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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, 
objektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas auditor terhadap 
kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Kualitas hasil kerja 
berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan mampu diselesaikan dan 
kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, 
kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa 
banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang 
diselesaikan.   

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini 
adalah auditor yang bekerja di Inspektorat Kota/Kabupaten di Surakarta, 
Sukoharjo, dan Boyolali. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah 51 auditor yang diambil dengan teknik purposive sampling. Hasil 
pengumpulan data diuji kualitasnya dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Data 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan R2, serta uji 
asumsi klasik.                      

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor independensi, 
obyektivitas, pengalaman, pengetahuan dan integritas berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas hasil audit. Terbukti dari hasil analisis regresi ganda yang 
memperoleh Fhitung > Ftabel (58,442 > 2,45) dengan nilai p<0,05 diterima pada 
taraf signifikansi 5%. Artinya semakin tinggi integritas auditor, semakin obyektif 
auditor dalam bekerja, semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak 
pengetahuan dan semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik 
kualitas hasil audit yang dilakukannya; (2) Faktor independensi, objektifitas, 
pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas auditor berpengaruh sebesar 
85,2% terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Terbukti 
dari hasil uji koefisien determinasi yang memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 
0,852, sedangkan sisanya sekitar 14,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model.  

 
Kata kunci:  independensi, objektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 

integritas, kualitas hasil audit 



PENDAHULUAN 

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat  

maupun daerah merupakan tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi 

sektor publik. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur 

pemerintah berjalan dengan baik. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan pemerintah pusat  maupun daerah merupakan tujuan penting reformasi 

akuntansi dan administrasi sektor publik. Akuntabilitas dan transparansi tersebut 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang 

dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. (Badjuri dan Trihapsari, 

2004) 

Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan 

yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari 

setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Mabruri, Winarna, 2010). Penelitian 

yang dilakukan oleh Alim dkk, (2007) menemukan bukti empiris bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian De Angelo (1981). menurut Alim dkk, (2007), interaksi 

independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap Sukriah, dkk 

(2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi tingkat obyektifitas 

auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas 

audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih 

besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Pengetahuan seorang 

auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang 

dilakukan. Menurut Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara 

auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan 

pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi . Faktor 

integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kulitas hasil audit. Sunarto 



(2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak 

disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima 

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil auditnya. 

 Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Havidz Mabruri dan Jaka Winarna (2010). Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji apakah ada pengaruh independensi, obyektifitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor  terhadap kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah  dan  seberapa besar pengaruhnya antara 

independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas 

auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.   

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS   

Menurut Mulyadi (  2002) audit adalah Suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai 

yang berkepentingan. Sedangkan kualitas audit menurut  De Angelo (1981) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem 

akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut. 

Tujuan audit laporan keuangan  menurut Haryono (2001) adalah untuk 

menunjukkan dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah 

laporan keuangan telah menyajikan dengan benar dan wajar posisi keuangan 

pemerintah daerah, hasil operasi dan perubahan-perubahannya sesuai prinsip 

akuntansi yang berlaku. Perlunya menjaga kualitas audit sektor publik dalam 

Badjuri, Trihapsari (2004) adalah bahwa audit sektor publik tidak hanya 

memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga 

menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan 



yang berlaku. Disamping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai 

sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, 

pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila 

kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum 

(legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, 

kolusi serta berbagai ketidakberesan. 

 

Independensi  

Independensi berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak 

dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005), 

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat 

diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. (Pusdiklatwas BPKP, 

2005) menyatakan nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik akan 

independensi yang dimiliki auditor. 

Kode Etik Akuntan tahun 1994 dalam Alim dkk (2007)    menyebutkan 

bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik 

untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Badjuri dan Trihapsari 

(2004) menyebutkan bahwa Independensi auditor diperlukan karena auditor sering 

disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan 

audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi 

manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan 

bersifat independen.  Menurut uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah :   

H1 :  Independensi Auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

 

Obyektifitas 

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: 

bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektifitas dalam 

melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak 



jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektifitas, ia akan 

bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau 

kepentingan pribadinya, sehingga semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor 

maka semakin baik kualitas audit. Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan 

obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif 

pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat 

menurut apa adanya. Menurut uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah :   

H2  : Obyektifitas auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

 

Pengalaman Kerja 

Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan komponen 

keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan 

mempengaruhi suatu judgement yang kompleks. Menurut Mabruri dan Winarna 

(2010), seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup 

tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman audit adalah pengalaman 

auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu 

maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani, semakin banyak 

pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam 

menjelaskan temuan audit. Menurut uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelit ian ini adalah :   

H3 : Pengalaman Kerja secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

 

Pengetahuan 

Mabruri dan Winarna (2010), menyatakan bahwa pengetahuan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SPAP 2001 tentang standar 

umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki 

keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Menurut Mardisar dan Sari 



(2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara 

auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor. Menurut Mabruri danWinarna (2010),  yaitu : 

a. Pengetahuan pengauditan umum, 

b. Pengetahuan area fungsional,  

c. Pengetahuan mengenai isu-10 isu akuntansi yang paling baru, 

d. Pengetahuan mengenai industri khusus,  

e. Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.  

Menurut uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelit ian ini 

adalah :   

H4 : Pengetahuan Auditor secara parsial mempunyai  pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

 

Integritas Auditor 

 Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas 

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, 

bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu 

diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Menurut uraian 

diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelit ian ini adalah :   

H5 : Integritas Auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kualitas hasil audit. 

H6 :  Independensi,  obyektifitas, pengalaman kerja,  pengetahuan  serta integritas 

auditor  secara  simultan  mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN  

Obyek  Penelitian 

Di dalam penelitian ini hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi  

independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas auditor 

terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah.   

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota Surakarta, kabupaten Sukoharjo dan 

Kabuaten  Boyolali. Tekhnik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan  

purposive sampling untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi 

kriteria tertentu sesuai yang penulis kehendaki, yaitu yang sudah mengikut i  

pendidikan dan pelat ihan (diklat) sebagai auditor. 

 

Metode Pengumpulan Data  

Metoda pengambilan data yang digunakan adalah  survey method. Data 

yang  digunakan dalam penelit ian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh 

melalui kuesioner yang langsung disebarkan kepada Auditor dan yang bekerja 

pada  Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau di Surakarta, Sukoharjo, dan  

Boyolali. Setiap jawaban dari pernyataan dalam kuisioner tersebut telah 

ditentukan skornya berdasarkan skala Likert 5 poin.   

 

Variabel Penelitian dan Pengujiannya 

Penelit ian ini akan menguji pengaruh variabel independen yang terdiri 

dari   independensi, obyekt ifitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas 

auditor  terhadap variabel dependen yaitu  kualitas hasil audit. Alat uji yang 

digunakan untuk menguji hubungan variabel tersebut adalah uji t dan uji F.  Uji t 

bertujuan untuk menguji apakah variabel independen (independensi, obyekt ifitas, 

pengalaman, pengetahuan, dan integritas auditor) secara parsial atau individual  

terhadap variabel dependen (kualitas hasil audit). Uji F dilakukan untuk menguji 

adanya pengaruh variabel independen (independensi, obyekt ifitas, pengalaman, 



pengetahuan, dan integritas auditor) secara simultan atau bersama-sama terhadap 

variabel dependen (kualitas hasil audit) . 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner  

kepada responden yang bekerja  di  Kantor Inspektorat di Surakarta, Sukoharjo 

dan Boyolali. Penyebaran kuesioner dimulai pada bulan Februari 2012 dan 

datanya dapat terkumpul pada  akhir maret 2012. PNS yang bekerja di Inspektorat 

kota / kabupaten Surakarta, Sukoharjo dan Boyolali berjumlah 130 yang terdiri 

dari Inspektorat kota Surakarta 41, Inspektorat kabupten Sukoharjo 31, 

Inspektorat kabupaten Boyolali 58. Kemudian dari populasi tersebut diambil 

sampel sejumlah 58 PNS yang memenuhi teknik pengambilan sampel yaitu 

purposive sample yaitu yang sudah mengikuti diklat audit. Berdasarkan hasil 

penyebaran kuesioner diperoleh tingkat pengembalian kuesioner sebesar 88% 

(51/58) dengan jumlah sampel 51 orang auditor dengan jawaban yang lengkap 

dan siap untuk dianalisis. 

 

Pengujian Data 

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan  uji validitas, 

reliabilitas, dan normalitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

pearson correlation product moment dengan bantuan program SPSS 16.0 for 

windows. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid 

karena rproduct moment lebih besar dari rtabel (0,279) pada taraf signifikansi 5%. 

Artinya tiap pernyataan berkorelasi dengan skor skor totalnya dan seluruh butir 

pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid (sahih). 

Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan metode Cronbach’s Alpha 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil uji reliabilitas 

menunjukkan bahwa semua nilai koefisien reliabilitas (r11) lebih besar dari 0,6, 

jadi seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel. Kuesioner dinyatakan reliabel 



(handal) jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel (andal).  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik one-sample 

kolmogorov smirnov test. Pengujian data tersebut menggunakan bantuan dari 

program SPSS 16.0 for windows. Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, 

dapat diketahui bahwa p-value dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar 

dari 0,05 (p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki 

distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

 

Pengujian Hipotesis  

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan 

dinyatakan dengan model sebagai berikut : 

KA  =  α + β1 I+ β 2O+ β 3P + β 4Pn + β 5IA + e...... 

Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 58,442 dengan p=0,000, 

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (5;45) adalah sebesar 2,45. 

Dikarenakan Fhitung > Ftabel (58,442 > 2,45) dengan nilai p<0,05, maka dapat 

dinyatakan bahwa model regresi sudah fit. Artinya independensi, obyektivitas, 

pengalaman, pengetahuan dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit. 

 

Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,739 diterima pada taraf 

signifikansi 5% dan H1 diterima. Adanya independensi dari para auditor akan 

berimplikasi pada peningkatan kualitas hasil audit. Konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Alim dkk, (2007) menemukan bahwa independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa obyektivitas auditor berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,233 diterima pada taraf 

signifikansi 5% dan H2 diterima. Adanya obyektivitas dari pada auditor akan 

berimplikasi pada peningkatan kualitas hasil audit. Konsisten dengan hasil 



penelitian sebelumnya oleh Sukriah dkk,  (2009) yang menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Nilai thitung sebesar 3,004 diterima pada 

taraf signifikansi 5% dan H3 diterima. Semakin tingginya pengalaman kerja 

auditor akan berimplikasi pada peningkatan kualitas hasil audit.  Konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sukriah dkk,  (2009) yang 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang 

lebih baik atas laporan keuangan. 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. Semakin berpengalamannya auditor, mereka 

semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin 

memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,705 diterima pada taraf 

signifikansi 5% dan H4 diterima. Semakin tingginya pengetahuan auditor akan 

berimplikasi pada peningkatan kualitas hasil audit.  Konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Sukriah  dkk, (2009) yang menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif pengetahuan auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Untuk 

melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan 

(umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta 

memahami industri klien.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas auditor berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,616 diterima pada taraf 

signifikansi 5% dan H5 diterima. Semakin tingginya integritas dari para auditor 

akan berimplikasi pada peningkatan kualitas hasil audit.  Konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya oleh Sukriah dkk,  (2009) yang menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif integritas auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Untuk 



memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.  

Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 

0,852 yang menunjukkan bahwa sekitar 85,2% kualitas hasil audit dapat 

dijelaskan oleh independensi, obyektivitas, pengalaman, pengetahuan dan 

integritas. Sedangkan sisanya sekitar 14,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh  Mabruri dan 

Winarna (2010) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara 

variabel independen (hipotesis obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 

integritas auditor) dengan variabel dependen (kualitas hasil audit). Dengan 

demikian, semakin obyektif auditor, semakin banyak pengalaman kerja, semakin 

banyak pengetahuan dan semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin 

baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 1, 2, 3, 

4, dan 5 diterima yaitu bahwa independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan, dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin tinggi 

integritas, semakin obyektif auditor, semakin banyak pengalaman kerja, semakin 

banyak pengetahuan dan semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin 

baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. Hasil uji koefisien determinasi 

memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,852 yang menunjukkan bahwa sekitar 

85,2% kualitas hasil audit dapat dijelaskan oleh independensi, obyektivitas, 

pengalaman, pengetahuan dan integritas. Sedangkan sisanya sekitar 14,8% dapat 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

Dalam penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Populasi yang diteliti hanya terbatas pada auditor yang bekerja di pemerintah 

kota/kabupaten di wilayah Surakarta, Sukoharjo dan Boyolali, sedangkan 

auditor di daerah lainnya tidak dilibatkan dalam penelitian, sehingga hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. 



2. Keterbatasan yang melekat pada metode survey, yaitu penelitian tidak dapat 

mengontrol jawaban responden, sehingga dapat saja pengisian kuesioner 

dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat 

responden yang bersangkutan. 

3. Masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi variasi dalam 

variabel kualitas hasil audit yang belum tergali pada penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan 

yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Memperluas lokasi penelitian, misalnya untuk Jajaran pemerintahan provinsi 

Jawa Tengah atau bahkan sampai di pemerintahan seluruh Indonesia, sehingga 

kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara umum. 

2.  Penelitian lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 

dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden  

terhadap instrumen penelitian yang digunakan. 

3. Melakukan pengujian lebih lanjut terhadap variabel dengan memasukkan 

variabel lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah 

daerah, misalnya etika audit, kompleksitas tugas, dan skeptisisme profesional 

auditor. 
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