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ABSTRAKSI 

 Auditor yang berkualitas harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. 
Auditor harus bersikap independen terhadap klien, memenuhi standar auditing dalam 
melakukan audit atas laporan keuangan, memperoleh bukti kompeten yang cukup 
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan melakukan tahap-tahap audit 
secara lengkap. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas, 
kompetensi, independensi, dan due professional care terhadap kualitas audit. Sampel 
yang digunakan sebanyak 52 responden yang terdapat pada 6 KAP di Surakarta dan 
Yogyakarta. Hipotesis penelitian menggunakan statistik deskriptif, uji validitas dan 
uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan 
analisis regresi berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan due 
professional care berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan akuntabilitas dan 
independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

 
Kata kunci : kualitas audit, akuntabilitas, kompetensi, independensi, due 

professional care. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang 

dibuat oleh kliennya dan juga menjual jasa sebagai konsultasi pajak, konsultasi di 

bidang manajemen, penyususnan sistem akuntansi serta penyususnan laporan 

keuangan (Ilmiyati dan Suhardjo, 2012). Agar laporan audit yang dihasilkan 

berkualitas, maka auditor memenuhi standar auditing dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan, memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyatakan pendapat 

atas laporan keuangan dan melakukan tahap-tahap proses audit secara lengkap (Sari, 

2011 dalam Salim, 2013). 

Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan 

akhir auditor dan secara tidak langsung akan juga mempengaruhi tepat atau tidaknya 

keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut 

harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap 

pekerjaannya atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan 

(Mulyadi, 2013). 

Rai (2008) dalam Ika Sukriah dkk., (2009) mengatakan kompetensi adalah 

kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. 

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, 

pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Menurut FASB, dua 

karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan 

(relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Dan seorang auditor harus memiliki due 

professional care atau kemahiran profesi yang cermat dan seksama, merupakan 



syarat yang penting untuk mengimplementasikan dalam pekerjaan audit. Kemahiran 

profesional (professional judgment) yang dilakukan auditor selama pemeriksaan 

(Simamora, 2002 : 29 dalam Badjuri, 2011). 

Dengan melihat uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas, kompetensi, independensi, dan due 

professional care terhadap kualitas audit. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kualitas Audit 

Kualitas audit seperti dikatakan De Angelo (1981) dalam Alim dkk., (2007), 

yaitu probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Rosnidah 

(2010) dalam Salim (2013) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang 

dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan 

melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. 

B. Akuntabilitas 

Tetclock (1987) dalam Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindalan dan keputusan yang diambil 

kepada lingkungannya. 

C. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008 dalam Sukriah dkk., 2009). 

Christiawan, 2002 dan Alim dkk., 2007 dalam Sukriah dkk., 2009, mengatakan 



bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaannya. 

D. Independensi 

Standar Profesi Akuntan Publik SA Seksi 220 (2011) menyebutkan bahwa 

independensi berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk umum. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada 

siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia 

akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. 

E. Due Professional Care 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan 

seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2011), kecermatan dan keseksamaan dalam 

penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanaan 

skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap 

bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap 

bukti audit tersebut. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, kompetensi, 

independensi, dan due professional care terhadap kualitas audit yang telah 

dilakukan penelitian terdahulu oleh Hasil penelitian Singgih dan Bawono (2010) 

dalam Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Dan 

Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Responden dalam penelitian ini adalah 

seluruh auditor dari tingkatan partner, manajer, senior, dan junior yang bekerja di 



KAP “Big Four” yang ada di Indonesia dengan jumlah 2000 orang. Hasil 

penelitian ini dapat memberi wawasan dan pemahaman baru bagi praktisi 

auditing agar dapat meningkatkan kualitas dari pekerjaan auditnya. Serta bagi 

klien dan stakeholder, hasil penelitian ini dapat menambah penegtahuan mereka 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam melaksanakan 

pekerjaan auditnya secara berkualitas. 

Hasil penelitian Salim (2013) dalam Pengaruh Pengalaman Kerja, 

Independensi, Kompetensi, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit. Responden 

dalam penelitian ini adalah auditor pada KAP Di wilayah Sumatera Barat, 

Kepulauan Riau dan Riau dengan jumlah 100 kuesioner yang disebar. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan variabel pengalaman kerja, independensi, 

kompetensi, dan integritas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

G. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan hubungan antar variabel penelitian. 

Berdasarkan uraian tentang tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis, maka 

dapat dibuat kerangka teoritis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 

Bagan Kerangka Teoritis 
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H. Hipotesis 

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 

Singgih dan Bawono (2010) berpendapat bahwa akuntabilitas 

berpengaruh terhadap kualitas audit dan didukung oleh Mardisar dan Sari 

(2007) dalam Badjuri (2011) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas 

memiliki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja auditor dan dengan 

akuntabilitas yang ditunjukkan auditor selama proses audit yang baik. 

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian yang dilakukan Sukriah dkk., (2009), menyatakan 

bahwa kompetensi berpengaruh terhadap variabel kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka 

semakin tinggi pula kualitas audit yang mereka hasilkan. 

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian Alim dkk., (2007), Christiawan (2002) dalam Sukriah 

dkk., (2009) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

independensi seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan. 

H3 : Independensi berpengaruh terhadap kualotas audit. 

 

 



4. Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit. 

Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme 

profesiona dan keyakinan yang memadai. Hasil penelitian Kopp, Morley, dan 

Rennie dalam Mansur (2007 : 38) membuktikan bahwa masyarakat 

mempercayai laporan keuangan jika auditor telah menggunakan sikap skeptis 

profesionalnya (professional skepticism) dalam proses pelaksanaan audit. 

H4 : Due Professional Care berpengaruh terhadap kualitas audit. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat yang pokok (Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 1998). 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. KAP di Surakarta berjumlah 4 

KAP dan Yogyakarta berjumlah 10 KAP jadi jumlah seluruhnya 14 KAP. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian/wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

1998 : 117). Sampel yang diambil adalah auditor yang beklerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta yang bersedia menjadi 

responden. 



C. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta, maka metode penetapan 

sampel yang digunakan adalah convenience sampling yang merupakan bentuk 

sampel sederhana yang dilakukan dengan memilih sampel bebas sesuai 

kebutuhan penelitian (Jogiyanto, 2008). 

D. Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner yang 

dibagikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui 

kuesioner. Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo (2002 : 154), teknik ini 

memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menyatakan 

pendapat terhadap pertanyaan atau pernyataan dengan menggunakan skala Likert 

(1 sampai 5). Dari jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sampai Sangat Setuju 

(SS). 

E. Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2006). 

 

 



2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Korelasi yang digunakan adalah Person 

Product Moment. Hasil perhitungan yang diperoleh akan membandingkan 

angka kritis tabel korelasi pada taraf signifikan 5%. Kriteria yang 

digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka data dikatakan valid (Ghozali, 

2005). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen 

penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang 

berbeda menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha jika nilai alpha 

lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

ini handal atau reliabel (Ghozali, 2005). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal menggunakan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Model regresi memiliki nilai 

probabilitas > 0,05 (taraf signifikan 5%), maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali, 2005). 

 

 



b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi atar variabel bebas (independen) dengan 

melihat dari nilai tolerance dan Variance Inflasing Factor (VIF) yang 

mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka dapat dikatakan 

bahwa model regresi bebas multikolinieritas (Ghozali, 2005). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamat ke pengamat yang lain tetap dengan uji Glejser dimana nilap p 

> 0,05 maka dapat dikatajan model regresi bebas heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2005). 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Berganda 

Analisis ini dipakai untuk mempengaruhi sejauh mana pengaruh 

variabel independen, yaitu akuntabilitas, kompetensi, independensi, dan 

due professional care dan variabel dependen yaitu kualitas audit dengan 

rumus sebagai berikut: 

KA = a + b1AKT + b2KMP + b3IND + b4DPC + e 

Keterangan: 

KA   = Kualitas Audit 

AKT  = Akuntabilitas 

KMP  = Kompetensi 



IND  = Independensi 

DPC  = Due Professional Care 

a   = Konstanta 

b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi 

e   = error 

b. Uji t 

Uji statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait 

(Ghozali, 2005). 

c. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dirumuskan dalam model mempunyai 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel indpenden 

atau terikat. 

d. Uji R2 

Uji koefisiensi determinasi (R2) menunjukkan seberapa besar 

prosentase variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen. 

HASIL DAN ANALISIS 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 

52 kuesioner dari jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 46 kuesioner. 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa akuntabilitas, kompetensi, 

independensi, dan due professional care ternyata ada satu item pernyataan dalam 



variabel kompetensi yang tidak valid karena pernyataan kuesioner tersebut memiliki 

koefisien korelasi butir rhitung dibawah rtabel (0,288) dan sudah di outliyer. Oleh karena 

itu, item pernyataan kompetensi tersisa 9 butir pernyataan. Untuk hasil uji reliabilitas 

menunjukkan bahwa semua variabel dengan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 

dengan demikian instrument penelitian adalah reliabel. Berdasarkan pengujian 

dengan menggunakan program SPSS 17.0 dalam penelitian terbebas dari uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. Hasil uji regresi berganda menggunakan program SPSS 17.0 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

KA = -2,401 + 0,031AKT +0,614KMP + 0,214IND +0,412DPC +e 

Hal ini menunjukkan bahwa konstanta sebesar -2,401 berarti bahwa akuntabilitas, 

kompetensi, independensi, dan due professional care bernilai konstan. 

Akuntanbilitas sebesar 0,031 dengan koefisien yang positif menunjukkan bahwa 

akuntanbilitas meningkatkan kualitas audit. Kompetensi sebesar 0,615 dengan 

koefisien positif menunjukkan bahwa kompetensi meningkatkan kualitas audit. 

Independensi sebesar 0,214 dengan koefisien yang positif menunjukkan bahwa 

independensi meningkatkan kualitas audit. Due professional care sebesar 0,412 

dengan koefisien yang positif menunjukkan bahwa due professional care 

meningkatkan kualitas audit. Hasil uji t variabel akuntabilitas diketahui nilai thitung 

sebesar 0,241 dengan nilai signifikan sebesar 0,811 > 0,05 maka H1 ditolak. Variabel 

kompetensi diketahui nilai thitung sebesar 4,437 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 

< 0,05 maka H2 diterima. Variabel independensi diketahui nilai thitung sebesar 1,427 

dengan nilai signifikan sebesar 0,161 > 0,05 maka H3 ditolak. Variabel due 



professional care diketahui nilai thitung sebesar 2,653 dengan nilai signifikan sebesar 

0,011 < 0,05 maka H4 diterima. Hasil uji F diketahui bahwa Fhitung sebesar 18,531 

dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti variabel akuntabilitas, 

kompetensi, independensi, dan due professional care berpengaruh secara bersama-

sama dan signifikan terhadap kualitas audit. Dari uji F diatas dapat diketahui bahwa 

model regresi dalam penelitian ini fit. Hasil perhitungan nilai R2 diperoleh angka 

koefisien determinasi dengan adjusted square sebesar 0,614. Hal ini berarti bahwa 

61,4% variabel kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, 

kompetensi, independensi, dan due professional care sedangkan sisanya 38,6% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh variabel akuntabilitas diketahui nilai thitung 

0,241 dan nilai signifikan 0,811 > 0,05 oleh karena itu akuntabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Berdasarkan hasil analisis diperoleh variabel kompetensi diketahui nilai thitung 

4,437 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 oleh karena itu kompetensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh variabel independensi diketahui nilai thitung 

1,427 dan nilai signifikan 0,161 > 0,05 oleh karena itu independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Berdasarkan hasil analisis diperoleh variabel due professional care diketahui 

nilai thitung 2,653 dan nilai signifikan 0,011 < 0,05 oleh karena itu due 

professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah akuntabilitas, kompetensi, 

independensi, dan due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (H1 ditolak). 

2. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit (H2 diterima). 

3. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit (H3 ditolak). 

4. Due Professioanal Care berpengaruh terhadap kualitas audit (H4 diterima). 

Dari hasil perhitungan R2 diperoleh angka koefisien determinasi dengan 

adjusted square sebesar 0,614. Hal ini berarti bahwa 61,4% variabel kualitas audit 

dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, kompetensi, independensi, dan due 

professional care sedangkan sisanya sebesar 38,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar model yang diteliti. 

Saran 

1. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menambah variabel akuntabilitas, 

kompetensi, independensi, dan due professional care yaitu pengalaman dan 

kompleksitas tugas. 

2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menambah wilayah penelitian agar leih 

banyak responden yang dapat digunakan. 
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