlations 

 I11 I12 I13 SUBT3 

I11 Pearson Correlation 1 -.177 .000 .122 

Sig. (2-tailed)  .274 1.000 .093 

N 40 40 40 40 

I12 Pearson Correlation -.177 1 -.028 .283 

Sig. (2-tailed) .274  .865 .496 

N 40 40 40 40 

I13 Pearson Correlation .000 -.028 1 .335* 

Sig. (2-tailed) 1.000 .865  .009 

N 40 40 40 40 

SUBT3 Pearson Correlation .122 .283 .335** 1 

Sig. (2-tailed) .093 .496 .009  

N 40 40 40 40 

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

 I14 I15 I16 I17 I18 I19 SUBT4 

I14 Pearson Correlation 1 .420** .677** .690** .195 .807** .739** 

Sig. (2-tailed)  .007 .000 .000 .229 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I15 Pearson Correlation .420** 1 .149 .213 .239 .407** .522** 

Sig. (2-tailed) .007  .359 .186 .138 .009 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I16 Pearson Correlation .677** .149 1 .781** .419** .484** .699** 

Sig. (2-tailed) .000 .359  .000 .007 .002 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I17 Pearson Correlation .690** .213 .781** 1 .455** .648** .800** 

Sig. (2-tailed) .000 .186 .000  .003 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I18 Pearson Correlation .195 .239 .419** .455** 1 .225 .635** 

Sig. (2-tailed) .229 .138 .007 .003  .163 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I19 Pearson Correlation .807** .407** .484** .648** .225 1 .806** 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .002 .000 .163  .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

SUBT4 Pearson Correlation .739** .522** .699** .800** .635** .806** 1 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

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

 

 

 
Correlations 

 I20 I21 SUBT5 

I20 Pearson Correlation 1 .155 .746** 

Sig. (2-tailed)  .338 .009 

N 40 40 40 

I21 Pearson Correlation .155 1 .197 

Sig. (2-tailed) .338  .198 

N 40 40 40 

SUBT5 Pearson Correlation .746** .197 1 

Sig. (2-tailed) .009 .198  

N 40 40 40 
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Correlations 

 I20 I21 SUBT5 

I20 Pearson Correlation 1 .155 .746** 

Sig. (2-tailed)  .338 .009 

N 40 40 40 

I21 Pearson Correlation .155 1 .197 

Sig. (2-tailed) .338  .198 

N 40 40 40 

SUBT5 Pearson Correlation .746** .197 1 

Sig. (2-tailed) .009 .198  

N 40 40 40 

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

 

 

 
Correlations 

 I22 I23 I24 SUBT6 

I22 Pearson Correlation 1 .290 .330* .827** 

Sig. (2-tailed)  .070 .037 .000 

N 40 40 40 40 

I23 Pearson Correlation .290 1 .142 .575** 

Sig. (2-tailed) .070  .383 .000 

N 40 40 40 40 

I24 Pearson Correlation .330* .142 1 .797** 

Sig. (2-tailed) .037 .383  .000 

N 40 40 40 40 

SUBT6 Pearson Correlation .827** .575** .797** 1 

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

N 40 40 40 40 

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

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

 
Correlations 

 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 TOTAL3 

E25 Pearson 

Correlation 

1 .692** .625** .679** .559** .520** .613** .656** .816** 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E26 Pearson 

Correlation 

.692** 1 .878** .420** .381* .516** .513** .744** .763** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .007 .015 .001 .001 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E27 Pearson 

Correlation 

.625** .878** 1 .488** .468** .577** .569** .702** .826** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .001 .002 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E28 Pearson 

Correlation 

.679** .420** .488** 1 .713** .728** .669** .559** .778** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .007 .001  .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E29 Pearson 

Correlation 

.559** .381* .468** .713** 1 .601** .462** .544** .814** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .015 .002 .000  .000 .003 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E30 Pearson 

Correlation 

.520** .516** .577** .728** .601** 1 .842** .595** .813** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E31 Pearson 

Correlation 

.613** .513** .569** .669** .462** .842** 1 .594** .729** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .001 .000 .000 .003 .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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E32 Pearson 

Correlation 

.656** .744** .702** .559** .544** .595** .594** 1 .822** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TOTAL3 Pearson 

Correlation 

.816** .763** .826** .778** .814** .813** .729** .822** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

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

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

 

 
 
 

• Kualitas Audit 
 

Correlations 

 KA33 KA34 KA35 KA36 KA37 KA38 TOTAL4 

KA33 Pearson 

Correlation 

1 -.115 .127 -.094 .021 -.251 .118 

Sig. (2-tailed)  .479 .435 .564 .898 .118 .258 

N 40 40 40 40 40 40 40 

KA34 Pearson 

Correlation 

-.115 1 .573 .699 .343 .651 .818 

Sig. (2-tailed) .479  .000 .000 .030 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

KA35 Pearson 

Correlation 

.127 .573 1 .740 .422 .414 .810 

Sig. (2-tailed) .435 .000  .000 .007 .008 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

KA36 Pearson 

Correlation 

-.094 .699 .740 1 .358 .628 .741 

Sig. (2-tailed) .564 .000 .000  .023 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

KA37 Pearson 

Correlation 

.021 .343 .422 .358 1 .444 .682 

Sig. (2-tailed) .898 .030 .007 .023  .004 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 
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KA38 Pearson 

Correlation 

-.251 .651 .414 .628 .444 1 .691 

Sig. (2-tailed) .118 .000 .008 .000 .004  .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

TOTAL4 Pearson 

Correlation 

.118 .818 .810 .741 .682 .691 1 

Sig. (2-tailed) .258 .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 40 
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LAMPIRAN 2 

UJI RELIABILITAS PRE-TEST 

 Kompetensi 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 
 Independensi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 Etika Auditor 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.894 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.641 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 10 
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 Kualitas Audit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.737 10 

PENGARUH KOMPETENSI..., SITI ANNISA CHOSIANA, Ak.-IBS, 2013



LAMPIRAN 3 

UJI VALIDITAS POST-TEST 

• Kompetensi 

 
Correlations 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 SUBT1 

K1 Pearson Correlation 1 .872** .813** .731** .600** .525** .873** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K2 Pearson Correlation .872** 1 .835** .756** .647** .498** .885** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K3 Pearson Correlation .813** .835** 1 .883** .769** .577** .897** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K4 Pearson Correlation .731** .756** .883** 1 .770** .700** .901** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K5 Pearson Correlation .600** .647** .769** .770** 1 .724** .802** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

K6 Pearson Correlation .525** .498** .577** .700** .724** 1 .752** 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

SUBT1 Pearson Correlation .873** .885** .897** .901** .802** .752** 1 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

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

 K7 K8 K9 SUBT2 

K7 Pearson Correlation 1 .647** .640** .890** 

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

N 40 40 40 40 

K8 Pearson Correlation .647** 1 .569** .900** 

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

N 40 40 40 40 

K9 Pearson Correlation .640** .569** 1 .824** 

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

N 40 40 40 40 

SUBT2 Pearson Correlation .890** .900** .824** 1 

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

N 40 40 40 40 

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

 

 

• Independensi 
 

Correlations 

 I13 SUBT3 

I13 Pearson Correlation 1 .649* 

Sig. (2-tailed)  .009 

N 40 40 

SUBT3 Pearson Correlation .649** 1 

Sig. (2-tailed) .009  

N 40 40 

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

 I14 I15 I16 I17 I18 I19 SUBT4 

I14 Pearson Correlation 1 .420** .677** .690** .195 .807** .739** 

Sig. (2-tailed)  .007 .000 .000 .229 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I15 Pearson Correlation .420** 1 .149 .213 .239 .407** .522** 

Sig. (2-tailed) .007  .359 .186 .138 .009 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I16 Pearson Correlation .677** .149 1 .781** .419** .484** .699** 

Sig. (2-tailed) .000 .359  .000 .007 .002 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I17 Pearson Correlation .690** .213 .781** 1 .455** .648** .800** 

Sig. (2-tailed) .000 .186 .000  .003 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I18 Pearson Correlation .195 .239 .419** .455** 1 .225 .635** 

Sig. (2-tailed) .229 .138 .007 .003  .163 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

I19 Pearson Correlation .807** .407** .484** .648** .225 1 .806** 

Sig. (2-tailed) .000 .009 .002 .000 .163  .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

SUBT4 Pearson Correlation .739** .522** .699** .800** .635** .806** 1 

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

N 40 40 40 40 40 40 40 

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

 

 

 
Correlations 

 I20 SUBT5 

I20 Pearson Correlation 1 .743** 

Sig. (2-tailed)  .009 

N 40 40 

SUBT5 Pearson Correlation .743** 1 

Sig. (2-tailed) .009  

N 40 40 

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

 I22 I23 I24 SUBT6 

I22 Pearson Correlation 1 .290 .330* .827** 

Sig. (2-tailed)  .070 .037 .000 

N 40 40 40 40 

I23 Pearson Correlation .290 1 .142 .575** 

Sig. (2-tailed) .070  .383 .000 

N 40 40 40 40 

I24 Pearson Correlation .330* .142 1 .797** 

Sig. (2-tailed) .037 .383  .000 

N 40 40 40 40 

SUBT6 Pearson Correlation .827** .575** .797** 1 

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

N 40 40 40 40 

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

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

 

 
Correlations 

 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 TOTAL3 

E25 Pearson 

Correlation 

1 .692** .625** .679** .559** .520** .613** .656** .816** 

Sig. (2-

tailed) 
 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E26 Pearson 

Correlation 

.692** 1 .878** .420** .381* .516** .513** .744** .763** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .007 .015 .001 .001 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E27 Pearson 

Correlation 

.625** .878** 1 .488** .468** .577** .569** .702** .826** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .001 .002 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E28 Pearson 

Correlation 

.679** .420** .488** 1 .713** .728** .669** .559** .778** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .007 .001  .000 .000 .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E29 Pearson 

Correlation 

.559** .381* .468** .713** 1 .601** .462** .544** .814** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .015 .002 .000  .000 .003 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E30 Pearson 

Correlation 

.520** .516** .577** .728** .601** 1 .842** .595** .813** 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

E31 Pearson 

Correlation 

.613** .513** .569** .669** .462** .842** 1 .594** .729** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .001 .000 .000 .003 .000  .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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E32 Pearson 

Correlation 

.656** .744** .702** .559** .544** .595** .594** 1 .822** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TOTAL3 Pearson 

Correlation 

.816** .763** .826** .778** .814** .813** .729** .822** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

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

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

 
 
 
 
 
 

• Kualitas Audit 
 

Correlations 

 KA34 KA35 KA36 KA37 KA38 TOTAL4 

KA34 Pearson 

Correlation 

1 .573 .699 .343 .651 .840 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .030 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

KA35 Pearson 

Correlation 

.573 1 .740 .422 .414 .861 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .007 .008 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

KA36 Pearson 

Correlation 

.699 .740 1 .358 .628 .836 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .023 .000 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

KA37 Pearson 

Correlation 

.343 .422 .358 1 .444 .672 

Sig. (2-tailed) .030 .007 .023  .004 .000 

N 40 40 40 40 40 40 

KA38 Pearson 

Correlation 

.651 .414 .628 .444 1 .759 

Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .004  .000 

N 40 40 40 40 40 40 
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TOTAL4 Pearson 

Correlation 

.408 .861 .836 .672 .759 1 

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

N 40 40 40 40 40 40 
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LAMPIRAN 4 

UJI RELIABILITAS Post-TEST 

 Kompetensi 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 
 Independensi 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 Etika Auditor 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.929 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.800 11 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 8 
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 Kualitas Audit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.852 5 
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LAMPIRAN 5 

UJI NORMALITAS 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.07980240 

Most Extreme Differences Absolute .043 

Positive .043 

Negative -.043 

Kolmogorov-Smirnov Z .483 

Asymp. Sig. (2-tailed) .974 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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LAMPIRAN 6 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.625 1.677  1.565 .120 

LN_KOMPETENSI -.724 .813 -.170 -.891 .375 

LN_INDEPENDENSI .171 .950 .033 .180 .858 

LN_ETIKA -.115 1.129 -.025 -.102 .919 

a. Dependent Variable: LN_KA 
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LAMPIRAN 7 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.712 .829  2.065 .041 

KOMPETENSI .134 .036 .280 3.757 .000 

INDEPENDENSI .227 .035 .452 6.410 .000 

ETIKA .137 .053 .234 2.575 .011 

 

 

95.0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

.071 3.353      

.063 .205 .793 .323 .154 .303 3.298 

.157 .297 .839 .503 .263 .338 2.961 

.032 .242 .835 .228 .106 .204 4.902 

a. Dependent Variable: KUALITAS_AUDIT 

 
 

Coefficient Correlationsa 

Model ETIKA 

INDEPENDENS

I KOMPETENSI 

1 Correlations ETIKA 1.000 -.576 -.632 

INDEPENDENSI -.576 1.000 -.081 

KOMPETENSI -.632 -.081 1.000 

Covariances ETIKA .003 -.001 -.001 

INDEPENDENSI -.001 .001 .000 

KOMPETENSI -.001 .000 .001 

a. Dependent Variable: KUALITAS_AUDIT 
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LAMPIRAN 8 

REGRESI LINEAR BERGANDA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.712 .829  2.065 .041 

KOM .134 .036 .280 3.757 .000 

IND .227 .035 .452 6.410 .000 

ETI .137 .053 .234 2.575 .011 

 

 

95.0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

.071 3.353      

.063 .205 .793 .323 .154 .303 3.298 

.157 .297 .839 .503 .263 .338 2.961 

.032 .242 .835 .228 .106 .204 4.902 
a. Dependent Variable: KUALITAS_AUDIT 
b.  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2099.596 3 699.865 157.883 .000a 

Residual 536.372 121 4.433   

Total 2635.968 124    

a. Predictors: (Constant), ETI,  IND, KOM 

b. Dependent Variable: KUALITAS_AUDIT 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .892a .797 .791 2.10543 

a. Predictors: (Constant), ETI, IND, KOM 

b. Dependent Variable: KUALITAS_AUDIT 

 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

.797 157.883 3 121 .000 1.841 
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LAMPIRAN 9 

NAMA DAN ALAMAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
 
No Nama KAP Alamat 
1. KAP Amachi, Arifin, Mardani & Muliadi Ruko Mega Grosir Cempaka Mas 

Blok B No. 3 
Jl. LetJend. Suprapto 
Jakarta Pusat 10640 

2. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel Jl. Tanah Abang IV No. 34 B 
Jakarta Pusat 10160 

3. KAP Bernardi & Rekan  Jl. Cikini Raya No.  9 
Jakarta Pusat 10330 

4. KAP Ahmad Raharjo Utomo Gedung Arva Lantai 4 
Jl. RP Soeroso No. 40 Menteng 
Jakarta Pusat 13050 

5. KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto &Rekan Graha Atrium Lantai 10, Suite 10.06 
Jl. Senen Raya No. 135 
Jakarta Pusat 10410 

6. KAP Jansen & Ramdan Gedung Jaya Lantai 7 
Jl. M. H. Thamrin No. 12 
Jakarta Pusat 10340 

7. KAP Jojo Sunarjo, Ruchiat & Arifin Gedung Dewan Pers Lantai 5 
Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34 
Jakarta Pusat 10110 

8. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan Wisma 46 Kota BNI Lantai 37, Suite 
37.08 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 
Jakarta Pusat 10220 

9. KAP Leonard, Mulia & Richard Jl. Hayam Wuruk No. 3W – 3V 
Jakarta Pusat 10120 

10. KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny Intiland Tower Lantai 7 
Jl. Jend Sudirman Kav. 32 
Karet Tengsin, Tanah Abang 
Jakarta Pusat 10220 

11. KAP Murni & Bakhtiar Jl. Melawan No. 26/22 
Pangerang Jayakarta 
Jakarta Pusat 10730 

12. KAP Drs. Selamat, AK., BAP Wisma Tigris Lantai 4 
Jl. Batu Ceper No. 19 DEF 
Jakarta Pusat 10120 

13. KAP Drs. Thalib Daeng Mattemu Menara Salemba Lantai 8 
Jl. Salemba Raya No. 5 Zone 4A2 
Jakarta Pusat 

14. KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan Jl. Cempaka Putih Barat 13 No. G 10 
Jakarta Pusat 10520 

15. KAP Trisno, Adams & Rekan Jl. Biak No. 18 Roxy 
Jakarta Pusat 10150 
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LAMPIRAN 10 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat,  

Saya adalah mahasiswa program S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Indonesia 

Banking School, sedang melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi. Dalam 

penelitian ini Saya mengambil tema mengenai kualitas audit yang dipengaruhi oleh kompetensi, 

independensi, dan etika auditor. Dengan ini Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi 

menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian ini.  

Saya akan menjamin kerahasiaan dari semua jawaban yang telah Bapak/Ibu berikan dalam 

kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah.   

Demikian permohonan ini Saya sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama 

yang baik dari Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti, 

 

 Siti Annisa Chosiana 

Siti Annisa Chosiana (0812.8800.2291) 
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KUESIONER  PENELITIAN 

 

A. Data Responden 

1. Nama Kantor Akuntan Publik    : 

2. Jabatan/Posisi pada Kantor Akuntan Publik saat ini : 

a. Senior auditor 

b. Junior auditor 

c. Manajer 

d. Partner 

3. Tingkat pendidikan formal Anda     :  

a. S3 

a. S2 

b. S1 

c. D3 

4. Lama pengalaman kerja di bidang audit sampai saat ini  : 

a. < 3 tahun 

b. 3 – 6 tahun 

c. 7 – 9 tahun 

d. > 10 tahun 

5. Apakah Anda memiliki sertifikasi atau gelar professional lain yang menunjang bidang 

keahlian (selain akuntan publik)     : 

a. Ya, sebutkan  

b. Tidak 

 

B. Pernyataan Mengenai Pendapat Auditor 

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-

pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda checklist ( √ ). Skor 

jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai 

berikut : 

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2  : Tidak Setuju (TS) 
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Skor 3 : Netral (N) 

Skor 4  : Setuju (S) 

Skor 5 : Sangat Setuju (SS) 

 

KOMPETENSI 

Kompetensi sebagai keahlian yang cukup sehingga dapat digunakan untuk 

melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Di dalam menjalankan tugasnya, 

auditor memiliki standar pelaksanaan audit. Khususnya di dalam standar umum auditing 

terdapat ketentuan audit yang harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai.  

 

Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Setiap akuntan publik harus memahami dan 

melaksanakan jasa profesionalnya sesuai 

dengan Standar Akuntan Keuangan (SAK) dan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 

relevan.           
2. Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu 

memahami jenis industri klien. 
        

  
 

3. Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu 

memahami kondisi perusahaan klien. 

          

4. Untuk melakukan audit yang baik, saya 

membutuhkan pengetahuan yang diperoleh 

dari tingkat pendidikan formal. 

          

5. Selain pendidikan formal, untuk melakukan 

audit yang baik, saya juga membutuhkan 

pengetahuan yang diperoleh dari kursus dan 

pelatihan khususnya dibidang audit. 

          

6. Keahlian khusus yang saya miliki dapat 

mendukung proses audit yang saya lakukan. 
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Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

7. Semakin banyak jumlah klien yang saya audit, 

menjadikan audit yang saya lakukan semakin 

lebih baik. 

          

8. Saya telah memiliki banyak pengalaman dalam 

bidang audit dengan berbagai macam klien 

sehingga audit yang saya lakukan menjadi lebih 

baik. 

     

9. Saya pernah mengaudit perusahaan yang go 

public, sehingga saya dapat mengaudit 

perusahaan yang belum go public dengan lebih 

baik. 
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INDEPENDENSI 

Dalam Kode Etik Akuntan tahun 1994 disebutkan bahwa independensi adalah sikap 

yang diharapkan dari seorang akutan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi 

dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. 

Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Kesalahan klien yang saya temukan akan 

dilaporkan, walaupun hubungan dengan klien 

sudah terjalin lama . 

          

2. Saya harus bertindak jujur agar klien agar tidak 

kehilangan klien.  

          

3. Jika audit yang saya lakukan buruk, maka saya 

dapat menerima sanksi dari klien. 

          

4. Semua kesalahan klien akan saya laporkan, 

walaupun mendapat peringatan dari klien.  

          

5. Saya berani melaporkan kesalahan klien, 

walaupun klien dapat mengganti posisi saya 

dengan auditor lain.  

          

6. Jika audit fee dari satu klien merupakan 

sebagian besar dari total pendapatan suatu 

kantor akuntan, maka hal ini tidak dapat 

merusak independensi akuntan publik. 

          

7. Fasilitas yang saya terima dari klien, tidak 

menjadikan saya sungkan terhadap klien 

sehingga kurang bebas dalam melakukan audit. 

          
 
 

8. Saya membutuhkan telaah dari rekan auditor 

untuk menilai prosedur audit saya, karena 

cukup bermanfaat.  
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Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

9. Selain memberikan jasa audit, suatu kantor 

akuntan dapat pula memberikan jasa-jasa 

lainnya kepada klien yang sama. 

10. Jasa non audit yang diberikan pada klien tidak 

merusak independensi penampilan akuntan 

publik tersebut.           
11. Pemberian jasa lain selain jasa audit dapat 

meningkatkan informasi yang disajikan dalam 

laporan pemeriksaan akuntan publik.           
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ETIKA AUDITOR 

Kode etik merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang 

perilaku profesional. Tuntutan profesional sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik 

untuk masing-masing profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang 

berlaku untuk suatu profesi. 

Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Kode etik profesi dibuat sebagai pedoman 

dalam melakukan suatu penugasan tertentu.           
2. Saya selalu berusaha mengedepankan kode etik 

profesi dalam setiap penugasan audit. 
          

3. Oleh karena itu, saya selalu berusaha menaati 

standar yang tertera pada kode etik profesi, 

integritas dan obyektifitas saya tidak dapat 

diragukan lagi. 

          

4. Saya akan meneriman sanksi jika melanggar 

kode etik profesi yang berlaku. 

          

5. Saya merasa bersalah ketika saya melakukan 

pelanggaran kode etik secara sengaja. 

          

6. Adanya kepatuhan setiap auditor terhadap 

kode etik profesi, mencerminkan cara kerja 

serta hasil audit yang andal. 

          

7. Kepercayaan masayarakat akan meningkat 

ketika saya melakukan penugasan audit 

berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP). 

          

8. Dengan mematuhi kode etik yang berlaku, 

maka dapat meyakinkan diri saya dan klien 

terhadap kualitas audit yang andal atas suatu 

laporan keuangan. 
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KUALITAS AUDIT 
 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan, dimana seorang auditor dapat 

menemukan hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, dan dapat 

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan.  

 

Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Pemahaman terhadap sistem informasi 

akuntansi klien dapat menjadikan pelaporan 

audit saya menjadi lebih baik.           
2. Saya mempunyai komitmen yang kuat untuk 

menyelesaikan audit dalam waktu yang tepat. 

          

3. Saya menjadikan SPAP sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pekerjaan laporan. 

          

4. Saya tidak mudah percaya terhadap pernyataan 

klien, selama melakukan audit. 

          

5. Saya selalu berusaha berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan selama melakukan 

audit. 

          

 

 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini. Saya akan menjamin kerahasiaan dari 

semua jawaban Bapak/Ibu berikan dalam kuesioner yang hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian ilmiah. 
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