
PENGA

KER

(Stud

Diajukan
Gelar Sa

ARUH INDE

RJA, PENG

di Kasus pad

n untuk Mem
rjana Ekon

Uni

P

FAK

UNIVERS

EPENDEN

GETAHUAN

KUALIT

da Inspekto

Karanga

NASKA

menuhi Tug
nomi Progdi
iversitas Mu

D

LI

B

PROGRAM

KULTAS E

ITAS MUH

SI, OBYEK

N, DAN INT

TAS HASIL 

orat Tingkat

anyar, dan S

 

AH PUBLIK

 

gas dan Sya
i Akuntansi
uhammadiy

isusun Oleh

ISTYA RIN

B 200100100

 

M STUDI AK

EKONOMI 

HAMMADIY

2014 

KTIVITAS, 

TEGRITAS

AUDIT 

t Kabupaten

Sragen) 

KASI 

arat-syarat G
i Fakultas E
yah Surakar

 

: 

NI  

0 

KUNTANSI

DAN BISN

YAH SURA

PENGALA

S TERHADA

n di Suraka

Guna Mem
Ekonomi dan
rta 

I 

NIS 

AKARTA 

AMAN 

AP  

arta, 

mperoleh 
n Bisnis 



 

 



PENGARUH INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS, PENGALAMAN 

KERJA, PENGETAHUAN, DAN INTEGRITAS TERHADAP 

KUALITAS HASIL AUDIT 

(Studi Kasus pada Inspektorat Tingkat Kabupaten di Surakarta, 

Karanganyar, dan Sragen) 

LISTYA RINI  

B200100100 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email: tya_missmile@yahoo.com 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, 
obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas terhadap kualitas 
hasil audit di pemerintah daerah. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
auditor yang bekerja pada Inspektorat kabupaten di Surakarta, Karanganyar, dan 
Sragen. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
sederhana. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, 
pengetahuan, dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, 
sedangkan variabel independensi dan obyektivitas tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas hasil audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa independensi, obyektivitas, pengetahuan, dan integritas secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen (kualitas hasil audit) sebesar 93,50%, 
sedangkan sisanya 6,50% dipengaruhi oleh faktor lain.  
 
Kata Kunci: independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 

integritas, kualitas hasil audit 
 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses 

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan, serta 

menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.  

 Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi 

dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi 

keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit 

yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk 

pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang 

peraturan. Dalam audit kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua 

aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang 

berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam 

mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar 

kepatuhan.  

 Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar 

umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa “Dalam 

semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa 



auditor harus bersikap independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

 Salah satu prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor merupakan 

obyektifitas. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa 

dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan 

atas hasil audit. 

 Dalam melaksanakan audit, untuk sampai pada suatu pernyataan 

pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam 

bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 

selanjutnya dalam praktik audit (SPAP, 2011). Selain itu auditor harus 

menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun 

pendidikan umum. Karena pengetahuan auditor sangat diperlukan sebagai 

kemampuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas. 

 Integritas merupakan komponen profesionalisme auditor. Integritas 

diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan 

audit. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan 

kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit. 

2. Untuk menguji pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit. 

3. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit. 



4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit. 

5. Untuk menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Atas Audit 

 Menurut Boynton (2002:5), definisi audit yang berasal dari ASOBAC  

(A Statement of Basic Auditing Concepts) adalah sebagai berikut: “Auditing 

adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-

bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan 

kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi 

tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya 

kepada para pemakai yang berkepentingan”. 

B. Independensi 

 Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak 

dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk memenuhi 

pertanggungjawaban profesionalnya, auditor pemerintah harus bersikap 

independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum 

(Mulyadi, 2002). 

C. Obyektivitas 

 Obyektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai 

bagi jasa atau pelayanan auditor. Obyektivitas merupakan salah satu ciri yang 

membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip obyektivitas 



menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara 

intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.  

D. Pengalaman Kerja 

 Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit 

laporan keuangan baik secara teknis maupun secara psikis. Menurut Mabruri 

dan Winarna (2010), seorang auditor profesional harus mempunyai 

pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. 

E. Pengetahuan 

 Menurut Rai (2008:64) Seorang auditor harus memiliki pengetahuan 

umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan 

audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review 

analitis (analytical review), pengetahuan teori organisasi untuk memahami 

suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor 

publik. Pengetahuan akuntansi mungkin akan membantu dalam mengolah 

angka dan data yang dilakukan oleh pihak yang membutuhkan atau 

berkepentingan. 

F. Integritas 

 Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab 

auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang 

melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi auditor dalam 

menguji semua keputusannya.  

 

 



G. Kualitas Hasil Audit 

 Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya 

yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai 

dengan standar yang berlaku. Para pengguna laporan keuangan terutama para 

pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang 

telah dibuat oleh auditor. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang bekerja pada Inspektorat kota/kabupaten atau Bawasda di 

Surakarta, Karanganyar, dan Sragen.  

B. Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive 

sampling untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria 

tertentu sesuai yang penulis kehendaki, yaitu Pegawai Negeri Sipil, sudah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor. 

C. Jenis Data dan Sumber data 

1. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar 

kuesioner yang berupa opini subjek penelitian secara individual dengan 

metode survey, yaitu dengan mengajukan pernyataan tertulis melalui 

kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. 



2. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi telaah literatur untuk 

membentuk telaah teori, penentuan atribut berdasarkan penelitian 

terdahulu, atau dari teori yang ada untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

responden. Peneliti sudah menyediakan daftar pernyataan yang berkaitan 

dengan identitas responden dan beberapa item pernyataan mengenai 

independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, dan 

kualitas hasil audit sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah 

disediakan oleh peneliti. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan 

mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara 

singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pernyataan 

dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala Likert 5 (lima) point, yaitu: nilai 1 = Sangat 

Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.  

F. Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 



Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi data responden yang diperoleh dari kuesioner serta 

penjelasannya sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

dalam penelitian ini, terdapat variabel pengganggu atau residu memiliki 

distribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. 

 



c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

4. Analisis Regresi Berganda 

Model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut: 

KLA= α+ β1IND+ β2OBY+ β3PGL+ β4PGT+ β5INT + e  

5. Pengujian Hipotesis 

a. Uji T (Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

b. Uji F (Simultan) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan 

melihat signifikasi F. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Hipotesis pertama 



 Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independensi sebesar 

0,216> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit 

ditolak. 

2. Hipotesis kedua 

 Nilai signifikansi untuk variabel obyektivitas sebesar 0,614 > 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa obyektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas 

hasil audit. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit ditolak. 

3. Hipotesis ketiga  

 Berdasarkan uji t, Pengalaman Kerja (PGL) menghasilkan nilai 

probabilitas t sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman 

kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Dengan demikian hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa pengalaman kerja secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit diterima.  

4. Hipotesis keempat 

 Berdasarkan uji t, Pengetahuan (PGT) menghasilkan nilai probabilitas t 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Dengan demikian hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa pengetahuan secara parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kualitas hasil audit diterima. 

5. Hipotesis kelima 



 Berdasarkan uji t, Integritas (INT) menghasilkan nilai probabilitas t 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa integritas berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Dengan demikian hipotesis kelima yang 

menyatakan bahwa integritas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil audit diterima. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit diperoleh nilai thitung 

sebesar 1,266 (p=0,216 > 0,05), sehingga H1 ditolak artinya independensi 

tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

2. Pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit diperoleh nilai thitung 

sebesar -0,510 (p=0,614 > 0,05), sehingga H2 ditolak artinya obyektivitas 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

3. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit diperoleh nilai thitung 

sebesar -4,009 (p=0,000 < 0,05), sehingga H3 diterima artinya  pengalaman 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

4. Pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit diperoleh  nilai thitung 

sebesar 13,164 (p=0,000 < 0,05), sehingga H4 diterima artinya pengetahuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

5. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit diperoleh nilai thitung sebesar 

6,571 (p=0,000 < 0,05), sehingga H5 diterima artinya integritas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. 



KETERBATASAN 

1. Kemungkinan timbulnya bias terhadap respon dari responden, karena adanya 

ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pernyataan yang ada 

dalam kuesioner serta kesalahan interpretasi oleh responden mengenai 

maksud pernyataan yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan beberapa 

item pernyataan yang tidak valid dan harus dihapus. 

2. Penelitian ini hanya menguji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

3. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah 

kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, sehingga 

penelitian ini tidak berlaku untuk daerah lain. 

 

SARAN 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode wawancara  langsung 

kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap agar tidak 

terjadi kebiasan atau kesalahan persepsi dari responden terhadap instrumen 

penelitian yang diberikan. 

2. Bagi penelitian yang akan datang perlu melakukan pengujian lebih lanjut 

terhadap variabel independen dengan memasukkan variabel lain yang 

mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah, 

misalnya etika audit, kompleksitas tugas, dan skeptisisme profesional auditor. 

3. Sebaiknya pengambilan sampel penelitian lebih luas lagi, sehingga dapat 

memberikan simpulan yang lebih bersifat umum. 



DAFTAR PUSTAKA 
 

Agoes, Sukrisno. 2004, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan
 Publik: Edisi Ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
 (FEUI) 

Ahmad, Afridian. Sriyunianti, Fera. Fauzi, Nurul dan Septriani, Yosi. 2011. 
 “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksaan Terhadap 
 Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah : 
 Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman”.Jurnal Akuntansi dan 
 Manajemen Vol. 6 No.2 

Alim, M.N. Hapsari, dan Purwanti. 2007. “Pengaruh Kompetensi dan 
 Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai 
 Variabel Moderasi”. SNA X. Makassar. 

Arens, Alvin A, Randal J.E dan Mark S.B. 2004. ”Auditing dan Pelayanan 
 Verifikasi, Pendekatan Terpadu”. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT. 
 Indeks. Jakarta. 
 
Ayuningtyas, Harvita. 2012. “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 
 Obyektifitas, Integritas, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit”. 
 Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. 
 
Boynton, William C., dan Jhonson Raymond N, Walter G. Kell. 2003. Modern
 Auditing Edisi Ketujuh. Erlangga: Jakarta. 
 
Firmansyah, Muhammad. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
 Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah (Studi Empiris Terhadap 
 Pemerintah Kota dan Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, dan 
 Ngawi)”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. 
 Semarang: BP Undip. 
 
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. “Standar Profesional Akuntan Publik”. Penerbit 
 Salemba Empat. Jakarta. 
 
Mabruri, Havidz dan Jaka Winarna. 2010. Jurnal.“Analisis Faktor-Faktor Yang 
 Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah”. 
 SNA XIII. Purwokerto. 
 
Maghfirah, Gusti, Syahril Ali. 2008. “Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor 
 dan Situasi Audit, Etika, Pengalaman serta Kehalian Audit dengan 
 Ketepatan Pemberian Opini Auditor oleh Akuntan Publik”. SNA XII. 
 Pontianak. 
 



Mahendratama, Fahreza. 2012. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
 Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Pada 
 Inspektorat Tingkat Kabupaten atau Bawasda di Boyolali dan Klaten)”. 
 Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta. 
 
Mardisar, Diani. Ria Nelly Sari. 2007. “Pengaruh Akuntabilitas Dan 
 Pengetahuan  Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor”. SNA X. 
 Makassar. 
 
Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi keenam. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 
 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 
 PER/05/M.PAN/03/2008. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 
 Pemerintah. Jakarta. 
 
Pusdiklatwas BPKP. 2005. Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Keempat. 
 
Queena, Prima. Precilia dan Rohman, Abdul. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang 
 Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota/Kabupaten Di 
 Jawa  Tengah”. Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 1, No. 2. 
 
Rahmawati, Istianah. 2013. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
 Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Pada 
 Inspektorat Kabupaten atau Bawasda di Boyolali dan Klaten)”. Skripsi. 
 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Rai, I gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Penerbit Salemba 
 Empat. Jakarta 
 
Singgih, Elisha. Icuk Rangga Bawono. 2010. Jurnal. “Pengaruh Independensi, 
 Pengalaman Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas 
 Audit”. SNA XIII. Purwokerto.  
 
Sukriah, Akram dan Inapty. 2009. “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 
 Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil 
 Pemeriksaan”. SNA XII. Palembang. 
 
Wahyuningrum, Sunny. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Maempengaruhi 
 Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi pada 
 Inspektorat Tingkat Kabupaten/Bawasda di Boyolali dan Sragen)”. 
 Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 


