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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi, 

objektivitas, 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 

Penelitan ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten/Kota di Surakarta. 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 32 auditor yang 

diambil dengan teknik purposive sampling. Hasil pengumpulan data uji 

kualitasnya dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Data dianalisis 

menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan R², serta uji data.  

Hasil penelitian menunujukkan bahwa: (1) faktor Independensi, 

objektivitas, pengalaman, pengetahuan dan integritas berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil audit. Terbukti dari hasil analisis regresi ganda yang 

memperoleh Fhitung > Ftabel (32,348 > 2,60) dengan nilai p<0,05 diterima pada 

taraf signifikansi 5%.. (2) Faktor independensi, objektivitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan serta integritas auditor berpengaruh sebesar 83,5% terhadap 

kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Terbukti dari hasil uji 

koefisien determinasi yang memperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,835, 

sedangkan sisanya 16,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 

 

Kata Kunci: independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 

integritas,  kualitas hasil audit. 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Dana yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar 

jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk 

penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu 

pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribuan dana yang 

merata pada semua sector public sehingga efektivitas dan efisiensi 

penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan (Mabruri dan Jaka Winarna 

:2010). 

Basuki dan Krisna (2006) dalam Akmal (2010) menyatakan bahwa 

kualitas audit merupakan suatu issue yang komplek, karena begitu banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut 

pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit 

pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku 

individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor 

biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada 

biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT  DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT TINGKAT 

KABUPATEN ATAU KOTA DI SURAKARTA)” 



TUJUAN PENELITIAN 

1.  Untuk menguji apakah ada pengaruh independensi auditor terhadap 

kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

2. Untuk menguji apakah ada pengaruh obyektivitas auditor terhadap kualitas 

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

3. Untuk menguji apakah ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas 

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

4. Untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah. 

5. Untuk menguji apakah ada pengaruh integritas auditor terhadap kualitas 

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Auditing 

 

Secara umum auditing menurut Mulyadi (2002) adalah suatu 

proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiann antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

 

 

 



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.  

Objektifitas 

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan objektifitas sebagai 

bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subjektif pihak-pihak lain 

yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut 

apa adanya. 

Pengalaman Kerja 

Menurut Libby dan Trotman dalam jurnal Maksi Vol 1 (2002:5), seorang 

auditor professional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas 

dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan 

pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. 

Pengetahuan 

SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan 

audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. 

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. 

Kualitas Hasil Audit  

menurut Sukriah dkk (2009), kualitas hasil audit merupakan kualitas kerja 

auditor yang di tunjukkan dengan laporan hasil audit yang dapat diandalkan 

berdasarkan standar yang telah di tetapkan 

Penelitian Terdahulu 

 

Mabruri dan Winarna (2010), mengemukakan bahwa ada pengaruh 

positif signifikan antara variabel independen (hipotesis objektifitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan, integritas auditor) dengan variabel dependen 

(kualitas hasil audit). Dengan demikian, semakin objektif auditor, semakin 

banyak pengalaman kerja, semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi 

integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang 

dilakukannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk (2009) dapat disimpulkan 

pula bahwa ada pengaruh positif antara variabel independen (independensi, 

Objektifitas, Pengalaman Kerja, serta Integritas) terhadap variabel dependen 

(kualitas hasil pemeriksaan). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, 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 Pemerintah Kota Surakarta. 

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

diperoleh melalui kuesioner yang diserahkan kepada responden. Jawaban dari 

kuesioner akan diolah dan diuji untuk memperoleh hasil penelitian. Kuesioner 

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 yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen (yaitu independensi, 

obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas) dan variabel 

dependen (yaitu kualitas hasil audit). 

KA = α + β1I + β2O + β3PK + β4P + β5I t + e… 

Dimana:  

KA   : Kualitas Audit 

α   : Konstanta 

β   : Koefisien regresi 

I   : Independensi 

O   : Obyektifitas 

PK   : Pengalaman Kerja 

P   : Pengetahuan 

It  : Integritas 

e   : erro 



ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. Faktor yang diteliti adalah 

independensi, objektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas 

auditor inspektorat terhadap kualitas hasil audit. Dalam penelitian ini Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang menjadi responden adalah PNS pada inspektorat 

Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 139 

Surakarta. Inspektorat ini mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan 

dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-O Tahun 2011 

Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota 

Surakarta. 

Jumlah kuesioner yang didistribusikan sebanyak 35 kuesioner, 

berdasarkan jumlah auditor yang bekerja pada Inspektorat Surakarta. 

Kemudian dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 32 auditor. 

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 (0,349) 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 

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:  

    KA  = -7,085 + 0,208 (I) + 0,255 (O) + 0,209 (PK) + 0,267 (P) + 0,297 (It) 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai 

koefisien determinasi Adjusted R
2
 sebesar 0,835 (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  83,5% kualitas hasil audit 



dipengaruhi oleh variabel independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan dan integritas. Sedangkan sisanya 16,5%  dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model. 

3. Uji t (Pengujian Hipotesis) 

Hasil pengujian diperoleh dari test signifikansi dengan program 

SPSS for Windows Release 15.0. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Independensi memiliki 

nilai thitung = 2,936 dengan nilai p=0,007, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah = 2,060. Dikarenakan thitung > ttabel (2,936 < 2,060) 

dengan p<0,05, maka H1 diterima. Artinya independensi auditor 

inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. 

Hasil uji t variabel obyektivitas auditor inspektorat memiliki nilai 

thitung = 2,405 dengan nilai p=0,024, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 

5% adalah = 2,060. Dikarenakan thitung > ttabel (2,405 > 2,060) dengan 

p<0,05, maka H2 diterima. Artinya obyektivitas berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil audit. 

Hasil uji t variabel pengalaman kerja memiliki nilai thitung = 2,576 

dengan nilai p=0,016, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 

2,060. Dikarenakan thitung > ttabel (2,576 > 2,060) dengan p<0,05, maka H3 

diterima. Artinya pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas 

hasil audit. 

Hasil uji t variabel pengetahuan auditor inspektorat memiliki nilai 

thitung = 2,605 dengan nilai p=0,015, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 



5% adalah = 2,060. Dikarenakan thitung > ttabel (2,605 > 2,060) dengan 

p<0,05, maka H4 diterima. Artinya pengetahuan berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil audit. 

Hasil uji t bahwa variabel integritas memiliki nilai thitung = 3,061 

dengan nilai p=0,005, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah = 

2,060. Dikarenakan thitung > ttabel (3,061 > 2,060) dengan p<0,05, maka H5 

diterima. Artinya integritas auditor inspektorat berpengaruh pada 

peningkatan kualitas hasil audit. 

4. Uji F 

. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel pada taraf signifikansi () = 5%. 

Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 32,348 dengan 

p=0,000, sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (5;45) 

adalah sebesar 2,60. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (32,348 > 2,60) 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. Independensi auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,936 diterima pada taraf signifikansi 5% 

dan H1 diterima. Adanya independensi dari para auditor inspektorat akan 

berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil audit.   



2. Obyektivitas auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,405 diterima pada taraf signifikansi 5% 

dan H2 diterima. Adanya obyektivitas dari pada auditor inspektorat akan 

berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil audit.   

3. Pengalaman kerja auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,576 diterima pada taraf 

signifikansi 5% dan H3 diterima. Semakin tingginya pengalaman kerja 

auditor inspektorat akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil 

audit.   

4. Pengetahuan auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit. Nilai thitung sebesar 2,605 diterima pada taraf signifikansi 5% 

dan H4 diterima. Semakin tingginya pengetahuan auditor inspektorat akan 

berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil audit.   

5. Integritas auditor inspektorat berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit. Nilai thitung sebesar 3,061 diterima pada taraf signifikansi 5% 

dan H5 diterima. Semakin tingginya integritas dari para auditor inspektorat 

akan berpengaruh pada peningkatan kualitas hasil audit.   

6. Independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit dan 

hipotesis keenam (H6) dinyatakan diterima. Pengujian hipotesis keenam 

memperoleh nilai Fhitung > Ftabel (32,348 > 2,60) dengan nilai p<0,05 

diterima pada taraf signifikansi 5%. Auditor yang independen, obyektif, 



banyak pengalaman kerja, memiliki banyak pengetahuan dan integritas 

yang tinggi maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan 

kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut:  

1. Auditor pada inspektorat harus selalu berusaha meningkatkan integritas, 

obyektivitas dan kompetensinya agar proses pengauditan berjalan lancar 

dan berkualitas. Sedangkan bagi auditor inspektorat pelaksana muda 

hendaknya selalu berusaha menambah pengalaman kerja dengan cara 

selalu aktif membantu dalam proses pengauditan. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih 

diperluas lagi, menambah jumlah variabel, karena pada dasarnya masih 

banyak faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap 

kualitas hasil audit seperti kompetensi profesional, akuntabilitas, tenggat 

waktu audit, dan lain-lain. 
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