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ABSTRAK 

 

Profesi Akuntan Publik (auditor) ibarat “pedang mata dua”, di satu sisi 

auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun di sisi lain juga 

harus menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan 

auditor. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan 

personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang 

dan bisa mempengaruhi kualitas audit. 

Auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua 

unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman.  Karena berbagai alasan seperti 

diungkapkan di atas, pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor 

penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas 

auditnya. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, 

kompetensi dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan 

memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Dalam melaksanakan audit, akuntan 

publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan 

auditing.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan bukti 

empiris pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman diberikan oleh KAP 

terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan sebanyak 46 responden yaitu 

auditor yang terdapat pada 7 KAP di Kota Surakarta dan yogyakarta. Sedangkan 

untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan statistik deskriptif, pengujian 

validitas dan Reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikorinieritas, 

uji Hetroskedastisitas, uji hipotesis, analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi, 

independensi, pengalaman dalam melaksanakan audit, berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Sehingga semakin dalam dan luas pengetahuan seorang 

auditor serta semakin berpengalaman dalam bidang auditing maka akan semakin 

baik kualitas audit yang dilakukan. Sedangkan lama hubungan dengan klien, 

tekanan dari klien, dan jasa non audit yang diberikan oleh KAP. 

 

Kata kunci : Kualitas Audit, Kompetensi, Independensi, Pengalaman, 

Pengetahuan. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 

sebagai sarana  pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan.  Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada 

dalam laporan keuangan adalah  relevan (relevance) dan dapat diandalkan 

(reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para 

pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen 

untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat 

diandalkan,  sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut.  Dengan demikian perusahaan akan 

semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi 

perusahaannya. Namun, di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, 

perusahaan dan profesi  auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan 

yang berat. Mereka sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di peta 

persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan  seprofesinya. Perusahaan 

menginginkan Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan audit,  agar 

performennya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan 

operasinya dengan  lancar. Menurut Chow dan Rice (2002) dalam Kawijaya dan 

Juniarti (2002), manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan 

pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan 

kompensasi yang diperoleh manajer. Namun, laporan keuangan yang diaudit 

adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien (Antle dan Nalebuff, 

1991 dalam Ng dan Tan, 2003). Disinilah auditor berada dalam situasi yang 

dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam 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 

dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas  auditnya. 

Kompetensi, independensi dan pengalaman yang dimiliki auditor dalam 

penerapannya akan terkait dengan kualitas audit. Akuntan mempunyai kewajiban 

untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana 

mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana 

akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga 

integritas dan obyektivitas mereka (Nugraha ningsih, 2005). Penelitian tentang 

etika yang telah dilakukan oleh (Cushing 1999) menawarkan sebuah kerangka 

kerja untuk menguji pendekatan standar etika dengan profesi akuntan. Kerangka 

kerja tersebut berdasarkan pada game theory dengan melalui pembelian opini oleh 

klien audit. Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan “Pedoman Etika” 

IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan 

pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) integritas, 
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(2) obyektifitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) 

kemampuan profesional, dan (7) perilaku etika. 

Audit menuntut klien dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tidak 

hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang 

mempengaruhi, antara lain pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari 

(2003) auditor berpengalaman memilik keunggulan dalam hal ; (1) mendeteksi 

kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, (3) mencari penyebab 

kesalahan. Selain pengalaman, komponen penting dalam suatu keahlian adalah 

pengetahuan. Gibbins (1984) dalam Hernandianto (2002) menjelaskan bahwa 

melalui pengalaman auditor bisa memperoleh pengetahuan dan mengembangkan 

struktur pengetahuannya. Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih 

banyak pengetahuan dan struktur memori yang lebih baik dibanding auditor yang 

belum berpengalaman. Jadi semakin berpengalaman dan professional seorang 

auditor, maka keputusan yang diambil akan semakin mendekati “dapat 

dipertanggung jawabkan”. Dan auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu 

memberi tingkat kredibilitas yang lebih tinggi bagi para pemakai laporan auditan. 

Tidak hanya kompeten atau ahli, namun auditor harus juga independen dalam 

pengauditan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien, seperti 

tekanan personal, emosional ataupun keuangan, maka independensi auditor telah 

berkurang dan bisa mempengaruhi kualitas audit. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi independensi audit tersebut adalah lamanya hubungan auditor 

dengan klien (jangka waktu auditor memberikan jasa kepada klien / auditor 

tenure). 

B. Perumusan Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini, tuntutan masyarakat terhadap auditor 

yang berkualitas semakin meningkat dari waktu kewaktu. Hal ini memberikan 

tekanan pada auditor dalam tugasnya melakukan proses audit. Hal tersebut bisa 

saja terkait dengan kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor masih 

diragukan oleh SEC, dimana kompetensi dan independensi merupakan dua 

karakteristik sekaligus yang harus dimiliki oleh auditor.  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : Apakah 

Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Menemukan bukti empiris mengenai Pengaruh Kompetensi, Indenpendensi, dan 

Pengalaman terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka 

dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan 
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selanjutnya meningkatkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting 

agar dapat menilai KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas audit 

yang diberikannya.  

2. Dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. 

 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Kualitas Audit 

De Angelo (1981) dalam Naizarul Alim, et.al., (2007) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan 

melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akutansi 

kliennya. 

Akuntan publik atau auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya harus 

memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Smimamora (2002), ada 8 prinsip 

profesi akuntan yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi 

Setiap anggota harus mempunyai pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukan. 

2. Kepentingan public 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak untuk kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

3. Integritas 

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

integritas setinggi mungkin. 

4. Objektivitas 

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari kepentingan 

dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional 

Setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa professional dan tidak boleh atau mengungkapkan 

informsai tersebut tanpa persetujuan 

7. Prilaku pofesional 

Setiap anggota harus berprilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

8. Standart teknis 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya denganstandart 

teknis dan standart professional yang relevan. 

Auditor yang memiliki banyak klien dalam lingkungan yang sama 

akan messmiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus 
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yang memiliki industri tersebut, tetapi akan membutuhkan pengembangan 

keahlian lebih daripada auditor pada umumnya. Tambahan keahlian ini 

akan menghasilkan return positif dalam free  audit. 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. 

Berbagai penelitian tentang kualitas audit pernah dilakukan, salah 

satunya oleh Deis dan Giroux (1992) dalam Christiawan (2002) mereka 

meneliti faktor penentu kualitas audit di sektor publik dengan 

menggunakan sample KAP yang mengaudiit institusi sector publik. Studi 

ini menganalisis temuan-temuan Quality Control Review. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa lamanya hubungan dengan klien, jumlah klien, 

telaah dari rekan auditor (peer review), ukuran dan kesehatan keuangan 

klien serta jam kerja audit berpengaruh dengan kualitas audit. Faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pendidikan, struktur audit, 

kemampuan pengawasan (supervisior), profesionalisme dan beban kerja. 

Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah klien, reputasi auditor, kemampuan teknis dan keahlian yang 

meningkat. 

 

B. Kompetensi 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) 

diamana pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan 

melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standart 

auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat 

dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui 

berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam 

mengukuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit 

kliennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang 

dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang 

dihasilkannya. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel 

kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Berarti penelitian ini mendukung penelitian Alim dkk. (2007), Ardini 

(2010) dam Nur (2010).Berdasarkan hasil penelitian di atas serta 

kesimpulan dari landasan teori yang ada,maka dapat ditetapkan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 

 

C. Independensi 
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Christiawan, (2002) berpendapat bahwa akuntan publik 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik 

perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lainnya yang 

meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Sedangkan yang 

harus dimiliki seorang auditor yaitu kemampuan dalam mengumpulkan 

setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit 

dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa sikap independen merupakan hal yang melekat pada diri 

auditor, sehingga independen seperti telah menjadi syarat mutlak yang 

harus dimiliki. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat 

mempertanyakan independensi akuntan publik karena adanya perangkap 

fungsi akuntan publik, sebagai pemberian jasa auditing dan non audit. 

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini: 

H2 : independensi berpengaruh significant terhadap kualitas audit 

 

D. Pengalaman 

Menurut Knoers dan Haditono (1999) dalam Asihss (2006 : 12) 

mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan 

penambahan perkembangan potensi bertingkah laku 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. Dan secara teknis Kebanyakan orang memahami bahwa semakin 

banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan 

kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai 

kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan 

dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan 

auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan 

membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis. 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel pengalaman mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti mendukung 

penelitian Muliani, dkk. (2010). Oleh karena itu, hipotesis dalam 

penelitian ini: 

H3 : Pengalaman berpengaruh significant terhadap Kualitas Audit. 

 

E. Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Audit (Y) 

Kompentensi ( ) 

Independensi ( ) 

Pengalaman ( ) 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Inddiantoro dan Bambang 

Supeno ,1999). 

 

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja 

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

Sesuai dengan daftar dalam Directory Kantor Akuntan Publik 2011, KAP 

yang ada di Surakarta berjumlah 4 KAP dan Yogyakarta berjumlah 11 

KAP jumlah seluruhnya 15 KAP. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik convenience sampling yang 

merupakan bentuk sampel sederhana yang dilakukan dengan memilih 

sampel bebas sesuai kebutuhan penelitian (Jogiyanto, 2008). Jumlah 

kuesioner yang kembali berjumlah 35. 

 

C. Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 

(kuesioner). Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2007). Pada penelitian 

ini menggunakan kuesioner terkait mengenai kompetensi, independensi, 

pengalaman dan kualitas audit. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu pendahuluan, tahap persiapan 

penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. 

 

D. Variable Penelitian dan Definisi Oprasional 
Variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas audit, Kompetensi, 

independensi, dan Pengalaman. Berikut adalah penjelasan dari masing 

masing variabel tersebut: 

1. Kompetensi adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman 

yang cukup, eksplisit dan dapat melakukan audit secara objektif, cermat 

dan seksama. Kuesioner terdiri dari 10. Semua item pertanyaan diukur 

pada skala Likert 1 sampai 5dan dengan pilihan jawaban 

SS,TS,RR,S,SS. 

2. Independensi adalah sikap bebas dan tidak memihak yang dimiliki 

auditor terkait dengan penugasan auditnya. Kuisioner terdiri dari 10 

pernyataan dengan skala likert 1-5 dan dengan pilihan jawaban SS, 

TS,RR,S,SS. 

3. Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) menemukan 

bahwa auditor yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang 
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lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa 

lebih baik. Kuisioner terdiri dari 10 pernyataan dengan skala likert 1-5 

dan dengan pilihan jawaban SS, TS,RR,S,SS 

4. Kalitas audit adalah kemungkinan (joint probability) dimana seorang 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 

sistem akutansi kliennya. Kuisioner terdiri dari 10 pernyataan dengan 

skala likert 1-5 dan dengan pilihan jawaban SS, TS,RR,S,SS 

 

E. Metode Analisis Data 

   Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

 Y   =  Kualitas Audit 

 X1   =  Kompetensi 

 X2   =  Independensi 

 X3   =  Pengalaman 

 a   =  Konstanta 

 b1, b2, b3  =  Koefisien regresi 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek penelitian 

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 30 kepada Kantor 

Akuntan Publik yang terdapat di Surakarta dan Yogyakarta. Untuk 

responden berumur 20-29 jumlah 8 (26,7%), 30-39 sebanyak 7 (23,4%), 

40-49 sebanyak 10 (33,43%), 50 tahun sebanyak 5 (16,6%). Sebagian 

besar responden didominasi oleh berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 

orang dan sebesar 66,7% sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 

10 orang dan sebesar 54,29%. Untuk responden memiliki jabatan senior 

auditor sebanyak 18 orang dengan prosentase sebesar 60% dan memiliki 

jabatan auditor sebanyak 12 orang dengan prosentase sebesar 40%. 

 

B. Hasil Pengujian Kualitas Pengumpulan Data 
Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan 

komputer SPSS versi 20.0, diketahui nilai signifikansi keempat variabel 

tersebut < 5% dan nilai rhitung > 0,361, sehingga dari pernyataan untuk 

semua variabel dikatakan valid. Sedangkan dari hasil uji reliabilitas, 

diketahui keempat variabel tersebut memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 

0,60, sehingga pernyataan yang digunakan oleh variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi, dan kinerja dapat dipercaya 

atau handal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. 

 

C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
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Hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapatkan nilai probabilitas > α, sehingga 

dari hasil pengujian dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normal. Sedangkan dari hasil uji multikolinieritas, variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi memiliki VIF < 10 dan nilai 

Tolerance lebih besar dari 0,1, sehingga model regresi yang digunakan 

tidak terjadi adanya multikolinieritas. Hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi memiliki nilai 

signifikansi > 0,05, sehingga bebas dari adanya heteroskedastisitas dalam 

model regresi tersebut. 

 

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer  program  SPSS 

versi  20 didapatkan persamaan  regresi:  

 

Y =  13.775+ 0.210X1 + 0.122X2 + 0,399X3 

  

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat 

diterangkan: 

1. Konstanta sebesar 13.775 dengan parameter positif menunjukkan 

bahwa kualitas audit yang dimiliki seorang auditor apabila 

didukung kompetensi, pengalaman dan independensi. 

2. Koefisien regresi X1 yaitu kompetensi menunjukkan koefisien yang 

positif sebesar 0.210 dengan demikian dapat diketahui bahwa 

kompetensi meningkatkan kualitas audit. 

3. Koefisien regresi X2 yaitu independensi menunjukkan koefisien 

yang positif sebesar 0.122 dengan demikian dapat diketahui bahwa 

independensi mampu meningkatkan kualitas audit. 

4. Koefisien regresi X3 yaitu pengalaman menunjukkan koefisien 

yang positif sebesar 0,399 dengan demikian dapat diketahui bahwa 

pengalaman mampu meningkatkan kualitas audit. 

 

E. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) diperoleh angka koefisien 

determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,494%. Hal ini berarti bahwa 

49,4% variasi variabel kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel 

kompetensi, pengalaman dan independensi, sedangkan sisanya yaitu 50,6 

% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

Berdasarkan hasil analisis uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 

10.454 > 3,32 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Hal ini berarti Ho 

ditolak, sehingga variabel kompetensi, independensi dan pengalaman 

mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kualitas 

audit. 
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Berdasarkan uji t pada Variabel kompetensi diketahui nilai thitung 

(3.707)lebih besar daripada ttabel (2.052) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,01 <  = 0,05. Variabel independensi diketahui nilai thitung 

(2,403) lebih kecil daripada ttabel (2.052) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,024 <  = 0,05. Variabel pengalaman diketahui nilai thitung 

(3.323) lebih besar daripada ttabel (2052) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,03 <  = 0,05. 

 

F. Pembahasan 

1. H1 : Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit  

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh variabel kompetensi 

diketahui nilai thitung (3.707) lebih besar daripada ttabel (2,052) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,01 <  = 0,05. Oleh karena itu, 

H1 diterima, artinya variable kompetensi berpengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor adalah auditor yang 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat 

melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit 

merupakan segala kemungkinan (probability) diamana pada saat 

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya 

tersebut auditor berpedoman pada standart auditing dan kode etik 

akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa 

seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah 

secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengukuti 

perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit 

kliennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi 

yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang 

dihasilkannya. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel 

kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Berarti penelitian ini mendukung penelitian Alim dkk. (2007), Ardini 

(2010) dam Nur (2010). 

2. H2 : Independensi berpengaruh terhadap Kualitas audit.  

 Variabel independensi diketahui nilai thitung (2.403) lebih besar 

daripada ttabel (2,052) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,024 < 

 = 0,05. H2 diterima artinya Independensi merupakan sikap yang 

diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai 

kepentingan pribadi dalam melakukan tugasnya, yang bertentangan 

dengan prinsip integrasi dan objektifitas. Oleh karena itu cukuplah 

beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas 

diperlukan sikap independensi dari auditor. Karena jika auditor 

kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan 
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sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Christiawan, (2002) 

berpendapat bahwa akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak 

hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada 

kreditur dan pihak lainnya yang meletakkan kepercayaan atas 

pekerjaan akuntan publik. Sedangkan yang harus dimiliki seorang 

auditor yaitu kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang 

dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut 

harus didukung dengan sikap independen. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sikap independen merupakan hal yang melekat pada diri 

auditor, sehingga independen seperti telah menjadi syarat mutlak yang 

harus dimiliki. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat 

mempertanyakan independensi akuntan publik karena adanya 

perangkap fungsi akuntan publik, sebagai pemberian jasa auditing dan 

non audit. 

3. H3 : Pengalamn berpengaruh terhadap Kualitas Audit.  

Variabel pengalaman diketahui nilai thitung (3.323) lebih besar 

daripada ttabel (2,052) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,03 <  

= 0,05. H3 diterima,artinya Pengalaman merupakan suatu proses 

pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku 

baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan 

sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola 

tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman merupakan atribut yang 

penting yang dimiliki oleh audit, hal ini terbukti dengan tingkat 

kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih 

banyak dari pada auditor yang berpengalaman. Menurut Knoers dan 

Haditono (1999) dalam Asihss (2006 : 12) mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku 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. 

Dan secara teknis Kebanyakan orang memahami bahwa semakin 

banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat 

memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor 

yang baru memulai kariernya. Atau dengan kata lain auditor yang 

berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang 

lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. 

Hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang 

baik secara teknis maupun secara psikis. Hasil penelitian ini diperoleh 

bahwa variabel pengalaman mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti mendukung penelitian Muliani, dkk. 

(2010).  
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil analisis data sebelumnya, maka kesimpulan 

dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil variabel kompetensi 

pengalaman dan independensi mempunyai pengaruh secara significant 

terhadap kualitas audit. 

2. Berdasarkan hasil analisis uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 

10.454 > 3,32 dan nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Hal ini berarti 

Ho ditolak, sehingga variabel kompetensi, independensi dan 

pengalaman mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap kualitas audit. 

3. Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) diperoleh angka koefisien 

determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,494%. Hal ini berarti bahwa 

49,4% variasi variabel kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel 

kompetensi, pengalaman dan independensi, sedangkan sisanya yaitu 

50,6 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

B. Keterbatasan  

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan 

yang dialami oleh, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi 

manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Keterbatasan metode survei menggunakan kuestioner yaitu bahwa 

peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden, maka bisa saja 

terjadi pengisian kuestioner bukan oleh responden yang 

bersangkutan. 

2. Penelitian ini terbatas pada variabel penelitian dalam 

mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi, independensi dan 

pengalaman. 

3. Penelitian ini juga terbatas pada wilayah penelitian yaitu hanya 

wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 

 

C.  Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis 

adalah srbagai berikut : 

1. Sebaiknya kantor akuntan publik lebih meningkatkan kualitas audit agar 

kompetensi, independensi dan pengalaman dapat terpenuhi 

2. Sebaiknya untuk penelitian yang mendatang menambah jumlah variabel 

selain variabel kompetensi, independensi dan pengalaman dalam 

smempengaruhi kualitas audit. 
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