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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, Akuntabilitas, Pengalaman, Due Professional Care dan Motivasi 

Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta. 

 Metode Penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan 

mengambil sampel auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan  teknik analisis data untuk pengujian 

hipotesis berupa Uji t, Uji F dan Uji R² beserta Uji asumsi klasik terlebih dahulu 

dengan menggunakan program SPSS 17.0. 

 Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid 

dan reliabel. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data 



berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik 

didapatkan bahwa data baik dan tidak bias, sehingga dapat dilanjutkan uji regresi 

linier berganda. Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa 

Kompetensi, Pengalaman, dan Motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit, 

sedangkan Independensi, Akuntabilitas, dan Due Professional Care tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Kata Kunci: Kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman, due 

professional care, motivasi, kualitas audit. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu media terpenting dalam 

mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Menurut FASB 

( Financial Accounting Standards Boards), dua karakteristik terpenting yang 

harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat 

diandalkan (reliable). Kedua karakteristik ini 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. 



Penelitian ini mengembangkan variabel penelitian yang dilakukan 

oleh Ardini (2010) meliputi variabel kompetensi, independensi, akuntabilitas, 

dan motivasi terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah ditambahkannya variabel pengalaman dan 

variabel due professional care, alasan ditambahkannya variabel pengalaman 

bahwa seorang yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki 

keunggulan yaitu mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari 

penyebab terjadinya kesalahan. Serta ditambahkannya variabel due 

professional care karena juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Dengan adanya due professional care dapat menghindari fraud 

transaksi pihak-pihak terkait. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul ” Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, Akuntabilitas, Pengalaman, Due Professional Care, dan 

Motivasi Terhadap Kualitas Audit ( Studi Empiris pada Auditor Kantor 

Akuntan Publik ( KAP ) Wilayah Surakarta dan Yogyakarta ). 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka  tujuan 

penelitian ini  secara umum yaitu untuk mengetahui variabel apa saja yang  

mempengaruhi kualitas audit. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

1. Untuk menguji adanya pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 



3. Untuk menguji adanya pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menguji adanya pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menguji adanya pengaruh due professional care terhadap kualitas  

audit. 

6. Untuk menguji adanya pengaruh motivasi terhadap kualitas audit. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Auditing  

Secara umum auditing 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. (Mulyadi, 2002:9). 

B. Kompetensi 

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) 

menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

Kompetensi diatur dalam kode etik auditor seksi 130 yang terdiri dari prinsip 

perilaku dan aturan perilaku. 

C. Independensi 

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus 

dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti suatu keadaan atau posisi 



dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Dalam Kode Etik Akuntan 

Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari 

seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam 

melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan 

objektivitas. 

D. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan 

dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Akuntabilitas yang harus 

dimiliki auditor yaitu: tanggung jawab kepada klien dan tanggung jawab rekan 

seprofesi. Hal ini terdapat dalam kode etik auditor yaitu sebagai sistem 

prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan peraturan yang memberikan pedoman 

kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan 

lain sesama profesi. 

E. Pengalaman 

Dalam SPAP Seksi 210 PSA No. 4 (2011:210.1) yang tercantum 

dalam standar umum pertama berbunyi: “audit harus dilaksanakan oleh 

seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor”. Standar umum pertama ini menegaskan bahwa betapapun 

kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang 

bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang 

dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan serta 

pengalaman memadai dalam bidang auditing. 



F. Due Professional Care 

Kecermatan mengaharuskan auditor untuk melaksanakan tanggung 

jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Standar umum yang 

ketiga dalam (SPKN 2007) mengharuskan auditor memiliki kesungguhan dan 

kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. 

G. Motivasi 

Motivasi berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan 

menghadapi kegagalan dan frustasi (Goleman 2001:514) dalam Ardini 

(2010). Dari berbagai jenis teori motivasi, teori McClelland (teori kebutuhan 

berprestasi) adalah teori yang mendukung tentang motivasi seorang auditor. 

Teori ini dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau Need 

for Acievement (N. Ach) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, 

sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. 

H. Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya 

yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Seorang Akuntan Publik dalam menjalankan 

tugas auditnya harus berpegang pada Standar Professional Akuntan Publik 

(SPAP) yang berlaku, harapannya audit dapat mengurangi ketidakselarasan 

kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham. Dengan dipatuhinya 



prinsip dan standar yang berlaku dalam pemeriksaan tujuan yang ingin dicapai 

adalah hasil audit yang dihasilkan diharapkan dapat dikatakan berkualitas. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripstif dengan 

menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpul data pokok. 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 

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

yang tercatat di direktori IAI Surakarta dan Yogyakarta. Sampel dalam 

penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah 

Surakarta dan Yogyakarta. Pengambilan sampel dipilih secara Convinience 

Sampling, dimana peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan 

dijadikan sampel atau yang akan ditemui sebagai responden. 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari 

jawaban kuesioner dari responden yang akan dikirim secara langsung kepada 

auditor internal di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 



penyebaran pertanyaan-pertanyaan (kuesioner) kepada para auditor internal di 

KAP wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1. Variabel Independen 

a. Kompetensi (KOMP) 

Menurut Christiawan (2002) dalam Marsellia (2012), 

kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang 

dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. 

Kompetensi auditor diukur dengan mereplikasi serta mengembangkan 

indikator dari penelitian Sukriah (2009) dalam Dewi (2013) yaitu 

pengetahuan akan prinsip Akuntansi dan Standar Keuangan, pengetahuan 

tentang jenis industri klien, pengetahuan tentang kondisi perusahaan 

klien, pendidikan formal yang sudah ditempuh, pelatihan kursus dan 

keahlian khusus yang dimiliki, serta kemahiran. 

b. Independensi (IND) 

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik 2011 seksi 220 PSA 

No.04 Alinea 2, independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena 

ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan 

dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Independensi auditor diukur 

dengan indikator yang direplikasi dan dikembangkan dari instrumen 

penelitian Mautz dan Sharaf (1961) dalam Jauhari (2013) yaitu: 

independensi penyusunan program, independensi investigative, dan 

independensi pelaporan. 



c. Akuntabilitas (AKT)  

Tetlock (1984) dalam Ardini (2010) mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat 

seseorang berusaha mempertanggung jawabkan semua tindakan dan 

keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pada penelitian ini, 

akuntabilitas akan diukur dengan indikator pernyataan yang 

dikembangkan oleh Kalbers dan Forgatty (1995) serta diterjemahkan 

oleh Aji, (2009: 51-52) dalam Singgih, dkk (2010) yaitu: kemampuan 

berprestasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial. 

d. Pengalaman (PGL) 

Pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang 

diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal. Indikator penilaian 

pengalaman auditor dapat ditentukan dari mengembangkan indikator dari 

penelitian Sukriah (2009) dalam Jauhari (2013) yaitu: jumlah klien yang 

pernah diaudit, lamanya bekerja, dan konsistensi. 

e. Due Professional Care (DPC) 

Due profesional care memiliki arti kemahiran profesional yang 

cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2011) kecermatan dan 

keseksamaan dalam melaksanakan pekerjaan audit agar tujuan dapat 

tercapai melibatkan due profesional care. Variabel due professional care 

diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Mansur (2007) dalam 

Widiyanto (2012) yang terdiri dari: sikap skeptis, dan keyakinan yang 

memadai. 



f. Motivasi (MTV) 

Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu 

yang membuat orang bertindak atau berprilaku dalam cara-cara tertentu. 

Motivasi dapat diukur dengan mengembangkan indikator kuesioner dari 

penelitian Listyanto (2004) dalam Rochmah (2011) yang meliputi: 

ketangguhan, rasa tanggung jawab, dan kesadaran akan tugas. 

2. Variabel Dependen 

Kualitas Audit (KUA) 

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya 

yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Adapun indikator pengukuran kualitas audit 

ialah indikator yang dikembangkan oleh Mansur (2007) dalam Widyanto 

(2012) yaitu keakuratan temuan audit, sikap skeptis, nilai rekomendasi, 

kejelasan laporan, manfaat audit, dan tindak lanjut hasil audit.  

E. Model dan Teknik Analisis Data 

1. Model Analisis Data 

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). 

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis yaitu dengan formulasi 

sebagai berikut: 

KUA = 0 + 1 KOMP + 2 IND + 3 AKT + 4 PGL + 5 DPC  

+ 6 MTV + e 

 



Keterangan :  

KUA    : Kualitas Audit 

KOMP  : Kompetensi Auditor 

IND   : Independensi Auditor 

AKT    : Akuntabilitas Auditor 

PGL   : Pengalaman Auditor 

DPC     : Due Professional Care Auditor 

MTV     : Motivasi Auditor 

0       : Konstanta 

β        : Koefisien Regresi 

e       : Error 

2 . Teknik Analisis Data 

a. Uji Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas data dalam penelitian ini 

dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-

masing pertanyaan dengan skor total menggunakan metode Product 

Moment Pearson Correlation. Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung 

yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation > dari r-

tabel pada signifikansi 0,05 (5%). 

 

 



2) Uji Reliabilitas 

   Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Realibilitas 

suatu variabel yang dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik 

jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,60 ( Ghozali: 2001:47). 

b.   Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi yang mengansumsikan bahwa setiap 

residual didistribusikan secara normal atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov dengan melihat nilai 

asymp.sig > 0,05. 

2) Uji Multikolonearitas 

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas 

apabila memiliki nilai VIF < 10 dan mempunyai angka tolerance 

value > 0,10 (Ghozali, 2011: 106).  

3) Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel coefficients 



apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, 

maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu analisis yang 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi, 

independensi, akuntabilitas, pengalaman, due professional care, dan 

motivasi auditor sebagai variabel independen terhadap kualitas audit 

sebagai variabel dependen. 

1) Uji determinasi (R²) 

  Koefisien  determinasi ( R² ) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. 

2) Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

ditolak, berarti secara individual variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3) Uji F 

Uji F diperlukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan dan untuk 

mengetahui ketepatan model regresi yang digunakan (goodness of fit). 

 



HASIL PENELITIAN 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Berdasarkan uji validitas menggunakan faktor analisa terhadap 

butir-butir pernyataan dalam kuesioner dengan bantuan program SPSS 17 

dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka semua instrumen dinyatakan 

valid karena r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,3291. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian terhadap ketujuh variabel menunjukkan kisaran 

reliability antara 0,601 - 0,962. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha semua variabel dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,6 

sehingga sesuai dengan (Ghozali, 2001:47 ), maka dapat dikatakan 

dinyatakan reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 16.0, data dalam 

penelitian ini telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

3.  Hasil Pengujian Hipotesis  

 Koefisien t-hitung Sig. 

Konstanta 10,663   
Kompetensi 0,061 0,594 0,558 
Independensi  -0,199 -2,580 0,016 
Akuntabilitas  0,089 0,758 0,455 
Pengalaman  0,656 3,889 0,001 
Due professinal care 0,328 1,471 0,153 
Motivasi  0,307 2,426 0,023 
Adjusted R2 0,707 
F Statistik 13,879 
Sig F 0,000 



SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

1.  Kompetensi memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada Alpha 

(5%). Jadi hipotesis pertama (H1) diterima, oleh karena itu terdapat 

pengaruh antara kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Independensi memiliki nilai signifikansi yang lebih besar daripada Alpha 

(5%). Jadi hipotesis kedua (H2) ditolak, oleh karena itu tidak terdapat 

pengaruh antara independensi terhadap kualitas audit. 

3. Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi yang lebih besar daripada Alpha 

(5%). Jadi hipotesis ketiga (H3) ditolak, oleh karena itu tidak terdapat 

pengaruh antara akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

4. Pengalaman memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada Alpha 

(5%). Jadi hipotesis keempat (H4) diterima, oleh karena itu terdapat 

pengaruh antara pengalamn terhadap kualitas audit. 

5. Due professional care memiliki nilai signifikansi yang lebih besar daripada 

Alpha (5%). Jadi hipotesis kelima (H5) ditolak, oleh karena itu tidak 

terdapat pengaruh antara due professional care terhadap kualitas audit. 

6. Motivasi memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada Alpha (5%).     

Jadi hipotesis keenam (H6) diterima, oleh karena itu terdapat pengaruh 

antara motivasi terhadap kualitas audit. 

7. Berdasarkan hasil perhitngan estimasi regresi, maka diperoleh nilai 

Koefisien Determiansi (R²) sebesar 0,707 yang artinya 70% variasi dari 

semua variabel bebas yaitu Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, 



Pengalaman, Due Professional Care dan Motivasi dapat menerangkan 

variabel tak bebas yaitu Kualitas Audit, sedangkan sisanya sebesar 30% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak terobeservasi dalam penelitian ini. 

B. Saran- saran   

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali model 

penelitian ini dengan karakteristik Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, 

Pengalaman, Due Professional Care, dan Motivasi yang berbeda.  

Replikasi juga bisa dilakukan agar dapat menguji hubungan antara 

Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, Pengalaman, Due Professional 

Care, dengan mengembangkan instrumen-instrumen pengukur dalam variabel-

variabel penelitian yang lebih valid dan andal. 

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka disarankan untuk 

penelitian selanjutnya melakukan pengujian dengan memperluas lingkup 

responden. Berdasarkan nilai adjusted R Square sebesar 0,707 maka masih 

terdapat variabel independen lain yang dapat diduga berpengaruh terhadap 

kualitas audit sehingga dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk mencari 

variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan 

oleh auditor. 
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