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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman 

kerja, independensi, kecakapan profesional, obyektivitas, intergritas dan 

kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit di Kantor Akuntan Publik 

Yogyakarta dan Surakarta.  

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 

primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. 

Jumlah sampel dalam penelitinan ini adalah 40 responden yang diambil dengan 

teknik convenience sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda, uji t, uji f, uji koefesien determinasi, dan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit dengan tingkat signifikan 2,662. (2)  

independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit dengan 

tingkat signifikan 2,367. (3) kecakapan profesional berpengaruh terhadap kualitas 

hasil pemeriksaaan audit dengan tingkat signifikan 2,420. (4) obyektivitas 

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit dengan tingkat signifikan 

3,090. (5) intergritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

dengan tingkat signifikan 4,385. (6) kompetensi berpengaruh terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan audit dengan tingkat signifikan 2,657. 

 

 

Kata Kunci : Pegalaman Kerja, Independensi, Kecakapan Profesional, 

Obyektivitas, Intergritas, Kompetensi, Kualitas hasil pemeriksaan 

audit. 
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PENDAHULUAN 

Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk 

menentukan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang 

telah ditetapkan (Mulyadi 2009). Dari hasil audit inilah, kemudian auditor 

menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada 

pemakai yang berkepentingan.  

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: 

bahwa setiap anggota harus mempertahankan intergritas dan obyektivitas dalam 

melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak 

adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentinagn 

pribadinya, sehingga semakin tinggi tingkat obyektivitas auditor maka semakin 

baik kualitas audit 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil  judul  “Pengaruh 

Pengalaman Kerja, Independensi, Kecakapan Profesional, Obyektifitas, 

Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit”. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menguji secara empiris apakah Pengalaman Kerja berpangaruh 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah Indepedensi berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 



3. Untuk menguji secara empiris apakah Kecakapan Profesional berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. 

4. Untuk menguji secara empiris apakah Obyektifitas berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

5. Untuk menguji secara empiris apakah Integritas berpangaruh terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan audit. 

6. Untuk menguji secara empiris apakah Kompetensi berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

 

LANDASAN TEORI 

Auditing 

Secara umum auditing menurut Mulyadi (2009) adalah suatu proses 

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif 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. 

Pengalaman Kerja 

Menurut Loehoer (2002) dalam Mabruri dan Winarna (2010), pengalaman 

merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan 

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

gagasan, dan penginderaan. 

 



Independensi 

Auditor Independen adalah auditor yang mempunyai kesadaran untuk 

berpegang prinsip untuk tidak mudah dipengaruhi atau tidak dipandang bulu 

dalam menentukan pendapat ketika pelaksanaan tugas audit. 

Kecakapan profesional 

Sesorang anggota harus melaksanakan tugasnya dengan standar profesi 

yang relevan. Jika seseorang memperkerjakan staf dan ahli lainnya untuk 

melaksanakn tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka mengenai 

keterkaitan akuntan pada kode etik. 

Obyektivitas 

Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) 

menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan 

subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan 

pendapat menurut apa adanya. 

Integritas 

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 dan melaksanakan audit. 

Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008) dalam penelitian Sukriah, Akram 

dan Inapty (2009).  



Kualitas hasil audit 

Deis dan Groux (1992) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan 

pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas 

melaporkan pelaporan tergantung pada independensi auditor (Alim, dkk, 2007).  

Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh  Sukriah dkk (2009) dapat disimpulkan 

pula bahwa ada pengaruh positif antara variabel independen (Independensi, 

Obyektivitas, Pengalaman Kerja, serta Intergritas) terhadap variabel dependen 

(kualitas hasil pemeriksaan) 

Hasil penelitian Singgih dan Bawono (2010) meneliti tentang pengaruh 

independensi, penglaman, due professional care dan akuntabilitas  terhadap 

kualitas audit. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja 

di KAP “BIF FOUR” yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah 

Independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara 

simultan berpengaruh terhadap kualitas audit, indpendensi, due professional care 

dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 

pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan independensi 

merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit.   

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 



pengumpulan data pokok. Kuesioner yang digunakan diambil dari penelitian 

Sukriah, dkk (2009). Data diperoleh dari data primer melalui pendistribusian 

kuesioner secara langsung kepada responden di KAP Yogyakarta dan Surakarta. 

Data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikirimkan kepada auditor di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Kuisioner 

berisi daftar pertanyaan yang jawabannya dinyatakan dengan skala likert.  Metode 

analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 

berganda (multiple regression analysis). Analisis ini digunakan  untuk mengetahui 

pengaruh anatara variabel independen ( yaitu pengalaman kerja, independensi, 

kecakapan profesional, obyektivitas, integritas, dan  kompetensi ) dan variabel 

dependen (yaitu kualitas hasil pemeriksaan audit). 

KHA=βo+ β1PENG+β2IND+β3KEC+β4OBY+β5INT+β6KOM+e 

Keterangan : 

KHA   : Kualitas Audit 

α   : Konstanta 

β1β2β3β4β5β6  : Koefesien Regresi 

PENG   : Pengalaman Kerja 

IND   : Independensi 

KEC   : Kecakapan Profesional 

OBY   : Obyektivitas 

INT   : Intergritas 

KOM   : Kompetensi 

e   : error 



Analisis data dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

pengalaman kerja, independensi, kecakapan profesional, obyektifitas, integritas 

dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit, maka digunakan 

instrumen kuesioner yang diberikan kepada auditor. Dalam penelitian ini auditor 

yang menjadi responden adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik 

di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian, populasi yang diteliti adalah 4 (empat) KAP 

di wilayah Surakarta dan 10 KAP di  Yogyakarta. Dari 14 KAP tersebut diambil 

sampel sebanyak 6 KAP, sedangkan 8 (delapan) KAP lainnya tidak diteliti karena 

staf KAP tidak bersedia untuk diteliti. Selanjutnya KAP yang diteliti terdiri dari 3 

(KAP) KAP di wilayah Surakarta, yaitu KAP Wartono & Co, KAP Payamta & 

Co, dan KAP Handung Triatmoko. Sedangkan di  Yogyakarta diteliti 3 (tiga) 

KAP, yaitu KAP Drs. Hadiono, KAP Abdul Muntalib, dan KAP Henry Susanto. 

Adapun proses pengambilan sampel dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel IV.1 

Distribusi Kuesioner dan Tingkat Pengembalian 

Nama KAP 
Jumlah 

Kuesioner 

 

Kembali 

 

% 

1.      Wartono & Co,  Ska 7 7 100,0 

2.      Payamta & Co,  Ska 7 6 85,7 

3.      Hanung Triatmoko, Ska 7 6 85,7 

4.      Hadiono,  DIY 8 6 75,0 

5.      Abdul Muntalib, DIY 8 7 87,5 

6.      Henry Susanto, DIY 8 8 100,0 

Jumlah 45 40 88, 9 

Sumber: Data primer yang diolah 



Pengujian Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) 

masing-masing pertanyaan dalam kuesioner. Uji validitas menggunakan 

adalah analisis korelasi product moment Pearson (Ghozali, 2001). Data diolah 

dengan bantuan program SPSS for Windows Release 15.0 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid 

karena rproduct moment lebih besar dari rtabel (0,312) pada taraf signifikansi 5%. 

Artinya tiap pernyataan berkorelasi dengan skor skor totalnya dan seluruh 

butir pertanyaan dalam kuesioner, sehingga dinyatakan valid (sahih). 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien 

reliabilitas 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).  

Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data memiliki sebaran yang normal. Untuk menguji normalitas 

data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian 

untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan p-

value dengan taraf signifikansi () sebesar 0,05. Jika p-value > 0,05, maka 



data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dari Kolmogorov-

Smirnov  

Hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa 

p-value dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar dari  (p>0,05) 

yaitu 0,667 > 0,05, sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan 

memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan 

Variance Inflation Factor (VIF).  

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

yang memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas 

memiliki nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2001). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisita 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai p-value lebih besar dari  pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05), sehingga secara keseluruhan dapat dinyatakan 

bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.  

2. Uji Hipotesis (Analisis Regresi Ganda) 

Dari hasil analisis regresi di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai 

berikut:  



      KHP  = -1,478 + 0,180 (PK) + 0,128 (IND) + 0,162 (KP) + 0,207 (OBY) + 

0,276 (It) +  0,204 (P) 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai koefisien 

determinasi Adjusted R
2
 sebesar 0,860 (perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 9), sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian 

yang dilakukan memberikan hasil yang baik (goodness of fit). Hal ini 

menunjukkan bahwa  86% kualitas hasil pemeriksaan audit dapat dipengaruhi 

oleh variabel pengalaman kerja, independensi, kecakapan profesional, 

obyektivitas, integritas, dan kompetensi. Sedangkan sisanya  14% dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.  

4. Uji t (Pengujian Hipotesis) 

Hasil pengujian diperoleh dari test signifikansi dengan program SPSS 

for Windows Release 15.0.  

Hasil uji t variabel pengalaman kerja memiliki nilai thitung = 2,662 

dengan nilai p=0,012, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 

2,021. Dikarenakan thitung > ttabel (2,662 > 2,021) dengan p<0,05, maka H1 

diterima. Artinya pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Independensi memiliki nilai 

thitung = 2,367 dengan nilai p=0,024, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah = 2,021. Dikarenakan thitung > ttabel (2,367 < 2,021) dengan p<0,05, 



maka H2 diterima. Artinya independensi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kecakapan profesional 

memiliki nilai thitung = 2,420 dengan nilai p=0,021, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah = 2,021. Dikarenakan thitung > ttabel (2,420 < 2,021) 

dengan p<0,05, maka H3 diterima. Artinya kecakapan profesional berpengaruh 

positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. 

Hasil uji t variabel obyektivitas auditor memiliki nilai thitung = 3,090 

dengan nilai p=0,004, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 

2,021. Dikarenakan thitung > ttabel (3,090 > 2,021) dengan p<0,05, maka H4 

diterima. Artinya obyektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit. Hasil uji t bahwa variabel integritas memiliki nilai thitung = 

4,385 dengan nilai p=0,000, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 

= 2,021. Dikarenakan thitung > ttabel (4,385 > 2,021) dengan p<0,05, maka H5 

diterima. Hasil uji t variabel kompetensi auditor memiliki nilai thitung = 2,657 

dengan nilai p=0,012, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 

2,021. Dikarenakan thitung > ttabel (2,657 > 2,021) dengan p<0,05, maka H6 

diterima. Artinya kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit.  

5. Uji F 

Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan Fhitung dengan 

Ftabel pada taraf signifikansi () = 5 

Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 40,881 dengan p=0,000, 

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (6;33) adalah sebesar 



2,42. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (40,881 > 2,42) dengan nilai p<0,05, maka 

dapat dinyatakan bahwa model regresi sudah fit.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengalaman kerja auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit.  Hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,662 diterima 

pada taraf signifikansi 5% dan H1 diterima.   

2. Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit. Hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,367 diterima 

pada taraf signifikansi 5% dan H2 diterima. 

3.  Kecakapan profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit. Hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,420 diterima 

pada taraf signifikansi 5% dan H3 diterima. 

4.  Obyektivitas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit. Hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 3,090 diterima 

pada taraf signifikansi 5% dan H4 diterima.  

5. Integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit. Hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 4,385 diterima pada taraf 

signifikansi 5% dan H5 diterima.  



6. Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit. Hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,657 diterima 

pada taraf signifikansi 5% dan H6 diterima. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan 

yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:  

1. Saran bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian 

lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada karyawan Kantor Akuntan 

Publik saja. Selain itu daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak 

terbatas di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, sehingga tingkat 

generalisasinya lebih baik. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya  menambah jumlah variabel, karena 

pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit seperti motivasi, batas 

waktu audit, insentif, dan lain-lain. 
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