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ABSTRAKSI 

Dalam suatu audit atas laporan keuangan, auditor harus berinteraksi dan menjalin 

hubungan profesional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris 

dan komite audit, auditor intern, dan pemegang saham. Selama audit berlangsung, auditor 

harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti 

yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruhseluruh akuntan publik/auditor dari 

tingkatan partner, manajer, senior, dan junior yang terdaftar dan bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Surakarta dan Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 

responden. Alat analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji 

normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, uji regresi linier berganda yang disertai 

uji F, uji koefisien determinasi (R
2
), dan uji t. 

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa kompetensi dan 

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualits hasil audit, sedangkan pengalaman 

kerja, obyektifitas, independensi, dan etika auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. 

 

Kata kunci: pengalaman kerja, obyektifitas, independensi, kompetensi, akuntabilitas, etika 

auditor, dan kualitas hasil audit. 
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A. PENDAHULUAN 

Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan dan mencari 

informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara yang umum dapat 

ditempuh untuk mendapatkan informasi yang handal adalah dengan mengharuskan 

dilakukan audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias.Tanpa menggunakan jasa auditor independen, 

manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan 

yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari 

sudut pandang pihak luar, manajemen juga mempunyai kepentingan baik kepentingan 

keuangan maupun kepentingan lainnya. Biasanya manajemen akan meminta agar auditor 

memberikan jaminan kepada para pemakai bahwa laporan keuangan bisa dihandalkan 

(Ardini, 2010). 

Penelitian ini mengembangkan variabel penelitian yang dilakukan  Sukriah dkk. 

(2009) meliputi variabel pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, kompetensi dan 

kualitas audit. Dalam penelitian Sukriah dkk.(2009), independensi dan integritas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah ditambahkannya variabel akuntabilitas dan etika auditor. Alasan 

ditambahkannya akuntabilitas karena orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki 

motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu sehingga dapat meningkatkan keinginan dan 

usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas (Libby dan Luft, 

1993, dalam Ardini, 2010). Sedangkan ditambahkannya variabel etika karena auditor 

memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi benturan-benturan kepentingan 

maka diperlukan standar etika. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kualitas Hasil Audit 

De angelo, dalam Ilmiyati dan Suhardjo (2012) mendefenisikan kualitas audit 

sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan 

pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran 

tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor 

tersebut. 

2. Pengalaman Kerja 

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.  

3. Obyektifitas  

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang 

dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat 

mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang 

obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai 

panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas 

operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-

cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan 

didasarkan atas pemikiran yang logis. 

4. Independensi  

Independensi menurut Arens dkk (2008:111) dalam Tjun dkk (2012) dapat 

diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus 

independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi 

dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan 

sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan 

(independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. 

5. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama. 

Munawir (1999) dalam Kisnawati (2012) kompetensi seorang auditor ditentukan oleh (3) 

faktor sebagai berikut : pendidikan formal tingkat universitas, latihan teknis dan 

pengalaman dalam bidang auditing, dan pendidikan profesional yang 

berkalanjutanselama menjalani karir sebagai auditor. 

6. Akuntabilitas  

Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) dalam Ardini (2012) 

mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada 

lingkungannnya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. 

7. Etika Auditor 

Menurut Bartens (2011) dalam Kisnawati (2012) etika dapat dilihat sebagai 

praktis dan refleksi. Sebagai praktis, etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma 

moral yang mendasari prilaku manusia. Di sisi lain, etika sebagai refleksi diartikan 

sebagai pemikiran atau filsafat moral, yaitu manusia berfikir atau merenung mengenai 



apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan dan bagaimana manusia berperilaku 

pada situasi konkrit 

8. Penelitian Terdahulu 

Ardini (2010) menguji pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan 

motivasi terhadap kualitas audit pada direktori IAI Surabaya dengan sampel berjumlah 

150 orang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan 

akuntabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit.  

Hakim (2012) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor 

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik se-Provinsi Yogyakarta dengan 

jumlah sampel 35 auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan 

independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Hutabarat (2012) menguji pengaruh pengalaman, time budget pressure dan etika 

auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jawa Tengah dengan sampel 85 auditor. 

Hasil menunjukkan pengalaman, time budget pressure dan etika auditor baik secara 

simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

Ilmiyati dan Suhardjo (2012) melakukan pengujian terhadap pengaruh 

akuntabilitas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada 11 KAP di Kota 

Semarang dengan sampel berjumlah 52 responden. Hasil menunjukkan bahwa 

akuntabilitas dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Kisnawati (2012) melakukan pengujian terhadap pengaruh kompetensi, 

independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten dan 

Kota se-Pulau Lombok dengan sampel 109 orang. Hasil pengujian menunjukkan secara 

simultan kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Secara parsial kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 

hanya etika auditor yang berpengaruh pada kualitas audit. 

Saripudin dkk. (2012) menguji pengaruh independensi, pengalaman, due 

professional care, dan akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (survei terhadap auditor 

KAP di Jambi dan Palembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, 

pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara 

berkelanjutan 

Sukriah dkk. (2009) melakukan pengujian pengaruh pengalaman kerja, 

obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada 

Inspektorat se-pulau Lombok. Hasil menunjukkan bahwa pengalaman, independensi, 

obyektifitas, integritas dan kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasi audit 

secara parsial. 



Tjun dkk. (2012) melakukan pengujian terhadap pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit pada KAP yang berada di wilayah Jakarta Pusat 

dengan sampel berjumlah 32 orang. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi dan 

independensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

9. Pengembangan Hipotesis 

Menurut Bonner (1990) pengalaman kerja telahdipandang sebagai suatu faktor 

penting dalam memprediksi kinerja auditor. Hal ini menunjukkanbahwa pendapat auditor 

yang baik akan tergantung pada kompetensi dan prosedur audit yangdilakukan oleh 

auditor. Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 : pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip 

obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak 

mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor 

maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H2 : Obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.  

Hasil penelitian Trisnaningsih (2007) dalam Sukriah dkk (2009) mengindikasikan 

bahwa auditor yang hanya memahami good governance tetapi dalam pelaksanaan 

pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap 

kinerjanya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah: 

H3: Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasi laudit. 

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan 

kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, 

kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja samadalam tim serta 

kemampuan dalam menganalisa permasalahan (Sukriah dkk. 2009). Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah : 

H4 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Ardini (2010) mengindikasikan bahwa kualitas audit dapat dicapai auditor dalam 

melaksanakan tugas audit selalu disertai dengan tanggungjawab, memiliki kecermatan 

yang tinggi dalam memeriksa laporan, mencurahkan usaha (daya pikir) dalam 

menyelesaikan tugas audit. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H5 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Sesuai dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 

diharapkan hasil kerja APIP bermanfaat bagi pemimpin dan unit-unit kerja serta 

pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan 



demikian, maka semakin tinggi etika auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H6 : Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai 

obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan  angka. Dalam penelitian ini, 

hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi pengalaman kerja, obyektifitas, independensi, 

kompetensi, akuntabilitas, dan etika auditor terhadap kualitas hasil audit.  

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik/auditor dari tingkatan 

partner, manajer, senior, dan junior yang terdaftar dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Surakarta dan Yogyakarta. Penentuan sampel dengan Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Convinience Sampling. 

Convinience Sampling merupakan pengambilan sampel secara nyaman, sehingga peneliti 

memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah. 

2. Metode Analisis Data 

Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, uji 

kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.  

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas berkaitan dengan permasalahan, apakah instrumen yang 

dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat mengukur secara tepat 

(Sugiantoro, dkk).  

Rumus :  

Keterangan : 

Yxy  : korelasi product moment 

n : jumlah sampel 

∑x : jumlah skor butir x 

∑x
2      

 : jumlah x kuadrat 

∑y  : jumlah skor y 

∑y 
2    : jumlah y kuadrat 

∑xy  : jumlah perkalian x dan y 



 

b. Uji Realibilitas 

Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik alpa 

yang sering disebut Cronbach’s Alpha. Kriteria pengukuran reliabilitas dengan 

Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut : apabila nilai dari Cronbach’s Alpha<0,6 

maka diindikasikan tidak reliable, bila nilai antara 0,6-0,7 diindikasikan acceptable, 

nilai 0,700,8 diindikasikan baik; dan nilai > 0,8 diindikasikan sangat baik (Sekaran, 

2003:312) dalam . Adapun rumus Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

m  : Korelasi keandalan alpha 

n : Jumlah responden 

∑ri : Jumlah variasi seluruh butir 

rt : Variasi total 

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regres, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Besarnya tingkat Kolmogrov-

Smirov dengan tingkat signifikan di atas 0,05 berarti Ho diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal (Ghozali, 2005). 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila 

hasil regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan hasil signifikansi di atas 

tingkat kepercayaan atau signifikansi 5%, maka model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai toleransi yang lebih dari 0,1 dan VIF yang kurang dari 10 (Ghozali: 

2005). 

 

 



 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regesi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan (t-1) 

pada periode sebelumnya (Ghozali, 2001:67). 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Berganda  

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah multiple 

regression (analisis regresi berganda). Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel Independen yaitu Pengalaman kerja, Obyektifitas, 

Independensi, Kompetensi, Akuntabilitas dan Etika auditor dan variabel dependen yaitu 

kualitas audit dengan model persamaan sebagai berikut: 

KHA =  + +  +  +  +  +  + e 

Dimana:  KHA  : Kualitas Hasil Audit 

  : Koefisien Regresi 

  : Pengalaman Kerja 

  : Obyektifitas 

  : Independensi 

  : Kompetensi 

  : Akuntabilitas 

  : Etika Auditor 

 e : error  

b. Uji t (t-test) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan (Ghozali:2005). 

c. Uji F 

Uji f digunakan untuk menunjukkan semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Penghitungan uji F dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Djarwanto,  

1994: 309): 

   Fhitung  =  

 



Keterangan: 

R
2
 :  Koefisien determinasi 

n :  Banyaknya pengamatan  

d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya presentase 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted-R
2 

 diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2010:261): 

  Adjusted-R
2 

= 1 – (1- R
2 

)  

Keterangan: 

Adjusted-R
2 
 : Koefisien determinasi disesuaikan 

R
2 
  : Koefisien determinasi 

n  : Jumlah sampel pengamatan 

k  : Jumlah variabel 

 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Pengujian Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

 

PENGALAMAN KERJA 

Item Pearson 

Corelation 

rtabel 5% 

N=40 

Keterangan 

PK1 

PK2 

PK3 

PK4 

PK5 

PK6 

0,881 

0,738 

0,707 

0,753 

0,683 

0,772 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

OBYEKTIFITAS 

Item Pearson 

Corelation 

rtabel 5% 

N=40 

Keterangan 

OBY1 

OBY2 

OBY3 

OBY4 

OBY5 

OBY6 

0,691 

0,607 

0,666 

0,554 

0,853 

0,746 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

INDEPENDENSI 

Item Pearson 

Corelation 

rtabel 5% 

N=40 

Keterangan 

IDP1 

IDP2 

IDP3 

IDP4 

IDP5 

0,792 

0,748 

0,615 

0,739 

0,517 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 



IDP6 

IDP7 

0,741 

0,665 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

KOMPETENSI 

Item Pearson 

Corelation 

rtabel 5% 

N=40 

Keterangan 

KPT1 

KPT2 

KPT3 

KPT4 

KPT5 

KPT6 

0,717 

0,556 

0,515 

0,700 

0,829 

0,780 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

AKUNTABILITAS 

Item Pearson 

Corelation 

rtabel 5% 

N=40 

Keterangan 

AKT1 

AKT2 

AKT3 

AKT4 

AKT5 

0,841 

0,880 

0,752 

0,599 

0,738 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

ETIKA AUDITOR 

EA1 

EA2 

EA3 

EA4 

EA5 

EA6 

0,900 

0,738 

0,624 

0,738 

0,720 

0,732 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

KUALITAS HASIL AUDIT 

KHA1 

KHA2 

KHA3 

KHA4 

KHA5 

KHA6 

0,670 

0,835 

0,667 

0,700 

0,818 

0,656 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha Batas Kritis Keterangan 

Pengalaman Kerja 

Obyektifitas 

Independensi 

Kompetensi 

Akuntailitas 

Etika Auditor 

Kualitas Hasil Audit 

0,851 

0,744 

0,891 

0,765 

0,823 

0,838 

0,815 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan pengolahan dengan data spss 17,0, data dalam penelitian ini 

telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 



 

 

3. Pengujian Hipotesis 

 Koefisien thitung Sig 

Konstanta 4,622 3,268 0,003 

Pengalaman Kerja -0,016 -0,136 0,892 

Obyektifitas -0,002 -0,015 0,988 

Independensi 0,039 0,313 0,757 

Kompetensi 0,571 4,391 0,000 

Akuntabilitas 0,590 3,575 0,001 

Etika -0,278 -1,596 0,122 

Adjusted R
2 

0,883   

Fhitung 42,656  0,000 
Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

KHA (Y) = 4,622 +(-0,016) PK+ (-0,002) OBY+ 0,039 IDP + 0,571 KPT + 0,590    

AKT +  (-0,278) EA + e 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena thitung<ttabel atau 

–0,136<2,03452 dengan P 0,892 > 0,05.  

b. Obyektifitas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena thitung<ttabel atau –

0,015<2,03452 dengan P 0,988 > 0,05.  

c. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena thitung<ttabel atau 

0,313<2,03452 dengan P 0,757 > 0,05 

d. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena thitung>ttabel atau 

4,391>2,03452 dengan P 0,000 < 0,05.  

e. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena thitung>ttabel atau 

3,575>2,03452 dengan P 0,001 < 0,05.  

f. Etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, karena thitung<ttabel atau -

1,596<2,03452 dengan P 0,122 > 0,05.  

 

 



2. Saran 

a. Untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang 

lebih luas dan perlu adanya kerjasama dari pihak yang bersangkutan untuk 

mempermudah penelitian berikutnya agar memperoleh simpulan yang lebih baik. 

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel-variabel yang 

belum termuat dalam penelitian ini, seperti motivasi dan lain sebagainya. 
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