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ABSTRAK 

 
Jasa akuntan pulik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk 

memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan 
keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan organisasi bisnis disektor 
jasa yang relatif kompetitif. Lingkungan eksternal audit dicirikan dengan 
kompetisi yang intens, tekanan fee dan pertumbuhan yang lambat. Audit harus 
dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 
teksnis yang cukup sebagai auditor.  

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk melihat 
pengaruh dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket.  
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 orang pegawai di KAP Kota 
Yogyakarta. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah 
sebagai berikut 1) Kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan klien 
secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 
publik di Yogyakarta, dan 2) Kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan 
tekanan klien secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit pada 
kantor akuntan publik di Yogyakarta. 
 
Kata kunci: kompetensi, independensi, pengalaman kerja, tekanan klien, 

kualitas audit 
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ABSTRACT 

Accounting services are often used by parties outside the company to 
provide an assessment of the performance of the company through the 
examination of financial statements. Public Accounting Firm (KAP) is a relatively 
competitive business services organization. The external audit environment is 
characterized by intense competition, cost pressures and slow growth. Audits 
should be carried out by someone or more who has sufficient technical skills and 
training as an auditor. 

This research is an associative research, which aims to see the influence of 
two or more variables. The type of data used in this study is qualitative data 
quantized by using Likert scale. Data collection method used in this research is 
questionnaire. The sample in this research are 55 employees in KAP Kota 
Yogyakarta. Data analysis used multiple linear regression. 

Conclusions can be drawn from the research that has been done is as 
follows 1) Competence, independence, work experience and client pressure 
individually affect the quality of audit at the public accounting firm in 
Yogyakarta, and 2) Competence, independence, work experience, and pressure 
clients together affect the quality of audit at the public accounting firm in 
Yogyakarta. 

 
Keywords:  competence, independence, work experience, client pressure, audit 

quality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  akuntan  internal  perusahan  harus  

diperiksa  kembali  oleh  auditor  eksternal  karena  terdapat  perbedaan  

kepentingan  ataupun  keinginan  antara  pihak  manajemen  perusahaan  dengan  

pihak  pemakai laporan  keuangan  (investor,  kreditur,  debitur).  Laporan  

keuangan  harus dapat  diandalkan, wajar dan terbebas dari kekurangan, sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan para 

pengguna informasi laporan keuangan yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut.  

Laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi keuangan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur 

(Riyanto, 2007). Dalam melakukan pencatatan ke dalam laporan keuangan ini, 

dapat saja terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Oleh karenanya, 

diperlukan adanya peran pihak independen sebagai pihak ketiga di luar 

lingkungan perusahaan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Dengan menambahkan fungsi audit kepada tiap situasi, pengguna 

laporan keuangan mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa dalam laporan 

keuangan tidak terkandung salah saji ataupun penghilangan yang material. 

Auditor dapat juga memberikan keyakinan yang bernilai mengenai informasi 
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operasi, keandalan dan keamanan sistem informasi, serta pengendalian internal 

suatu entitas (Arensdkk, 2008). 

Karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah 

relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable) (FASB). Akan tetapi kedua 

karakteristik tersebut sangat sulit diukur, sehinggga para pemakai informasi 

membutuhkan bantuan jasa akuntan publik untuk memberikan jaminan bahwa 

laporan keuangan tersebut relevan, dapat diandalkan serta dapat meningkatkan 

kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut 

(Burhanudin, 2016). 

Audit adalah suatu pemeriksa yang dilakukan secara kritis dan sistematis, 

oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-buti pendukungnya, 

dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut (Agoes, 2012:4). Audit merupakan suatu proses sistematik 

untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang dilakukan secara obyektif 

mengenai pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dapat diartikan secara 

umum bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang 

berkompeten dan independen dengan mengumpulkan evaluasi bahan bukti dan 

bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan 

(Fonda, 2014).  
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Kebutuhan terhadap jasa akuntan publik dalam pelaporan laporan 

keuangan yaitu salah satunya adalah dengan menyediakan laporan keuangan yang 

relevan sebagai dasar penilaian bagi pemakai laporan keuangan mengenai 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan seharusnya berisi informasi-informasi 

yang penting, handal, dan dapat dipercaya. Tingkat kehandalan laporan keuangan 

perusahaan akan selalu diperiksa oleh para pengguna laporan guna mencari 

informasi keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Salah satu cara untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya adalah dengan 

dilakukannya audit secara independen agar informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk sarana pengambilan keputusan 

akurat, lengkap, dan tidak bias. 

Kualitas audit merupakan seberapa sesuai audit dengan standar 

pengauditan (Watkins dkk, 2004). Banyak peneliti yang mencoba melihat atribut-

atribut apa yang harus dimiliki auditor yang berkualitas baik dari sudut pandang 

auditor, pembuat laporan keuangan maupun pengguna laporan keuangan (Riyanto, 

2007). Penelitian empiris banyak menggunakan beberapa dimensi atau proksi 

sebagai wakil dari kualitas audit tersebut. Salah satu proksi yang lazim digunakan 

dalam penelitian mengenai kualitas audit adalah ukuran kantor akuntan publik, 

atau selanjutnya disebut sebagai KAP. Akuntan publik sangat dibutuhkan untuk 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. 

Jasa akuntan pulik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk 

memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan 

keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan organisasi bisnis disektor 
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jasa yang relatif kompetitif. Lingkungan eksternal audit dicirikan dengan 

kompetisi yang intens, tekanan fee, dan pertumbuhan yang lambat. Untuk 

berkompetisi secara sukses dalam lingkungan tersebut KAP harus secara kontinyu 

berusaha keras untuk melampaui harapan klien dan memaksimalkan kepuasan 

klien, dengan cara memahami penentu kepuasan klien. 

Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja 

perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima 

umum (Standar Akuntansi Keuangan), yang diterapkan secara konsisten dan tidak 

mengandung kesalahan yang material adalah laporan keuangan yang wajar (Futri, 

2014). Fornell, (1996) dalam Widagda (2004) untuk mengetahui kepuasan klien 

perlu tolok ukur, yaitu bilamana tercapainya keseimbangan dari apa yang 

diharapkan dengan apa yang dirasakan, misalnya dalam menggunakan jasa, bila 

sesuatu yang dirasakan oleh pelanggan itu melebihi harapan mereka maka ia akan 

puas. Untuk menilai sesuatu yang dirasakan, ukuran kualitas merupakan salah satu 

kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan portofolio jasa audit. 

Kepuasan pada dasarnya meliputi tiga hal, yaitu kualitas yang dirasakan, nilai 

yang dirasakan, dan harapan pelanggan. 

Standar umum pertama (IAI, 2011) menyebutkan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 
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teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan kompetensi merupakan keahlian 

seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. 

Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor 

(Tuanakotta, 2011). 

Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo sebagaimana dikutip oleh 

Mulyadi (2008), bahwa kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem 

akuntansi auditnya. Dalam penelitiannya, Watkins dkk. (2004) telah 

mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Kualitas audit adalah probabilitas nilai-nilai pasar bahwa laporan keuangan 

mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan 

melaporkan kekeliruan material tersebut.  

b. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan 

laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan 

yang mengandung kekeliruan material.  

c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.  

d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan 

bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi. 

Selanjutnya, istilah “kualitas audit” mempunyai arti yang berbeda-beda bagi 

setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit 

yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada 
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salah saji yang material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud) 

dalam laporan keuangan audit. 

Menurut Lennox sebagaimana dikutip Riyanto (2007), ada hubungan 

positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep 

pocket yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian Lennox telah membuktikan 

kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar 

mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka 

memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (clientspecific rents) yang 

akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena 

karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada 

KAP besar, maka mereka terancam (exposed) oleh tuntutan hukum pihak ketiga 

yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. 

Menurut De Angelo sebagaimana dikutip Ebrahim (2001), kualitas audit 

yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang 

melakukan audit. KAP besar (big four accounting firms) dipersepsikan akan 

melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non 

big four accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak 

sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu 

atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik 

oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih 

berhati-hati. 

Independensi menurut Mulyadi (2008) dapat diartikan sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada 
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orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatanya. Dalam 

kenyataan auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap 

mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental 

independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2008) : 

a. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar 

oleh kliennya atas jasanya tersebut. 

b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 

memuaskan keinginan kliennya. 

c. Mempertahankan sikap mental independensi seringkali dapat menyebabkan 

lepasnya klien. 

Tjun Tjun (2012) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi 

dan independensi terhadap kualitas audit. Dimana keahlian diproksikan dengan 

pengalaman terhadap pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi 

diproksikan dalam lama ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan dari rekan 

auditor dan jasa non audit. Hasil dari penelitiannya bahwa kualitas audit yang 

terdiri pengetahuan dan pengalaman yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit. Berbeda dengan hasil idependensi bahwa hubungan dengan klien, 

tekanan dari klien, telaah rekan auditor dan pemberian jasa non audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Salah satu kunci keberhasilan auditor dalam melakukan audit adalah 

bergantung kepada seorang auditor yang memiliki keahlian yang meliputi dua 
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unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman adalah sebagai suatu 

ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang 

dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan 

baik (Foster 2001:40). Sedangkan pengalaman merupakan suatu proses 

pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkahlaku baik dari 

pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu 

proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi 

(Knoers dan Haditono, 1999). Pengalaman kerja seorang auditor dalam hal 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan berkembang seiring 

dengan bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit. Semakin sering 

seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka akan bertambah pula 

pengalaman dalam hal pekerjaannya dan akan semakin cepat pula penyelesaian 

pekerjaannya. Begitu pula dengan auditor, seorang auditor memiliki pengalaman 

kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan 

memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. 

Tekanan dari klien dapat timbul jika konflik antara auditor dengan klien 

muncul. Situasi konflik tersebut dapat terjadi ketika antara klien dengan auditor 

tidak sependapat dengan beberapa hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan 

perusahaan yang sedang diaudit. Klien berusaha mempengaruhi agar fungsi 

pengujian laporan keuangan yang dilakukan dengan cara memaksa auditor untuk 

melakukan tindakan yang melanggar standar profesi, kode etik, dan standar 
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akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya dalam pemberian 

opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. 

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahan. Manajemen mungkin ingin operasi 

perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yaitu dapat tergambar melalui laba 

yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Sedangkan 

auditor harus tetap menerapkan standar auditing dan kode etik profesi sebagai 

auditor. Pada situasi seperti ini, biasanya seorang auditor mengalami dilema, 

sedangkan di satu sisi, jika auditor tersebut mengikuti permintaan klien, maka 

akan melanggar standar profesi sebagai seorang auditor. Namun, pada sisi lain 

jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka klien dapat memberi sanksi yang 

dapat berupa pengehentian penugasan atau mengganti KAP auditornya. Menurut 

Tuanakotta (2011), perusahaan memutuskan untuk memberhentikan KAP karena 

berbagai sebab, salah satunya dalah jika KAP tidak setuju dengan manajemen 

perusahaan mengenai masalah akuntansi, perusahaan dapat mencari KAP lain 

(shopping around) yang dapat  “memahami” pandangan manajemen. 

Maraknya kecurangan dalam proses audit yang dilakukan oleh pihak 

auditor  eksternal  membuat  kualitas  audit  yang  dihasilkan  dipertanyakan  

kewajarannya.  Seorang auditor seharusnya menyajikan laporan  keuangan  yang 

telah diaudit sesuai dengan  tingkat  kewajaran  dan  sesuai  dengan  prinsip  

akuntansi  yang  berlaku  umum  agar  kualitas  audit  yang  dihasilkan  dapat  

diandalkan.  Untuk  mencapai  laporan keuangan  yang  wajar  bebas  dari  salah  

saji  yang  material, auditor  eksternal  harus bekerja  sesuai  dengan  etika  profesi  
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dan  kode  etik  yang  telah  diatur  oleh  IAPI  agar  laporan  keuangan  yang  

dihasilkan  tidak  merugikan  banyak  pihak  dan  dapat digunakan  oleh  para  

pengguna  laporan  keuangan  (investor,  kreditur,  debitur). Peneliti ingin 

mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan tekanan 

auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta pada 

tahun 2017. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KOMPETENSI, 

INDEPENDENSI, PENGALAMAN KERJA, DAN TEKANAN KLIEN 

TERHADAP KUALITAS AUDIT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI 

YOGYAKARTA”. 

 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Sekarang ini tuntutan perusahaan terhadap auditor yang berkualitas tinggi 

semakin meningkat. Hal ini memberikan tekanan kepada auditor dalam 

menjalankan tugasnya dalam proses audit, maka dari itu faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit sangatlah diperlukan, sehingga penelitianpun 

dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta? 
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3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta? 

4. Apakah tekanan klien berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta? 

5. Apakah kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan tekanan klien 

berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di 

Yogyakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menemukan bukti empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit 

pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. 

2. Menemukan bukti empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit 

pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. 

3. Menemukan bukti empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas 

audit pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. 

4. Menemukan bukti empiris pengaruh tekanan klien terhadap kualitas audit 

pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. 

5. Menemukan bukti empiris pengaruh kompetensi, independensi, 

pengalaman kerja, dan tekanan klien terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak Kantor Akuntan 

Publik terutama untuk melihat pengaruh kompetensi, independensi, 

pengalaman kerja, dan tekanan auditor terhadap pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu 

entitas. 

b. Bagi Auditor Independen 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pertimbangan dan referensi bagi auditor dalam melaksanakan proses 

auditnya terutama menjaga kualitas audit dalam pemberian opini audit 

terhadap klien. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Terutama bagi para klien dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

pertimbangan dan pemikiran dalam mengetahui bagaimana pengaruh 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan tekanan klien terhadap 

auditor terhadap kualitas auditor di Kantor Akuntan Publik. 

2. Kegunaan Akademis 

a. Bagi Peneliti 
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Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta 

menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung mengenai 

faktor yang mempengaruhi kualitas audit khususnya mengenai 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan tekanan klien untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik di 

Wilayah Yogyakarta. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan serta 

pengetahuan dan pemikiran para membaca dalam penelitian lebih lanjut 

dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh kompetensi, independensi, 

pengalaman kerja, dan tekanan klien terhadap pertimbangan tingkat 

kualitas audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah 

Yogyakarta. 

3. Bagi Universitas 

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan tekanan klien terhadap 

pertimbangan tingkat kualitas audit terhadap laporan keuangan pada 

Kantor Akuntan Publik di Wilayah Yogyakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Kualitas audit 

Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  menyatakan  bahwa  audit  yang  

dilakukan  auditor  dikatakan  berkualitas,  jika memenuhi  standar  

auditing  dan  standar  pengendalian  mutu  (Agoes, 2012:43).  Kualitas  

audit  sangat  penting,  karena  kualitas  audit  yang  baik merupakan  dasar  

untuk  pengguna  laporan  audit  untuk  mengambil  suatu keputusan yang 

tepat sesuai dengan apa yang dibutukan.  Kualitas audit  merupakan 

probabilitas bahwa auditor  tidak  akan  melaporkan  laporan  audit  

dengan  opini  wajar  tanpa pengecualian  untuk  laporan  keuangan  yang  

mengandung  kekeliruan  material, selain  itu  hasil  audit  dianggap  

berkualitas  jika  auditor  menjalankan  tugasnya dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip profesi. 

Auditor  dengan  kemampuan profesionalisme  tinggi  akan  lebih  

melaksanakan  audit  secara  benar  dan cenderung  menyelesaikan  setiap  

tahapan-tahapan  proses  audit  secara  lengkap dan  mempertahankan  

sikap  skeptisme  dalam  mempertimbangkan  bukti-bukti audit  yang  

kurang  memadai  yang  ditemukan  selama  proses  audit  untuk  

memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). 

14 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Ada  8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu (Simamora, 

2002): 

a. Tanggungjawab  profesi,  dimana  setiap  anggota  harus  

menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua 

kegiatan yang dilakukan 

b. Kepentingan  publik,  setiap  anggota  berkewajiban  untuk  senantiasa 

bertindak  dalam  kerangka  pelayanan  kepada  publik,  menghormati 

kepercayaan publik dan komitmen atas profesionalisme 

c. Integritas, setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab 

profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 

d. Obyektivitas, setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas 

dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban 

profesionalismenya. 

e. Kompetensi dan kehati-hatian, setiap anggota harus melaksanakan jasa 

profesionalismenya  dengan  hati-hati  kompetensi  dan  ketekunan  

serta mempunyai  kewajiban  untuk  mempertahankan  pengetahuan  

dan keterampilan profesional. 

f. Kerahasian, setiap anggota harus menghormati kerahasian informasi 

yang diperoleh  selama  melakukan  jasa  profesional  dan  tidak  boleh  

memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 

g. Perilaku  profesional,  setiap  anggota  harus  berperilaku  yang  

konsisten dengan  reputasi  profesi  yang  baik  dan  menjauhi  

tindakan  yang mendeskreditkan profesi. 
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h. Standar  teknis,  setiap  anggota  harus  melaksanakan  jasa  

profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang 

relevan. 

 

2.1.2. Kompetensi 

Kompetensi auditor internal diartikan sebagai sebuah hubungan 

cara-cara setiap auditor internal memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan 

perilakunya dalam bekerja (Sawyer, 2005:17). Auditor harus memiliki 

kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten 

untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan  guna  

mencapai  kesimpulan  yang  tepat  setelah  memeriksa  bukti  itu  

(Arenset. al, 2008). Kompetensi  auditor  internal  diperoleh  melalui  

pendidikan  dan  pengalaman. Kompetensi seorang auditor sangat penting 

bagi perusahaan agar dapat menghasilkan kualitas audit yang  baik.  

Tentunya  auditor  internal  harus  memiliki  pengetahuan  dan  

pengalaman  yang banyak  dalam  hal  pemeriksaan  laporan  keuangan  

ataupun  yang  berkaitan  dengan operasional perusahaan. 

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) 

menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih 

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, 

sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) 

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, 
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auditor wajib  menggunakan  kemahiran  profesionalitasnya  dengan  

cermat  dan  seksama  (due professional  care). 

 

2.1.3. Independensi 

Internal auditor dikatakan independen apabila dapat melaksanakan 

tugasnya secara bebas  dan  obyektif.  Dengan  kebebasannya,  

memungkinkan  internal  auditor  untuk melaksanakan  tugasnya  dengan  

tidak  berpihak.  Independen  seorang  auditor  disini dikatakan  bahwa  

auditor  tidak  terikat  oleh  instansi-instansi  lain.  Independensi  dapat  

diartikan  sebagai  kejujuran  dalam  diri  auditor  dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya (Mulyadi, 2008). 

Independensi  merupakan  salah satu  komponen  etika  yang  harus 

dijaga  oleh  akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak 

mudah dipengaruhi, karena melaksanakan pekerjaan  untuk  kepentingan  

umum. Akuntan  publik  tidak  dibenarkan  memihak kepentingan 

siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada 

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan 

pihak lain yang meletakkan kepercayaan  atas  pekerjaan  akuntan  publik.  

Sikap  mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in 

fact) maupun dalam penampilan (in  appearance) (Arens  dkk, 2004)  .  
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Aspek independensi  seorang auditor menjadi 3 yaitu (Agoes, 

2012:1):   

a. Independensi  senyatanya  (independent  in  fact),  yaitu  suatu  

keadaan  dimana  auditor  memiliki  kejujuran  yang  tinggi  dan  

melakukan  audit  secara  obyektif. 

b. Independensi  dalam  penampilan  (independent  in  appeareance),  

yaitu  pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan dengan 

pelaksanaan audit.  

c. Independensidari sudut keahlian atau kompetensi (independent in 

competence), hal ini berhubunganerat  dengan  kompetensi  atau  

kemampuam  auditor  dalam  melaksanakan  dan menyelesaikan  

tugasnya. 

 

2.1.4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:26) 

merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan 

sebagainya. Pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh 

melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sesama 

benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Menurut SPAP (2011) 

dalam Standar Umum Pertama PSA No.4 menyatakan bahwa seberapapun 

tinggi keahlian seseorang dalam bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis 

dan keuangan, ia belum dapat dikatakan memenuhi syarat dalam standar 

auditing apabila ia tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman yang 
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memadai dalam bidang audit. Pencapaian keahlian tersebut dimulai 

dengan pendidikan formalnya, namun harus diimbangi dengan 

pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Seorang auditor 

yang baru masuk dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman 

profesionalnya dengan cara mendapatkan supervisi dan review atas 

pekerjaannya di lapangan dari atasannya yang lebih berpengalaman. 

 

2.1.5. Tekanan Klien 

Tekanan  klien  adalah  suatu  hal  yang  sudah  menjadi  resiko  

dari  profesi akuntan  publik,  maka  pertimbangan  profesional  seorang  

auditor  yang berlandaskan  pada  nilai  dan  keyakinan  individu  serta  

kesadaran  moral memainkan  peranan  penting  dalam  setiap  keputusan  

auditor  dalam menghadapi tekanan klien. Auditor harus memiliki 

komitmen untuk menjaga perilaku  demi  kehormatan  profesi  dengan  

cara  apapun,  bahkan  dengan mengorbankan keuntungan pribadi 

sekalipun. Auditor besar akan memiliki lebih banyak klien daripada 

auditor kecil dan total biaya mereka akan dialokasikan di antara klien 

tersebut tidak seperti auditor kecil yang bergantung pada satu klien yang 

didominasi, oleh karena itu, auditor besar akan lebih independen daripada 

auditor kecil  (Ibrahim, 2001). Bagi  KAP  keberadaan  klien  sangatlah  

penting.  Selain  sebagai  sumber pendapatan,  klien  juga  sebagai  tolok  

ukur  perkembangan  karier  KAP,  tetapi klien bagi KAP kecil yang 

belum banyak memiliki klien dan hanya memiliki satu klien besar sebagai 
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sumber pendapatan akan sangat mudah untuk ditekan daripada KAP besar 

yang memiliki banyak klien. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara 

obyektif, cermat, dan seksama. Sementara kualitas audit berhubungan 

dengan kemungkinan auditor untuk menemukan dan menentukan 

penyelewengan 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. 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. Hasil penelitian Ayuningtyas dan Pamudji 

(2012) membuktikan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
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2.2.2. Pengaruh independensi  terhadap kualitas audit 

Independensi merupakan salah satu karakter yang sangat 

penting dalam pemeriksaan akuntansi. Auditor merupakan pihak 

independen yang terlepas dari kepentingan klien maupun pihak lain 

yang berkepentingan dengan laporan keuangan supaya tidak dapat 

dipengaruhi oleh pihak siapapun. Seorang auditor dalam 

melaksanakan tugas audit harus didukung dengan sikap independen, 

dimana seorang auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, dan 

tidak dikendalikan oleh pihak lain. Dalam hubungannya dengan 

auditor, independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar 

auditor dipercaya oleh masyarakat umum. 

Jika seorang auditor bersikap independen, maka ia akan 

memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang 

diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. 

Penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari 

sebuah perusahaan yang diperiksa. Dengan demikian maka jaminan 

atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat 

dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Semakin tinggi 

tingkat independensi yang diterapkan oleh auditor maka semakin 

baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor (Singgih dan 

Bawono, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang 

dibangun adalah: 
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H2 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

2.2.3. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit 

Pengalaman  akuntan  publik  akan  terus  meningkat  seiring  

dengan  makin  banyaknya  audit yang  dilakukan  serta  

kompleksitas  transaksi  keuangan  perusahaan  yang  diaudit  

sehingga  akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang 

akuntansi dan auditing.  Semakin  lama  masa  kerja  dan  

pengalaman  yang  dimiliki auditor  maka  akan  semakin  baik  dan  

meningkat  pula  kualitas  audit  yang  dihasilkan.  Hal  ini  

menunjukkan  bahwa  semakin  banyak pengalaman  kerja  seorang  

auditor  maka  semakin  meningkat  kualitas  hasil  pemeriksaannya 

(Ariviana dan Haryanto, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit 

 

2.2.4. Pengaruh tekanan klien terhadap kualitas audit 

Tekanan klien secara tidak langsung mempengaruhi seorang 

auditor dalam melaksanakn tugas, semakin besar tekanan klien 

semakin goyah juga independensi auditor tersebut. Triana (2010) 

melakukan penelitian tentang tekanan klien, semakin besar tekanan 

klien maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap independensi 
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auditor tersebut. Hasil penelitian tekanan klien memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat independensi auditor. Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H4 : Tekanan klien berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

 

2.3. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen  dan satu 

variabel dependen. Variabel dependen yaitu kualitas audit, dan variabel 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan klien. Model 

penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar 1 berikut ini. 

Gambar 1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kompetensi 
(X1) 

Tekanan klien 
(X4) 

Kualitas audit 
(Y) 

Independensi 
(X2) 

Pengalaman kerja 
(X3) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di 

wilayah Kota Yogyakarta. Sesuai dengan daftar dalam Directory Kantor 

Akuntan Publik 2016, KAP yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 11 

dimana dalam penelitian ini diasumsikan bahwa tiap-tiap KAP memiliki 5 

auditor. Responden dalam penelitian ini adalah para akuntan publik yang 

terdapat dalam Kantor Akuntan Publik dimana menjalankan proses audit, 

yaitu yang melakukan pengujian terhadap laporan keuangan. Alasan 

pemilihan tersebut adalah akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan dan memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan 

tersebut, sehingga mereka terlibat dalam penentuan kualitas audit. Adapun 

daftar KAP yang ada di Kota Yogyakarta sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Daftar KAP di Yogyakarta 

No KAP Alamat 
1 M. Kuncara Budi Santosa Jl. Godean Km.5 

No.104,Yogyakarta, Indonesia 
55292 

2. Drs. Soeroso Donosapoetro Jl. Beo 49 Demangan Baru, 
Yogyakarta 

3. Drs. Abdul Muntalib Jl. Soka No. 24, Baciro 
4. Drs. Henry Susanto Jl. Gajah Mada No. 22, 

Yogyakarta 
5. Drs. Hadiono Gedung Griya HDN, Jl. 

Kusbini No.27 Yogyakarta 
6. Nurani Jl. Ringin Putih No.7 Panggan , 
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Yogyakarta 
7. Drs. Hadori Sugiarto & Rekan Jl. Dr. Sarjito No.9, Yogyakarta 
8. Drs. J.Tanzil & Associate Jl. Raya Seturan , Catur 

Tunggal, Depok, Sleman- YK 
9. Kumalahadi Jl. Kranji No.90 , Ngangglik-

Sleman 
10. Dra. Suhartati & Rekan Perum Nogotirto No.11, 

Gamping- Sleman 
11. Indarto Waluyo, M.acc.Ak, CPA Jl. Rongroad Timur No.33 

 

3.2. Jenis Penelitian, Sumber Data dan Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk 

melihat pengaruh dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer adalah data yang 

berasal langsung dari responden yang dilakukan menggunakan kuesioner atau 

wawancara. Jenis data terbagi menjadi dua macam (Kuncoro, 2009) yaitu : 

a. Data kualitatif, adalah data yang berbentuk deskriptif atau uraian lain 

dan pengukurannya tidak dapat mengggunakan skala numerik.  

b. Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk skala numerik atau angka-

angka. Sehingga untuk bisa dilakukan pemrosesan statistik, bentuk 

penelitan kualitatif harus disajikan dalam angka-angka (kualitatif yang 

dikuantitatifkan).  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif 

yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert. 
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3.3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah dengan convience sampling, 

yaitu teknik untuk mendapatkan sampel dengan memperhatikan keinginan 

dan kenyamanan peneliti (Kuncoro,2009). 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009). 

Asumsi kunci dalam menggunakan metode ini adalah bahwa subyek 

penelitian merupakan orang-orang yang paling tahu tentang dirinya dan 

pernyataan subyek yang diberikan adalah benar dan bisa dipercaya. Data 

sekunder berupa dokumen-dokumen data yang diperlukan telah diambil 

untuk melengkapi analisis penelitian ini. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Pada penelitian ini, 

pelaksanaan metode angket adalah penyebaran angket/ kuesioner kepada 

responden yang didistribusikan secara langsung oleh peneliti.Kuesioner 

yang digunakan memuat daftar pertanyaan yang bersifat tertutup karena 

alternatif jawaban telah disediakan. 
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3.5. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan adalah modifikasi skala likert 

seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. 

Skala Pengukuran 

No Skala pengukuran Skor 
1 Sangat Setuju (SS) 5 
2 Setuju (S) 4 
3 Netral (N) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kualitas Audit 

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit 

dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang 

disajikan oleh Wooten (2003) dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

indikator untuk kualitas audit, yaitu  

a. Deteksi salah saji,  

b. Kesesuaian dengan spap,  

c. Kepatuhan terhadap sop,  

d. Risiko audit,  

e. Prinsip kehati-hatian,  

f. Proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan 

g. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. 
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2. Kompetensi 

Kompetensi merupakan  pengetahuan, keterampilan, dan 

ketrampilan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan 

tanggungjawabnya. Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur 

kompetensi dalam penelitian ini adalah (Ayuningtyas dan Pamudji, 

2012 ) : 

a. Mutu personal 

b. Pengetahuan umum 

c. Keahlian khusus 

 

3. Independensi 

Independensi  adalah  sikap  bebas  dan  tidak  memihak  yang  

dimiliki  auditor terkait dengan penugasan auditnya. Variabel 

independensi auditor dalam penelitian ini diukur  dengan  

menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh  Singgih dan 

Bawono (2010) yaitu: 

a. Independensi  penyusunan  program,   

b. Independensi  investigatif,  dan  

c. Independensi pelaporan. 

 

4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan audit yang dilihat dari segi lainnya bekerja sebagai auditor 
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dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja dalam penelitian 

ini adalah (Ariviana dan Haryanto, 2014):  

a. Lamanya bekerja sebagai auditor  

b. Frekuensi pekerjaan pemeriksaan  

c. Banyaknya pelatihan yang telah diikutinya 

 

5. Tekanan Klien 

Tekanan klien adalah dilema  etika  yang  melibatkan  pilihan  

antara  nilai-nilai  yang bertentangan,  sehingga  klien  bisa  saja  

mempengaruhi  proses  pemeriksaan yang  dilakukan  auditor  yakni  

dengan  menekan  auditor  untuk  mengambil tindakan yang 

melanggar standar pemeriksaan. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur pengalaman kerja dalam penelitian ini adalah (Fauzan, 

2016) :  

a. Kemampuan mengontrak dan menyewa akuntan publik. 

b. Pemberian jasa manajemen. 

c. Kemampuan menentukan fee. 

d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan opinion shopping. 

e. Kemampuan mengendalikan situasi kerja. 

f. Jenjang akuntan publik dalam struktur organisasional profesi.  

g. Fasilitas dari klien. 

h. Auditor mematuhi etika profesi. 
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3.7.  Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen ini mampu 

mengukur apa saja yang hendak diukurnya, mampu mengungkapkan 

apa saja yang ingin diungkapkan. Sedangkan reliabilitas menunjukkan 

sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil pengukuran 

yang, konsisten, apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. 

Pengujian validitas dilakukan selain untuk mengetahui dan 

mengungkapkan data dengan tepat juga harus memberikan gambaran 

yang cermat mengenai data tersebut. Uji validitas dimaksud untuk 

melihat konsisten variabel independen dengan apa yang akan diukur, 

selain itu untuk mengetahui seberapa jauh alat pengukur dapat 

memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti sehingga 

menunjukkan dengan sebenarnya obyek yang akan diukur, dengan 

demikian diharapkan kuisioner yang digunakan dapat berfungsi 

sebagai alat pengumpul data yang akurat dan dapat dipercaya. Tipe 

validitas yang dipergunakan dalam uji validitas ini adalah validitas 

konstruk, tipe ini mengkorelasikan nilai item dengan nilai total. 

Apabila koefisien korelasinya menunjukkan signifikan (lebih kecil 

dari α = 5%) maka instrumen yang digunakan adalah valid (Ghozali, 

2011).  
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode 

internal consistency. Reliabilitas instrumen penelitian dalam 

penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien Cronbach’s alpha. 

Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Nunnaly 

dalam Ghozali, 2011). 

 

3.8. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif berfungsi untuk menunjukkan gambaran 

secara statistik data yang diteliti meliputi jumlah data, mean, dan 

standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Maksimum-

minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari 

polpulasi. Mean digunakan untuk menilai besar rata-rata populasi yang 

diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai 

dispersi rata-rata dari sampel. 

  

31 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah 

data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan 

keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang 

dihasilkan. Jika nilai sig> 5%, maka dapat disimpulkan bahwa 

residual menyebar normal, dan jika nilai sig< 5%, maka dapat 

disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 

2011). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah 

terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas 

dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 

maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, 

begitupula sebaliknya (Ghozali, 2011). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu 

pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji glesjer, dengan cara melihat nilai 
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sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig> 5%, maka dapat dikatakan 

terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

 

3.9. Uji Hipotesis 

1. Regresi linear berganda 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode regresi linear berganda (multiple regression) dimana 

analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh  antara variabel 

independen kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan 

klien terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Berdasrkan 

penjelasan diatas, maka dapat ditari kesimpulan bahwa di dalam 

penelitian ini dapat dibuat persamaan, yaitu : 

Y =a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 

Keterangan: 

Y =  kualitas audit 

a =  konstanta 

b1-b4 =  koefisien regresi 

X1 = kompetensi 

X2 =  independensi 

X3 = pengalaman kerja 

X4 = tekanan klien 

 

2. Uji Koefisien Determinansi (Adjusted R Square) 
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Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil 

mengindikasikan terbatasnya kemampuan variabel independen 

dalammenjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang 

semakin mendekati angka 1 menandakan bahwa kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin jelas. 

 

3.  Uji Nilai F 

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen memengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika 

nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. 

 

4. Uji Nilai t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Kriteria dalam 

penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a). Jika nilai sig <alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka 

hipotesis diterima. 

b). Jika nilai sig >alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis 

maka hipotesis ditolak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi responden 

Peneliti menyebar kuesioner kepada 11 KAP yang ada di Kota 

Yogyakarta. Kuesioner yang disebar berjumlah 55 orang. Kuesioner 

tersebut selain berisi pernyataan-pernyataan juga berisi tentang 

karakteristik  atau identitas responden. Penyajian data mengenai 

identitas responden ditujukan untuk memberikan gambaran tentang 

keadaan diri responden. Adapun gambaran tentang responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan 

jenis kelamin dan umur. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi 

dari masing-masing klasifikasi demografis responden tersebut. 

a. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Komposisi responden menurut jenis kelamin disajikan pada 

Tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 
Laki – laki 
Perempuan 

24 
31 

43,6 
56,4 

Total 55 100,0 
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b. Responden Menurut Umur 

Tabulasi umur responden dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4 
Karakteristik Responden Menurut Umur 

Umur Jumlah Responden Pesentase 
< 30 tahun 

30 – 40 tahun 
41 – 50 tahun 

50 tahun keatas 

9 
19 
14 
13 

16,4 
34,5 
25,5 
23,6 

Total 55 100,0 
  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa untuk umur 

responden yang terbanyak adalah yang berumur antara 30 – 40 

tahun sebanyak 19 orang (34,5%), kemudian diikuti umur 41 – 50  

tahun yaitu sebanyak 14 orang (25,5%), diikuti dengan usia antara 

lebih dari 50 tahun sebanyak 13 orang (23,6%)  dan terakhir usia 

kurang dari 30 tahun yaitu sebanyak 9 orang (16,4%). 

 

2. Deskripsi variabel penelitian 

Tujuan  dari  analisis  deskriptif  yaitu  agar  mendapatkan  

suatu  gambaran tentang  variabel  penelitian  atas  dasar  penilaian  

yang  diperoleh  dari  responden.  Pada  penelitian  ini  kategori  skor  

jawaban  responden  dibedakan  menjadi  lima kategori  diantaranya  

adalah  sangat  rendah,  rendah,  sedang  tinggi, dan terakhir sangat 

tinggi.  Nilai  pengelompokan ini  dilakukan dengan cara membagi 

selisih skala likert  yang dipakai  pada kuesioner  yaitu  dengan 

rumusan 5+1  dibagi  dengan  5  kategori,  hasilnya  adalah  0,8.  Dari  
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hasil  tersebut  terlihat bahwa  nilai  rentang  dari  setiap  kategori  

adalah  0,8.  Penjelasan  akan  tingkat kategori dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

Tabel 5 

Analisis Deskriptif Kategori Skor Responden 

  Nilai Kategori 
1,00 – 1,80 Sangat rendah 
1,81 – 2,60 Rendah 
2,61 – 3,40 Sedang 
3,41 – 4,20 Tinggi 
4,21 – 5,00 Sangat tinggi 

(Sumber: Hasil pengolahan peneliti) 

 

Tabel 6 

Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi 

Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

X1.1 

Setiap auditor harus memahami dan melaksanakan jasa 
profesinya sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAS) yang 
relevan. 

3,40 Sedang 

X1.2 
Untuk melaksanakan audit dengan baik, seorang auditor 
membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari tingkat 
pendidikan formal. 

3,58 Tinggi 

X1.3 
Untuk melaksanakan audit dengan baik, saya perlu 
memahami kondisi dan jenis perusahaan klien yang 
akan diaudit. 

3,42 Tinggi 

X1.4 
Keahlian khusus yang saya miliki dapat mendukung 
proses audit yang saya lakukan. 

3,56 Tinggi 

X1.5 
Auditor harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, 
berpikiran luas dan mampu menangani ketidakpastian 
sebuah kasus yang dihadapi. 

3,51 Tinggi 

X1.6 
Sebagai seorang auditor saya harus mampu bekerjasama 
dengan sebuah tim. 

3,56 Tinggi 

X1.7 
Sebagai seorang auditor saya harus mampu menerima 
bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari 
bahwa beberapa temuan dapat bersifat subyektif. 

3,49 Tinggi 

37 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

 Kompetensi 3,50 Tinggi 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Melihat  dari  penjelasan  pada  Tabel  6   dapat  disimpulkan  

bahwa  nilai  rata-rata atas penilaian yang dilakukan oleh responden 

terhadap variabel kompetensi  masuk  ke  dalam  golongan  kategori  

tinggi.  Nilai  tersebut menunjukan  adanya  persepsi  yang  tinggi yang  

dimiliki  responden  atas kompetensi.   

 

Tabel 7 

Analisis Deskriptif Variabel Independensi 

Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

X2.1 

Penyusunan program audit bebas dari campur 
tangan pimpinan untuk menentukan, 
mengeliminasi, atau memodifikasi bagian-bagian 
tertentu yang diperiksa. 

3,40 Sedang 

X2.2 
Dalam proses audit, pemeriksaan bebas dari 
kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk 
membatasi segala kegiatan. 

3,42 Tinggi 

X2.3 
Pelaporan hasil audit adalah bebas dari 
kewajiban pihak lain untuk mempengaruhi fakta-
fakta yang dilaporkan. 

3,36 Sedang 

X2.4 
Pelaporan hasil audit adalah bebas dari bahasa 
atau istilah-istilah yang menimbulkan mutitafsir. 

3,35 Sedang 

X2.5 
Pelaporan bebas dari usaha pihak tertentu untuk 
mempengaruhi pertimbahngan pemeriksa 
terhadap isi laporan pemeriksaan. 

3,51 Tinggi 

 Independensi 3,41 Sedang 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Melihat  dari  penjelasan  pada  Tabel  7  dapat  disimpulkan  

bahwa  nilai  rata-rata atas penilaian yang dilakukan oleh responden 

terhadap variabel independensi masuk  ke  dalam  golongan  kategori  
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sedang.  Nilai  tersebut menunjukan  adanya  persepsi  yang  sedang  yang  

dimiliki  responden  atas independensi.  

Tabel 8 

Analisis Deskriptif Variabel Pengalaman Kerja 

Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

X3.1 
Semakin banyak dan lama klien dan yang saya audit, 
menjadikan audit yang saya lakukan semakin baik. 

3,35 Sedang 

X3.2 
Semakin lama menjadi auditor, semakin mudah dalam 
mendeteksi kesalahan yang dilakukan obyek 
pemeriksaan. 

3,51 Tinggi 

X3.3 
Semakin lama menjadi auditor, semakin dapat 
mengetahui informasi yang relevan untuk pertimbangan 
pengambilan keputusan. 

3,38 Sedang 

X3.4 

Semakin lama menjadi auditor, semakin mudah dalam 
mencari penyebab munculnya kesalahan dan 
memberikan rekomendasi untuk menghilangkan/ 
memperkecil penyebab tersebut. 

3,49 Tinggi 

X3.5 

Semakin lama menjadi auditor, semakin minim 
kekeliruan dalam pengumpulan dan pemilihan bukti 
serta informasi yang dapatmenghambat proses 
penyelesaian kerja audit. 

3,44 Tinggi 

X3.6 
Keahlian khusus yang saya miliki dapatmendukung 
proses audit yang saya lakukan. 

3,36 Sedang 

X3.7 
Banyaknya tugas yang saya terima dapat memacu saya 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tanpa 
terjadi penumpukan tugas. 

3,51 Tinggi 

 Pengalaman Kerja 3,43 Tinggi 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Melihat  dari  penjelasan  pada  Tabel  8  dapat  disimpulkan  

bahwa  nilai  rata-rata atas penilaian yang dilakukan oleh responden 

terhadap variabel pengalaman kerja masuk  ke  dalam  golongan  kategori  

tinggi.  Nilai  tersebut menunjukan  adanya  persepsi  yang  sedang  yang  

dimiliki  responden  atas pengalaman kerja.   
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Tabel 9 

Analisis Deskriptif Variabel Tekanan Klien 

Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

X4.1 
Saya diminta seorang klien untuk membuat hasil 
pemeriksaannya baik walaupun kenyataannya buruk. 

3,60 Tinggi 

X4.2 
Kepentingan dari klien seringkali mendorong saya 
sering kali bersikap tidak jujur. 

3,36 Sedang 

X4.3 
Karena lamanya hubungan dengan klien, maka tidak 
semua kesalahan klien yang saya temukan saya 
laporkan.  

3,44 Tinggi 

X4.4 
Jika saya tidak mengikuti keinginan klien, maka saya 
mendapat sanksi dari klien berupa penghentian atau 
penggantian dengan auditor lain. 

3,40 Sedang 

X4.5 
Saya tidak berani melaporkan kesalahan klien, karena 
klien dapat mengehentikan serta menggantikan posisi 
saya. 

3,40 Sedang 

 Tekanan Klien 3,43 Tinggi 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Melihat  dari  penjelasan  pada  Tabel  9  dapat  disimpulkan  

bahwa  nilai  rata-rata atas penilaian yang dilakukan oleh responden 

terhadap variabel tekanan klien masuk  ke  dalam  golongan  kategori  

tinggi.  Nilai  tersebut menunjukan  adanya  persepsi  yang  sedang  yang  

dimiliki  responden  atas tekanan klien.   

 

Tabel 10 

Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Audit 

Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

Y.1 
Saya berusaha berkerja dengan cermat untuk 
menghindari kesalahan dalam pekerjaan 

3,47 Tinggi 

Y.2 
Saya menjadikan  SPAP  sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pekerjaan pelaporan 

3,25 Sedang 

Y.3 Saya menjalani profesi sebagai auditor dengan 3,45 Tinggi 
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Indi-
kator 

Pernyataan 
Rata-
rata 

Kategori 

selalu mematuhi SOP  

Y.4 
Saya menyadari pekerjaan sebagai auditor 
mengandung resiko 

3,36 Sedang 

Y.5 
Saya selalu berusaha melaksanakan pekerjaan 
lapangan  audit  dengan prinsip kehati-hatian 

3,40 Sedang 

Y.6 
Semua proses pengendalian atas pekerjaan 
dilakukan oleh supervisor 

3,55 Tinggi 

Y.7 
Manajer memberikan perhatian terhadap 
pekerjaan yang dilakukan oleh auditor 

3,62 Tinggi 

 Kualitas Audit 3,44 Tinggi 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Melihat  dari  penjelasan  pada  Tabel  10  dapat  disimpulkan  

bahwa  nilai  rata-rata atas penilaian yang dilakukan oleh responden 

terhadap variabel kualitas audit  masuk  ke  dalam  golongan  kategori  

sedang.  Nilai  tersebut menunjukan  adanya  persepsi  yang  sedang  yang  

dimiliki  responden  atas kualitas audit.   

 

4.2. Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan program perhitungan komputer untuk 

melakukan uji validitas dan reabilitas data yang diperoleh selama penelitian. 

Paket program yang digunakan yaitu SPSS 17.00. Data yang dibutuhkan 

sebanyak 55 responden yang kemudian layak untuk diukur kevalidan datanya 

yang selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut. 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat 

pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/ kejadian yang diukur. 

Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. 
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Tabel 11 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

Indikator r hitung r table Keterangan 

X1.1 0,754 0,266 valid 
X1.2 0,888 0,266 valid 
X1.3 0,847 0,266 valid 
X1.4 0,838 0,266 valid 
X1.5 0,861 0,266 valid 
X1.6 0,854 0,266 valid 
X1.7 0,853 0,266 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada 

varibel kompetensi mempunyai nilai r hitung > r tabel (0,266). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel kompetensi 

adalah valid. 

Tabel 12 

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

Indikator r hitung r table Keterangan 

X2.1 0,903 0,266 valid 
X2.2 0,891 0,266 valid 
X2.3 0,849 0,266 valid 
X2.4 0,875 0,266 valid 
X2.5 0,817 0,266 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada 

varibel independensimempunyai nilai r hitung > r tabel (0,266). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel independensi 

adalah valid. 

  

42 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Tabel 13 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja 

Indikator r hitung r table Keterangan 

X3.1 0,838 0,266 valid 
X3.2 0,799 0,266 valid 
X3.3 0,816 0,266 valid 
X3.4 0,812 0,266 valid 
X3.5 0,831 0,266 valid 
X3.6 0,827 0,266 valid 
X3.7 0,835 0,266 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada 

varibel pengalaman kerja mempunyai nilai r hitung > r tabel (0,266). Hasil 

ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel pengalaman 

kerja adalah valid. 

Tabel 14 

Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan Klien 

Indikator r hitung r table keterangan 

X4.1 0,794 0,266 valid 
X4.2 0,841 0,266 valid 
X4.3 0,869 0,266 valid 
X4.4 0,876 0,266 valid 
X4.5 0,897 0,266 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada 

varibel tekanan klien mempunyai nilai r hitung > r tabel (0,266). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel tekanan klien 

adalah valid. 
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Tabel 15 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Y.1 0,835 0,266 valid 
Y.2 0,759 0,266 valid 
Y.3 0,628 0,266 valid 
Y.4 0,750 0,266 valid 
Y.5 0,777 0,266 valid 
Y.6 0,799 0,266 valid 
Y.7 0,842 0,266 valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada 

varibel kualitas auditmempunyai nilai r hitung > r tabel (0,266). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel kualitas audit 

adalah valid. 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan 

suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang 

sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus alpha. Hasil perhitungan reliabilitas oleh SPSS dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 16 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Nilai 
kritis 

Keterangan 

Kompetensi 0,932 0,6 reliabel 
Independensi 0,917 0,6 reliabel 
Pengalaman kerja 0,920 0,6 reliabel 
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Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Nilai 
kritis 

Keterangan 

Tekanan klien 0,908 0,6 reliable 
Kualitas audit 0,886 0,6 reliable 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas semua pernyataan pada 

kuesioner dinilai reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha pada setiap 

variabel lebih besar dari 0,6. 

 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas, dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan 

secara normal atau tidak. Adapun hasil pengujian normalitas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 17 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Z  P Keterangan 
Kompetensi 0,798 0,548 Normal 
Independensi 0,607 0,855 Normal 
Pengalaman kerja 0,944 0,335 Normal 
Tekanan klien 0,722 0,674 Normal 
Kualitas audit 0,720 0,678 Normal 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 17 di atas nilai sig (p)semua variabel 

penelitian lebih besar  0,05 artinya data berdistribusi normal. 
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b. Hasil Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui 

hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model regresi. 

Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai 

Varian Inflation Factor (VIF). Apabiila nilai VIF lebih kecil dari 10 

dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10 % maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji 

Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 18 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 
Kompetensi 0,263 3,799 
Independensi 0,580 1,724 
Pengalaman kerja 0,431 2,319 
Tekanan klien 0,417 2,401 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat dilihat bahwa model regresi 

tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hal ini tampak pada nilai 

tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,1). 

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-

masing variabel kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi 

tersebut. 
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c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah adalah model yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Ringkasan hasil uji heterokedastisitas 

menggunakan uji Glejser disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 19 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
terikat 

Variabel bebas t value p value 

Abs Ut Kompetensi -0,547 0,587 
Independensi -1,693 0,097 
Pengalaman kerja 1,802 0,078 
Tekanan klien 0,923 0,361 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan Tabel 19 menunjukkan tidak ada satupun 

variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

terikat Abs Ut (nilai absolut nilai residu). Hal ini terlihat dari nilai 

signifikan lebih besar dari 5% (p > 0,05). Jadi  dapat disimpulakan 

model regresi tidak menunjukkan adanya  gejala heterokedastisitas. 
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4. Hasil Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini 

dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel 

motivasi  dan kepemimpinan transformasional secara parsial maupun 

secara simultan terhadap kinerja. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS 17 selengkapnya ada pada lampiran dan 

selanjutnya dijelaskan pada Tabel berikut ini : 

Tabel 20 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel B T sig 
Konstan 0,135 0,442 0,660 
Kompetensi 0,279 2,210 0,032 
Independensi 0,184 2,027 0,048 
Pengalaman kerja 0,267 2,291 0,026 
Tekanan klien 0,228 2,076 0,043 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut 

dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 0,135+ 0,279X1 + 0,184X2 + 0,267X3 + 0,228X4 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta α sebesar sebesar 0,135, berarti jika variabel 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan klien tidak 

ada, maka kualitas audit akan tetap sebesar 0,135. 

b. Nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,279 pada variabel kompetensi (X1) 

adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

kompetensi maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. 
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c. Nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,184 pada variabel independensi 

(X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi independensi maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. 

d. Nilai koefisien regresi b3 sebesar 0,267 pada variabel pengalaman 

kerja (X3) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi pengalaman kerja maka akan semakin tinggi pula 

kualitas audit. 

e. Nilai koefisien regresi b4  sebesar 0,228 pada variabel tekanan klien 

(X4) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi tekanan klien maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. 

 

5. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

a. Hasil Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji keberartian model regresi untuk 

masing-masing variabel secara parsial dapat diperoleh dengan 

menggunakan uji t. Hasil perhitungan regresi secara parsial diperoleh 

sebagai berikut: 

Tabel 21 
Hasil Uji t pada  Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel t hitung sig 
Kompetensi 2,210 0,032 
Independensi 2,027 0,048 
Pengalaman kerja 2,291 0,026 
Tekanan klien 2,076 0,043 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berikut akan dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara 

parsial 
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1) Variabel kompetensi 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kompetensi 

menunjukkan nilai t = 2,210 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,032< 0,05. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan 

bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima. Arah koefisien 

regresi positif berarti bahwa kompetensi memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi 

kompetensi akan semakin tinggi pula kualitas audit, sebaliknya 

semakin rendah kompetensisemakin rendah pula kualitas audit. 

2) Variabel independensi 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel 

independensi menunjukkan nilai t = 2,027 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,048< 0,05. Nilai signifikansi di bawah 0,05 

menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti Hipotesis 2 

diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa 

independensi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kualitas audit. Semakin tinggi independensi akan semakin tinggi 

pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah independensi 

semakin rendah pula kualitas audit. 

3) Variabel pengalaman kerja 
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Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel pengalaman 

kerja menunjukkan nilai t = 2,291 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,026<0,05. Nilai signifikansi di bawah 0,05 

menunjukkan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti Hipotesis 3 

diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa pengalaman 

kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas 

audit. Semakin tinggi pengalaman kerja akan semakin tinggi pula 

kualitas audit, sebaliknya semakin rendah pengalaman kerja 

semakin rendah pula kualitas audit. 

4) Variabel tekanan klien 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel tekanan 

klien menunjukkan nilai t = 2,076 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,043<0,05. Nilai signifikansi di bawah 0,05 

menunjukkan bahwa tekanan klien memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti Hipotesis 4 

diterima. Arah koefisien regresi positif berarti bahwa tekanan 

klien memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas 

audit. Semakin tinggi tekanan klien akan semakin tinggi pula 

kualitas audit, sebaliknya semakin rendah tekanan klien semakin 

rendah pula kualitas audit. 
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b. Hasil Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan 

regresi secara simultan diperoleh sebaga berikut: 

Tabel 22 

Hasil Uji F pada  Analisis Regresi Linear Berganda 

Model F hitung Sig 
1 34,237 0,000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil 

perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 34,237 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  Nilai signifikansi di bawah 0,05 

menunjukkan bahwa pada Hipotesis 5 diterima. Kompetensi, 

independensi, pengalaman kerja dan tekanan klien secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

c. Hasil Koefisien Determinan (Adj R2) 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai 

adjusted R square. 
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Tabel 23 

Hasil Koefisien Determinanpada  Analisis Regresi Linear Berganda 

R R2 Adj R2 
0,858 0,733 0,711 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,711. Hal ini berarti 

71,1% kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, 

penagalam kerja dan tekanan klien, sedangkan sisanya yaitu 28,9% 

kualitas audit dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan 

pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Pengaruh kompetensi terhadap  kualitas audit 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t 

hitung sebesar 2,210 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,032 <0,05). 

Arah koefisien regresi positif berarti bahwa kompetensi memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi 

kompetensi akan semakin tinggi pula kualitas audit, sebaliknya semakin 

rendah kompetensi semakin rendah pula kualitas audit. 
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2. Pengaruh independensi  terhadap  kualitas audit 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t 

hitung sebesar 2,027 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,048 <0,05). 

Arah koefisien regresi positif berarti bahwa independensi memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi 

independensi akan semakin tinggi pula kualitas audit, sebaliknya semakin 

rendah independensisemakin rendah pula kualitas audit. 

 

3. Pengaruh pengalaman kerja  terhadap  kualitas audit 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada 

kantor akuntan publik di Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

nilai t hitung sebesar 2,291 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,026 

<0,05). Arah koefisien regresi positif berarti bahwa pengalaman kerja 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Semakin tinggi pengalaman kerja akan semakin tinggi pula kualitas audit, 

sebaliknya semakin rendah pengalaman kerja semakin rendah pula kualitas 

audit. 

  

54 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



4. Pengaruh tekanan klienterhadap  kualitas audit 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tekanan 

klienberpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 

sebesar 2,076 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,043 <0,05). Arah 

koefisien regresi positif berarti bahwa tekanan klienmemiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tekanan 

klienakan semakin tinggi pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah 

tekanan kliensemakin rendah pula kualitas audit. 

 

5. Pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan 

klien terhadap  kualitas audit 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan klien  secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F 

hitung sebesar 34,237 dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 

<0,05).  Kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan tekanan klien 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kompetensi, independensi, 

pengalaman kerja dan tekanan klien tranformasional  akan semakin tinggi 

pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah kompetensi, independensi, 

pengalaman kerja dan tekanan klien semakin rendah pula kualitas audit. 

55 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta. Semakin tinggi kompetensi akan semakin tinggi 

pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah kompetensi semakin 

rendah pula kualitas audit. 

2. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta.  Semakin tinggi independensi akan semakin tinggi 

pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah independensisemakin 

rendah pula kualitas audit. 

3. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik di Yogyakarta. Semakin tinggi pengalaman kerja akan 

semakin tinggi pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah 

pengalaman kerja semakin rendah pula kualitas audit. 

4. Tekanan klien berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta. Semakin tinggi tekanan klienakan semakin tinggi 

pula kualitas audit, sebaliknya semakin rendah tekanan klien semakin 

rendah pula kualitas audit. 
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5. Kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan tekanan klien 

berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di 

Yogyakarta. Semakin tinggi kompetensi, independensi, pengalaman kerja 

dan tekanan klien tranformasional  akan semakin tinggi pula kualitas 

audit, sebaliknya semakin rendah kompetensi, independensi, pengalaman 

kerja dan tekanan klien semakin rendah pula kualitas audit 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1.   Bagi auditor yang bekerja pada KAP di Yogyakarta 

a. Auditor terus-menerus menambah  kemampuannya  dalam  

pemahaman  proses  akuntansi,  proses  audit  yaitu Standar Profesi 

Akuntan Publik (SPAP) maupun aturan lain yang berlaku di 

Indonesia. 

b. Auditor harus semakin baik dalam  menghadapi  tekanan  dari  

klien  agar  semakin  baik  pula kualitas  audit  yang  dihasilkan,  

yaitu  apabila  menemukan  kesalahan dalam sistem akuntansi klien 

auditor tetap akan melaporkannya. 

2. Bagi penelitian yang akan datang 

a. Peneliti  yang  akan  datang  dapat  memperbanyak  sampel  dan 

memperluas  wilayah  penyebaran  kuesioner  di  Yogyakarta  

dengan memperhatikan waktu kesibukan auditor di KAP. 
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b. Penelitian mendatang dapat menambahkan variabel independen 

atau menggunakan  intervening  ataupun  variabel  moderating  

untuk memperoleh hasil yang berbeda.  
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