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PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI AUDITOR, PROFESIONALISME, 

DAN FEE AUDIT 

TERHADAP KUALITAS AUDIT 

 (Survei pada Auditor yang Bekerja pada KAP di Surakarta dan Semarang) 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi, 

independensi, profesionalisme dan fee audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini 

dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Semarang. Populasi dan sampel 

dalam penelitian ini adalahauditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta 

dan Semarang. Berdasarkan metode convenience sampling, diperoleh sebanyak 50 data 

observasi. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi (adjustedR2),uji F, danuji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Profesionalisme tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Feeaudit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hasil pengujian koefisien determinasi (adjusted R2) menunjukkan bahwa kompetensi, 

independensi, profesionalisme dan fee audit mampu menjelaskan variabilitas kualitas 

audit.Hasil pengujian signifikansi simultanmenunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

kompetensi, independensi, profesionalisme dan fee audit secara bersama-sama terhadap 

kualitas audit.  

Kata kunci: Kompetensi, independensi, profesionalisme, fee audit dan kualitas audit. 

 

Abstract 

This research aim to tested and analysed influence of competence, independency, 

professionalism and audit fee to quality of audit. The research is conducted at Public 

Accounting Firm in Surakarta and Semarang. The population and sample in this research 

are auditors who worked at Public Accounting Firm in Surakarta and Semarang. Based on 

the convenience sampling, the sample obtained 50 observed data. The hypothesis tested by 

using validity test, reliability test, classis assumption test, multiple regression analysis, 

coefficient of determinacy (adjusted R2) test, F test, and t test. 

The result of the research shows that competence has an effect on quality of audit. 

Independency has no effect on quality of audit. Professionalism has no effect on quality of 

audit. Audit Fee has no effect on  quality of audit. The test result of coefficient of 

determinacy (adjusted R2) indicating that competence, independency, professionalism and 

audit fee can explain variability of quality of audit. Test result of simultant significance 

indicate that there are influence of competence, independency, professionalism and audit 

fee by together to quality of audit. 

Keyword: Competence, independency, professionalism, audit fee and quality of audit. 
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1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat 

kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang 

harus ada dalam laporan keuangan yakni 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 memang relevan dan dapat diandalkan 

serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010) dalam Tjun dkk (2012). Auditor 

independen juga sering disebut sebagai akuntan publik. Akuntan publik adalah profesi 

yang memberikan pelayanan bagi masyarakat umum, khususnya di bidang audit atas 

laporan keuangan. Audit ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan 

keuangan informasi seperti investor, kreditor, calon kreditor dan lembaga pemerintah. 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna 

menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas 

auditnya, akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) yakni pernyataan standar auditing, pernyataaan standar atestasi, pernyataan jasa 

akuntansi dan review, pernyataan jasa konsultasi, dan pernyataan standar pengendalian 

mutu. Dalam hal ini standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus 

dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data 

dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor 

untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.Akuntan publik atau 

auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang 

strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan 

publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit 

laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya.  

Kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi 

pelaporan keuangan yang juga membantu pengguna memiliki informasi yang berguna 

(Hoffman, Joe dkk, 2003) dalam Futri dan Juliarsa (2014). Terutama, kesempatan 

mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional dengan terus 
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belajar yang akan memperkuat kualitas audit karena konsep pembelajaran yang 

berkelanjutan telah menjadi penting yang menempatkan prioritas pada melihat, 

mengadaptasi dan belajar dari perubahan. 

Bedard (1986) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman 

audit. Kompetensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Menurut Sri 

Lastanti (2005:88) dalam Septiari dan Sujana (2013), kompetensi seorang auditor diuji dari 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Auditor yang berpengalaman dijelaskan 

dalam penelitian Kusharyanti (2003:26) mempunyai pemahaman yang lebih baik atas 

laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal 

atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan 

berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.  

Independen berarti bebas dari pengaruh, karena seorang auditor melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum dan hal ini termuat dalam Pernyataan Standar 

Audit (PSA) No. 04 (SA Seksi 220). Menurut Arens dan Loebbecke (1995:85) dalam 

Pratistha dan Widhiyani (2014), sikap mental independen terdiri dua yaitu independensi 

dalam penampilan (independence in appearance) dan independensi dalam kenyataan 

(independence in fact). Auditor yang tidak lagi independen, maka kualitas auditnya patut 

dipertanyakan. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya 

kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain 

yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. 

Menurut Baotham (2007) dalam Futri dan Juliarsa (2014), profesionalisme auditor 

mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai 

pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan 

teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor 

tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk 

memastikan kepercayaan publik. Dengan sikap profesionalisme yang dimiliki oleh seorang 

auditor akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. 

Faktor lain yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama 

dalam hal penentuan besaran fee audit antara auditor dan klien. Elder (2011:80) dalam 

Pratistha dan Widhiyani (2014) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja 

audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus 

menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien.Fee 

audit merupakan salah satu tanggung jawab auditor kepada kliennya. Besaran fee inilah 
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yang terkadang membuat auditor berada dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus 

bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor harus bisa 

memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya, agar klien 

puas atas pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya lagi dalam waktu mendatang (Ng 

dan Tan, 2003). Namun dengan bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada 

tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup 

kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit memunculkan 

hasil yang beranekaragam sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini 

merupakan pengembangan, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tjun dkk (2012) 

yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

menambahkan 2 variabel yaitu profesionalisme dan fee audit. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di wilayah Surakarta dan Semarang. Sampel dalam penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Semarang yang 

bersedia menjadi objek penelitian.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non probabilitas (non-probability) dengan metode convenience 

sampling. Dengan menggunakan teknik convenience sampling, maka individu yang 

menjadi sampel berdasarkan aspek kebersediaan individu serta kemudahan dan 

kenyamanan dalam mengisi kuesioner. Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang 

kembali berjumlah 50. 

2.2. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan mengumpulkan daftar jawaban kuesioner dari responden yang terstruktur 

dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surakarta dan Semarang.  

 

 

 



5 

2.3. Definisi Operasional Variabel 

a. Kompetensi (KP) 

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

pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Kompetensi berkaitan 

dengan keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan 

formal, ujian profesi maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Ilmiyati 

dan Suhardjo, 2012). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen beberapa 

pertanyaan yang dikembangkan Elfarini dan Eunike Christina (2007) yang berjumlah 10 

butir pertanyaan. 

Adapun dimensi dalam kompetensi adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan. 

2) Pengalaman. 

b. Independensi (IPN) 

Independensi didefinisikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain (Arens dkk, 2008). 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan 

fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Pengukuran variabel ini menggunakan 

instrumen beberapa pertanyaan yang berjumlah 14 pertanyaan. 

Adapun dimensi dalam independensi adalah sebagai berikut: 

1) Lama hubungan dengan klien (Audit Tenure). 

2) Tekanan dari klien. 

3) Telaah dari rekan auditor (peer review). 

4)  Jasa non audit. 

c. Profesionalisme (PRF) 

Profesionalisme (professionalism) diartikan secara luas mengacu pada perilaku, 

tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi atau orang-

orang professional, Messier dkk (2005) dalam Susilawati dan Atmawinata (2014). 

Menurut Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku 

profesional. Pengukuran variabel ini meggunakan instrumen beberapa pertanyaan yang 

berjumlah 7 butir pertanyaan. 

Adapun dimensi dalam profesionalisme auditor adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan. 

2) Keyakinan. 
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3) Kepuasan. 

d. Fee Audit (FA) 

Fee audit didefinisikan sebagai pendapatan yang besarnya bervariasi karena 

tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan klien, 

kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, resiko audit yang dihadapi auditor dari klien 

serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit, Rizqiasih (2010) dalam 

Pamungkas (2014). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen beberapa pertanyaan 

yang berjumlah 7 butir pertanyaan. 

Adapun dimensi dalam fee audit adalah sebagai berikut: 

1) Kompleksitas jasa yang diberikan. 

2) Resiko audit. 

3) Upaya yang diperlukan. 

4) Struktur biaya KAP. 

5) Ukuran KAP. 

e. Kualitas Audit (KA) 

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya, De Angelo (1981) dalam Pamungkas (2014). Pengukuran variabel ini 

menggunakan instrumen beberapa pertanyaan yang berjumlah 6 butir pertanyaan. 

Adapun dimensi dalam kualitas audit adalah sebagai berikut: 

1) Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit. 

2) Laporan hasil audit. 

2.4. Metode Analisis Data 

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk menguji kualitas data penelitian ini yang 

melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam hal ini adalah seberapa tepat 

instrumen pengukur. Kuesioner yang valid adalah jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2011:52). Teknik 

yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefisien 

korelasi Pearson correlation. Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011:47). Untuk 

mengetahui reliabell atau tidaknya suatu variabel, dilakukan uji statistik dengan melihat 

Cronbach’s Alpha, jika cronbach’s alpha> 0,60 maka konstruk atau variabel dapat 

dikatakan reliabel (Ghozali, 2011:48). 
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Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam 

model regresi. Pada uji asumsi klasik terdapat beberapa metode pengujian, uji normalitas 

data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Uji normalitas data 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena uji ini tidak 

menimbulkan perbedaan persepsi antara satu penelitian dengan penelitian yang lain dan uji 

ini lebih sederhana. 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas/independen (Ghozali, 2011:105). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat diketahui dengan melihat 

nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), model regresi dikatakan bebas 

multikolinearitas jika: 

1) Mempunyai nilai tolerance >0,10 

2) Mempunyai nilai VIF <10  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 

2011:139). Heteroskedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang regresi 

tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan 

dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. 

Dalam hal ini apabila signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda karena 

terdapat satu variabel dependen dengan skala pengukuran interval dan lebih dari satu 

variabel independen dengan menggunakan skala pengukuran interval. Teknik analisis data 

ini digunakan untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh kompetensi, independensi 

auditor, profesionalisme, dan fee audit terhadap kualitas audit, dengan rumus sebagai 

berikut : 

KA = a + β1 KP+ β2 IPN + β3 PRF + β4 FA + ε 

Keterangan : 

 KP = Kompetensi 

 IPN = Independensi 

 PRF = Profesionalisme 

 FA = Fee Audit 
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 Ε = Error term 

Koefisian determinan (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Koefisien determinan 

dilihat dari besarnya nilai Adjusted R² untuk mengetahui seberapa jauh variabel 

independen yaitu kompetensi, independensi, profesionalisme, dan fee audit dan variabel 

dependen yaitu kualitas audit. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R²≤ 1). 

Jika nilai R² bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Sedangkan jika Adjusted R² berniai kecil berarti kemampuan variabel independen sangat 

terbatas dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011:87). 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011:98). 

Kriteria pengujian dengan menggunakan uji F adalah: 

1) Jika Fhitung > Ftabel berarti ada pengaruh secara serentak dari semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2) Jika Fhitung < Ftabel berarti tidak ada pengaruh secera serentak dari semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011:98). Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Jika thitung < ttabel maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika thitung > ttabel maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Selain itu dapat dilihat juga dari nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas < 0,05 

(untuk tingkat signifikan = 5%) maka variabel independen secara satu persatuan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas > 0,05 maka 

variabel independen secara satu persatu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji Validitas, semua butir pernyataan variabel kompetensi (X1), independensi (X2), 

profesionalisme (X3), fee audit (X4) dan kualitas audit (Y) dinyatakan valid, karena nilai 
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rhitung > rtabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan instrumen penelitian yaitu data kuesioner 

dari variabel kompetensi (X1),independensi (X2), profesionalisme (X3), fee audit(X4) dan 

kualitas audit (Y) dinyatakan reliabelkarena mempunyai nilai alpha cronbach > 0,6, 

sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data selanjutnya.  

3.2. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar sebesar 0,943 dengan nilai signifikan atau asymp.sig (2-tailed) 0,336 > 0,05 (p-

value > 0,05).Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data residual model regresi 

dalam penelitian ini terdistribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

Berdasarkanhasil pengujian dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai 

tolerance value di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak terjadi penyimpangan multikolinearitas.Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses 

estimasi parameter model penduga, dimana p-value > 0,05. Jadi secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

3.3. Uji Hipotesis 

Tabel Rekapitulasi Regresi Linier Berganda  

Variabel Β thitung Sig. 

(Constant) 0.922 1.201 0.361 

Kompetensi (X1) 4.012 4.101 0.000 

Independensi (X2) 0.236 0.477 0.815 

Profesionalisme (X3) -1.048 -0.738 -0.300 

Fee Audit(X4) -0.290 -0.790 -0.773 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil perhitungan program komputer SPSS versi 17.00 diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

KA = 0.922+ 4.012(X1)+ 0.236(X2)- 1.048(X3)- 0.290(X4)+e 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien masing-

masing variabel sebagai berikut, konstanta sebesar 0,922 menunjukkan bahwa apabila 

kompetensi, independensi, profesionalisme dan fee audit diasumsikan konstan atau sama 

dengan nol, maka kualitas audit sama dengan 0,922. Koefisien regresi variabel kompetensi 

menunjukkan koefisien yang positif  sebesar 4,012 dengan demikian dapat diketahui 

apabila kompetensi meningkat maka kualitas audit juga cenderung meningkat. 

Koefisien regresi variabel  independensi menunjukkan koefisien yang positif sebesar 

0,236 dengan demikian dapat diketahui apabila independensi  meningkat maka kualitas 
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audit cenderung meningkat. Koefisien regresi variabel profesionalisme menunjukkan 

koefisien yang negatif sebesar –1,048 dengan demikian dapat diketahui apabila 

profesionalisme meningkat maka kualitas audit cenderung menurun. Koefisien regresi 

variabel fee audit menunjukkan koefisien yang negatif sebesar -0,290 dengan demikian 

dapat diketahui apabila fee audit meningkat maka kualitas audit cenderung menurun. 

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R2
 AdjustedR2 Keterangan 

0.594 0.558 Persentase pengaruh 55,8% 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Hasil perhitungan untuk nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,558.Hal ini berarti 

bahwa 55,8% variasi variabel kompetensi, independensi, profesionalisme dan fee audit. 

Sedangkan sisanya yaitu 44,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 

diteliti. 

TabelUji F 

Fhitung Ftabel Sig. 

16,466 2,56 0,000 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel yaitu 16,466 > 2,56 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti model 

regresi dinyatakan fit (goodness of fit). Berdasarkan hasil tersebut, juga dapat dijelaskan 

bahwa secara bersama-sama variabel kompetensi, independensi, profesionalisme dan fee 

audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 

TabelUji t 

Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 

Kompetensi (X1) 4.101 1.676 0.000   H1 diterima 

Independensi (X2) 0.477 1.676 0.815 H2 ditolak 

Profesionalisme (X3) -0.738 1.676 0.300 H3 ditolak 

Fee Audit(X4) -0.790 1.676 0.773  H4 ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2017 

Hasil pengujian statistik uji t diketahui untuk variabel kompetensi mempunyai nilai 

thitung (4,101) lebih besar  daripada ttabel (1,676) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1 terima,  sehingga kompetensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 
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Hasil pengujian statistik uji t diketahui untuk variabel indepedensi mempunyai nilai 

thitung (0,477) lebih kecildaripada ttabel (1,676) atau dapat dilihat da ri nilai signifikansi 

0,815 >  = 0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak, sehingga independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit 

Hasil pengujian statistik uji tdiketahui untuk profesionalisme mempunyai  nilai thitung 

(-0,738) lebih kecil daripada ttabel (-1,676) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,300 > 

 = 0,05. Oleh karena itu,H3ditolak,sehingga profesionalismetidak berpengaruh terhadap 

terhadap kualitas audit. 

Hasil pengujian statistik uji tdiketahui untuk variabel fee audit mempunyai nilai thitung 

(-0,790) lebih kecil dari pada ttabel (-1,676) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,773 > 

 = 0,05. Oleh karena itu, H4ditolak, sehingga fee audit tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

 

3.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa 

variabel kompetensi mempunyai nilai thitung (4,101) lebih besardaripada ttabel (1,676) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu H1diterima sehingga 

kompetensiberpengaruh terhadap kualitas audit.Hasil ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Septiari dan Sujana (2012) yang menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa variabel 

independensi mempunyai nilai thitung (0,477) lebih kecil daripada ttabel (1,676) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,815 >  = 0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak, sehingga 

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tjun dkk (2012) yang menyimpulkan bahwa independensi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel 

profesionalisme mempunyai  nilai thitung (-0,738) lebih kecil daripada ttabel (-1,676) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,300 >  = 0,05. Oleh karena itu, H3ditolak, sehingga 

profesionalisme tidak  berpengaruh terhadap terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014) yang menunjukkan 

bahwa profesionalisme tidak berpengaruh pada kualitas audit. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa 

variabel fee audit mempunyai nilai thitung (-0,790) lebih kecil dari pada ttabel (-1,676) atau 
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dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,773 >  = 0,05. Oleh karena itu, H4ditolak, sehingga 

fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) yang 

menjelaskan bahwa fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkanhasilanalisistersebutpenulisdapatmengambilkesimpulansebagaiberikut: 

1.Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikan dengan 

nilai thitung (4,101) lebih besar daripada ttabel (1,676) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1diterima. 

2.Independensi tidak  berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikan 

dengan nilai thitung (0,477) lebih kecil dari pada  ttabel(1,676) atau dapat dilihat dari 

nilai signifikansi 0,815 >  = 0,05. Oleh karena itu, H2ditolak. 

3.Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas audit. Hasil tersebut 

dibuktikan dengan nilai thitung (-0,738) lebih kecil daripada ttabel (-1,676) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,300 >  = 0,05. Oleh karena itu, H3 ditolak. 

 4.Fee audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikandengan 

nilai thitung (-0,790) lebih kecil dari pada ttabel (-1,676) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,773 >  = 0,05. Oleh karena itu,H4  ditolak. 

 

4.2. Saran 

       Penelitian ini memberikan saran untuk penelitian berikutnya: 

1. Untuk penelitian berikutnya disarankan peneliti memperluas jumlah sampel, 

sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir. 

2. Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama disarankan untuk menggunakan 

teknik pengambilan sampel yang lain, yang lebih tepat dengan tema penelitian, 

sehingga akan menemukan responden yang tepat digunakan sebagai sampel 

penelitian. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen pengumpulan data, akan lebih baik jika ditambahkan dengan survei 

langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian, sehingga data yang 

dikumpulkan akan lebih valid. 
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