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ABSTRACT 

Increasing the independence, due professional care and accountability, 
and also supported by the behavior that carry professional ethics will achieve the 
high quality in the audit. The purpose of this study is to know the influence of the 
independence, due professional care and accountability for the quality of the 
audit with professional ethics as a moderating variable to the auditors in the 
region of Surakarta and Yogyakarta. This study uses a survey method using 
primary data obtained from questionnaires. The population of this study is the 
auditors who have worked in the public accounting office in the region of 
Surakarta and Yogyakarta. The numbers of samples in this study are 55 
respondents taken by purposive sampling technique. Techniques of data analysis 
using t test to test the hypothesis. 

These results of this study show that: (1) The independence gives the 
influence on the quality of the audit. (2) Due professional care gives the influence 
on the quality of the audit. (3) Accountability gives the influence on the quality of 
the audit. The direct correlation of each variable involve the independence, due 
professional care and accountability give the influence significantly in the 
statistically effect on the quality of audit. (4) The correlation of the independence 
and professional ethics give the influence to the quality of audit. (5) The 
correlation of due professional care and professional ethics don’t give the 
influence on the quality of audit. (6) The correlation of accountability and 
professional ethics don’t give the influence on the quality of audit. However, due 
professional care and accountability give the influence to the quality of the audit 
and strengthen the correlation of the professional ethics with the quality of audit. 
Due professional care and accountability that is supported by the professional 
ethics will increase the quality of audit, although it is not statistically significant. 
Key words: independence, due professional care, accountability, professional 

ethics, the quality of audit. 
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A. PENDAHULUAN 

Akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa kepada 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang 

dibuat oleh kliennya. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi 

yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak 

internal klien maupun pihak eksternal klien. Karakteristik kualitatif laporan 

keuangan adalah dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat 

diperbandingkan.  

Keempat karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga 

para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga, yaitu auditor 

independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan berkualitas, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan. Mengingat persaingan yang semakin ketat dewasa ini,  

perusahaan dan profesi auditor  sama-sama dihadapkan pada tantangan-

tantangan untuk mempertahankan eksistensinya dipeta persaingan dengan 

perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya.  

Klien menginginkan Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan 

audit, agar performance-nya terlihat bagus di mata publik. Sedangkan auditor 

dituntut untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus 

bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas 

jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan 

jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang 

menempatkan auditor pada situasi yang dapat mempengaruhi kualitas 

auditnya. 

Kualitas audit ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya independensi, 

due professional care dan akuntabilitas  (Singgih, dkk., 2010). De Angelo, 

1981 (dalam Alim, dkk., 2007 ) mendefinisikan kualitas audit sebagai 

probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

pada sistem akuntansi klien. Deis dan Groux, 1992 (dalam Alim, dkk., 2007) 

menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung 
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pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran 

tergantung pada independensi auditor.  

Sesuai dengan tanggungjawab auditor, maka auditor harus independen 

dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa 

karena independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat 

pada profesi auditor dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

untuk menilai mutu jasa audit. Mautz dalam Trisnaningsih, (2007) 

mengemukakan bahwa independensi auditor meliputi independensi praktisi 

(practitioner independence) dan independensi profesi (profession 

independence).  

Selain independensi, due professional care merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Seperti dinyatakan dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011) Seksi 230 paragraf 01 

bahwa “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due 

professional care)”. Penting bagi auditor mengimplementasikan due 

professional care dalam pekerjaan auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Singgih, dkk., (2010) memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit, 

dipengaruhi secara simultan salah satunya oleh faktor due professional care.  

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap 

profesi auditor yang seolah auditor juga harus turut bertanggungjawab atas 

terjadinya kasus-kasus manipulasi akuntansi. Mardisar, dkk., (2007) 

menyatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh 

rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal 

yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Singgih, 

dkk., (2010) memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit dipengaruhi 

secara simultan salah satunya oleh faktor akuntabilitas auditor.  
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Independensi, due professional care dan akuntabilitas yang dimiliki 

auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika profesi. Auditor 

mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka 

kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan 

diri mereka sendiri. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi auditor 

menunjukkan bahwa auditor mempunyai kesempatan untuk melakukan 

tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Fine, dkk., dalam Ludigdo, 2001). 

Kesadaran etika dan sikap profesional memegang peran yang sangat besar 

bagi seorang auditor (Louwers, dkk., dalam Ludigdo, 2001). 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh independensi, due professional care dan akuntabilitas terhadap 

kualitas audit dengan etika profesi sebagai variabel moderating. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Audit 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

informasi yang terdapat antara manajemen dan pengguna laporan keuangan  

dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pernyataan kewajaran 

terhadap laporan keuangan. Menurut De Angelo dalam Alim, dkk.,(2007) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi auditee. 

Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan 

dan pemberian rekomendasi (Hidayat, 2011). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses audit dengan melihat 

proses audit telah dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus 

mempertahankan sikap skeptis (Hidayat, 2011). 

Independensi 

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

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

juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri 

auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002 
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dalam Wibowo, 2009). Mautz, (1961) dalam Trisnaningsih, (2007) 

mengemukakan bahwa independensi auditor juga meliputi independensi 

praktisi (practitioner independence) yang berhubungan dengan kemampuan 

praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak 

memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan 

penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan independensi profesi (profession 

independence). 

Due Professional Care 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang 

cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan 

seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, 

pemilihan metodologi, dan pemilihan pengujian dan prosedur untuk 

mengaudit. Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme 

profesional dan keyakinan yang memadai (Mansur, 2007). 

Akuntabilitas 

Menurut Tetclock dalam Mardisar, dkk., (2007) memberikan 

pengertian akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat 

seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan 

yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas auditor dapat diukur 

dengan menggunakan tiga dimensi yang meliputi motivasi, pengabdian pada 

profesi dan kewajiban sosial (Kalbers dan Forgaty, 1995), yang telah 

diterjemahkan dan dimodifikasi oleh Aji, (2009 : 51-52) dalam Singgih, dkk., 

(2010). 

Etika Profesi 

Etika profesi merupakan karateristik suatu profesi yang 

membedakannya dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah 

laku para anggotanya (Boynton dan Kell, 1996 dalam Murtanto, 2003). 

Menurut Chua, (1994) dalam Murtanto, (2003) menyatakan bahwa etika 

profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada 

kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu. Etika profesi 
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auditor diukur berdasarkan prinsip moral auditor yang dipengaruhi oleh klien, 

lingkungan organisasi dan SPAP (Trisnaningsih, 2007 dalam Purba, 2009). 

Hipotesis 

H1a : Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

H1b : Due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. 

H1c : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

H2 : Interaksi independensi dan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas 

audit 

H3 : Interaksi due professional care dan etika profesi berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

H4 : Interaksi akuntabilitas dan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas 

audit 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris pengaruh independensi, due professional care dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit yang dimoderasi oleh etika profesi pada 

auditor di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik wilayah Surakarta dan Yogyakarta yang terdaftar dalam 

direktori Institut Akuntan Publik Indonesia. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu sampel 

diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diperoleh sampel yang representatif. Beberapa kriteria 

yang ditetapkan untuk memperoleh sampel meliputi : (1) Pendidikan terakhir 

minimal strata 1. (2) Semua jenjang auditor, baik partner, manajer, audit in 

charge, serta staf auditor. (3) Auditor yang bersedia menjadi responden. 
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Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari jawaban atas kuestioner yang disebarkan secara langsung 

kepada responden tentang independensi, due professional care, akuntabilitas, 

etika profesi dan kualitas audit. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari membaca literatur-literatur ilmiah yang mempunyai hubungan 

erat dengan obyek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuestioner yang diberikan kepada masing-masing auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta 

dengan memberikan batasan waktu sesuai dengan kesepakatan waktu yang 

telah disepakati bersama.  

Berdasarkan kriteria yang diuraikan, maka didapatkan 7 KAP dengan 

95 responden yang bersedia menjadi sampel penelitian. Namun karena 

berbagai alasan dan waktu yang tidak memungkinkan akhirnya hanya 6 KAP 

yang mengembalikan kuestioner dengan 58 responden. Oleh Karena hasil uji 

heteroskedastisitas terjadi adanya heteros maka dilakukan reduksi data yang 

mengandung outlier (data ekstrim) yaitu 3 sampel yang dilakukan outlier. 

Sehingga sampel yang digunakan keseluruhannya terdapat 55 sampel. 

Tahap-tahap dalam menganalisis data dengan uji validitas dan 

reliabilitas, uji Asumsi klasik, uji hipotesis dengan analisis regresi berganda 

dengan persamaan sebagai berikut : 

KA = a+ b
1 
IND ………………..……..…..(1) 

KA = a+ b
2 
DPC ………..…………….......(2) 

KA = a+ b
3 
AK..……………………….…..(3) 

KA  = a+ b
1 
IND+ b

4 
EP+ b

5 
IND*EP …....(4) 

KA  = a+ b
2 
DPC+ b

4 
EP+ b

6 
DPC*EP ...…(5) 

KA  = a+ b
3 
AKT+ b

4 
EP+ b

7 
AKT*EP ..….(6) 

Keterangan : 
KA  = Kualitas Audit 
IND = Independensi 
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DPC = Due Professional Care 
AKT = Akuntabilitas 
EP  = Etika Profesi 
a  = Konstanta 
b

1
….b

7 
= Koefisien korelasi variabel 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Untuk menguji validitas setiap pertanyaan dalam kuesioner maka 

digunakan rumus korelasi product moment. Uji signifikansi dilakukan 

dengan membandingkan r hitung dengan r tabel (0,281). Nilai r tabel 

diperoleh dari tabel r product moment two tailed dengan tingkat 

signifikansi 5%. Berdasarkan pengujian validitas, maka ada 1 butir 

pertanyaan yang harus dihilangkan dan tidak diikutkan pada perhitungan 

selanjutnya karena dinyatakan tidak valid yaitu pada variabel independensi 

pertanyaan nomor 1. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas setiap variabel menggunakan teknik cronbach alpha. 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2011). 

Berdasarkan pengujian reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel penelitian reliabel dengan nilai cronbach alpha lebih besar dari 

kriteria yang ditetapkan. 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas statistik adalah dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS. Berdasarkan hasil uji 

normalitas dapat diketahui bahwa nilai asympotic significant (two tailed) 

dari masing-masing persamaan lebih besar dari nilai alpha 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan semua variabel berdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas hanya dilakukan pada persamaan 4, persamaan 5 dan 

persamaan 6 karena kedua persamaan tersebut memiliki lebih dari 1 

variabel independen. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan 

bahwa korelasi antar variabel independen terdapat korelasi yang tinggi 

(sempurna), masing-masing nilai VIF berada >10, demikian juga hasil 

nilai tolerance<0,10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

terjadi multikolinieritas (terdapat masalah multikolinieritas). Tidak 

terpenuhinya multikolinearitas bukan merupakan masalah serius, karena 

model yang dianalisis mengkombinasikan dua variabel (model interaksi) 

(Kleinbaurn, 1987 dalam Mujiati 2006:76) dan tidak perlu melakukan 

standardize terhadap data (Cohen dan Cohen, 1993 dalam Jogiyanto, 

2004:151). 

c. Uji Heteroskodestisitas 

Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas, maka digunakan Uji 

Glesjer. Gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi 

dari masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residunya. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai sig > alpha dengan alpha 0,05. 

Dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada semua 

persamaan dalam penelitian ini. 

Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis 1 

Hasil analisa koefisien regresi berganda persamaan 1 (KA = 17,728 + 

0,372 IND), persamaan 2 (KA = 15,401 + 0,608 DPC) dan persamaan 3 (KA 

= 15,588+ 0,317 AKT). Nilai thitung untuk persamaan 1 (IND) adalah sebesar 

4,661 dengan nilai p=0,000. Hasilnya thitung < ttabel (4,661 > 2,021) dengan 

p<0,05, sehingga H1a terdukung secara statistik. Artinya variabel independensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai thitung untuk persamaan 2 (DPC) 

adalah sebesar 4,797 dengan nilai p=0,000. Hasilnya thitung < ttabel (4,797 > 

2,021) dengan p<0,05, sehingga H1b terdukung secara statistik. Artinya 

variabel due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. Nilai thitung 
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untuk persamaan 3 (AKT) adalah sebesar 5,208 dengan nilai p=0,000. 

Hasilnya thitung < ttabel (5,208  > 2,021) dengan p<0,05, sehingga H1c terdukung 

secara statistik. Artinya variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Dari hasil uji hipotesis 1 (H1a, H1b dan H1c) dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Singgih, dkk., (2010) yang memberikan bukti empiris bahwa independensi, 

due professional care dan akuntabilitas berpengaruh baik secara simultan dan 

parsial terhadap kualitas audit. 

Uji Hipotesis 2 

Hasil analisa koefisien regresi berganda persamaan 4 (KA = 39,889 - 

0,537 IND - 0,462 EP + 0,022 IND*EP). Nilai thitung untuk persamaan 4 

(IND_EP) adalah sebesar 2,267 dengan nilai p=0,028. Hasilnya thitung < ttabel 

(2,267 > 2,021) dengan p<0,05, sehingga H4 terdukung secara statistik. 

Artinya interaksi variabel independensi dan etika profesi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji hipotesis 2 (H2) dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alim, dkk., (2007) 

meneliti mengenai kompetensi dan independensi yang mempengaruhi kualitas 

audit dan etika audit sebagai variabel moderasinya. Dengan hasil dari 

penelitiannya adalah faktor kompetensi dan independensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit, interaksi independensi dan etika profesi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan interaksi 

kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. 

Uji Hipotesis 3 

Hasil analisa koefisien regresi berganda persamaan 5 (KA = 30,572 - 

0,549 DPC - 0,016 EP + 0,019 DPC*EP). Nilai thitung untuk persamaan 5 

(DPC_EP) adalah sebesar 0,818 dengan nilai p=0,417. Hasilnya thitung > ttabel 

(0,818 > 2,021) dengan p>0,05, sehingga H4 tidak terdukung secara statistik. 
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Artinya interaksi variabel due professional care dan etika profesi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji hipotesis 3 (H3) dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

tidak dapat membuktikan adanya pengaruh interaksi due professional care dan 

etika profesi terhadap kualitas audit. Pada dasarnya dikarenakan faktor due 

professional care seharusnya dapat dilaksanakan dengan etika profesi yang 

ada. Akan tetapi pada praktiknya, seorang auditor yang harus bersikap 

profesional dengan cermat dan seksama disatu sisi, tetapi disisi yang lain juga 

mempunyai dilema etis serta harus menjujung tinggi etika profesinya. Oleh 

karena itu, akan lebih tepat apabila menggunakan due professional care dan 

etika profesi sebagai variabel independen seperti pada penelitian Sari,(2011) 

yang menggunakan variabel etika sebagai variabel independen untuk 

mengukur kualitas audit serta pada penelitian Atmojo, (2010) yang 

menggunkan variabel etika sebagai variabel independen untuk mengukur 

ketepatan opini auditor. 

Uji Hipotesis 4 

Hasil analisa koefisien regresi berganda persamaan 6 (KA = 25,872 - 

0,171 IND + 0,063 EP + 0,008 AKT*EP). Nilai thitung untuk persamaan 6 

(AKT_EP) adalah sebesar 0,593 dengan nilai p=0,556. Hasilnya thitung > ttabel 

(0,593 > 2,021) dengan p>0,05, sehingga H4 tidak terdukung secara statistik. 

Artinya interaksi variabel akuntabilitas dan etika profesi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji hipotesis 4 (H4) dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

tidak dapat membuktikan adanya pengaruh interaksi akuntabilitas dan etika 

profesi terhadap kualitas audit. Akuntabilitas auditor diukur dari bagaimana 

pandangan masyarakat terhadap diri auditor, sedangkan etika profesi diukur 

dari bagaimana seorang auditor mengimplementasikan dan menjujung tinggi 

kode etik profesinya. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila menggunakan 

akuntabilitas dan etika profesi sebagai variabel independen seperti pada 

penelitian Sari,(2011) yang menggunakan variabel etika sebagai variabel 

independen untuk mengukur kualitas audit serta pada penelitian Atmojo, 



13 
 

(2010) yang menggunkan variabel etika sebagai variabel independen untuk 

mengukur ketepatan opini auditor. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung (4,661) lebih besar 

daripada ttabel (2,021) dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Oleh karena 

itu, H1a terdukung secara statistik. 

Due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung (4,797) lebih 

besar daripada ttabel (2,021) dengan  nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Oleh 

karena itu H1b terdukung secara statistik. 

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung (5,208) lebih besar 

daripada ttabel (2,021) dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. = 0,05. Oleh 

karena itu H1c terdukung secara statistik. 

Interaksi independensi dan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai thitung 

(2,267) lebih besar daripada ttabel (2,021) dengan nilai signifikansi 0,028 < α = 

0,05. Oleh karena itu, H2 terdukung secara statistik. 

Interaksi due professional care dan etika profesi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana 

menunjukkan nilai thitung (0,818) lebih kecil daripada ttabel (2,021) dengan nilai 

signifikansi 0,417 > α = 0,05. Oleh karena itu, H3 tidak terdukung secara 

statistik. 

Interaksi akuntabilitas dan etika profesi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan 
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nilai thitung (0,593) lebih kecil daripada ttabel (2,021) dengan nilai signifikansi 

0,556 > α = 0,05. Oleh karena itu, H4 tidak terdukung secara statistik. 

 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Saran-saran yang 

dapat diberikan yaitu : 

1. Bagi penelitian selanjutnya obyek penelitian dapat dilakukan dengan 

memperluas jumlah responden pada auditor di wilayah lain. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan variabel lain yang 

mungkin berpengaruh terhadap kualitas audit dan mengembangkan 

variabel moderating yang lain selain etika profesi. 

3. Selain memakai kuestioner dapat juga ditambahkan wawancara sehingga 

data yang diperoleh menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
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