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PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, AKUNTABILITAS, DAN 

KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT  

(Studi Empiris pada Aparat Inspektorat Eks Karisidenan Surakarta) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh independensi, 

pengalaman, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit yang dihasilkan 

auditor. Analisis ini mengunakan variabel independen yaitu independensi, 

pengalaman, akuntabilitas, dan kompetensi. Variabel dependennya adalah kualitas 

audit. Sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat eks 

Karisidenan Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan 

langsung  ke auditor sebanyak 62 kuisioner. Analisis data menggunakan regresi 

linier berganda dengan bantuan sofware SPSS Versi 17. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit, sedangkan independensi dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit yan dihasilan auditor. 

Kata kunci: independensi, pengalaman, akuntabilitas, kompetensi, dan kualitas 

audit. 

Abstract 

 

This research aimed to empirically analyze the effect of independency, experience, 

accountability and competency on the auditor’s result quality. The analysis used 

independent variables as mentioned above: independency, experience, 

accountability and competency while the audit’s quality is considered as the 

dependent variable. The object of this research was the auditor who works in 

Surakarta ex-residency inspectorate. Purposive sampling method was used to 

collect the data; 62 questionnaires were directly given to the auditor to be filled. To 

analyze the data, the writer used multiple linear regressions which were supported 

by SPSS software Version 17. The result showed that accountability and 

competency affects the audit’s quality, while independency and experience have 

zero impact on the quality. 

Keywords: independency, experience, accountability, competency, quality of 

audit. 

 

1. PENDAHULUAN 

Akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan penting dari reformasi 

akuntansi dan administrasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang 
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dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Wiratama dan Budiartha, 

2014). 

 Dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah masih ada 

pemerintahaannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk 

menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan good governance. 

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang 

baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan 

(Mardiasmo, 2005). Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. 

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi kinerja pemerintah yang biasanya 

kegiatan ini dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengendalian (control) adalah mekanisme 

yang dilakukan oleh eksekutif agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien sehingga dapat menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen 

dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pemeriksaan (audit) adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi 

profesional untuk memeriksa apakah standar yang ditetapkan telah sesuai dengan 

hasil kinerja pemerintah. 

 Penyalahgunaan wewenang masih merupakan salah satu permasalahan 

yang sering dihadapi oleh suatu lembaga pemerintahan yang salah satunya yaitu 

tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Hal ini di buktikan masih 

banyaknya ditemukan kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini seperti 

korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak 

lagi kasus pidana lainnya yang membuat menurunnya kepercayaan masyarakat 

kepada kinerja aparat birokrasi. Untuk terciptanya sistem penyelenggaran 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN terdapat 2 (dua) unsur yaitu upaya 

pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Pada posisi ini, kedudukan 

dan peran Inspektorat cenderung pada upaya pencegahan sebagai early warning 

system (peringatan dini). Sedangkan upaya penindakan ada pada aparat penegak 

hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). 

 Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan 
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ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak 

pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Profesi auditor pemerintah 

menjadi sorotan masyarakat sehingga auditor harus melakukan penyempurnaan 

dalam hal pencapaian tujuannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain 

itu juga, profesi auditor pemerintah harus melaksanakan standar dan aturan etika 

profesi yang ada dengan sebaiknya agar tercipta kualitas kerja yang baik (Noveri, 

2010). 

 Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan dalam audit internal pemerintah 

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. 

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat 

sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk 

melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. 

Seluruh proses dari kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi adalah 

tugas dari pengawas  internal. Menurut Anisa (2014) Inspektorat daerah 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah 

daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya 

inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang 

dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang 

diawasi (Mardiasmo, 2005). 

 Fungsi dari auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan 

internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu 

organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. 

Selain itu, dalam meningkatan kinerja organisasi auditor internal diharapkan 

pula dapat lebih memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian yang 

memegang peranan sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan di daerah adalah auditor internal pemerintah. 

Salah satu yang melakukan tugas audit/pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah kabupaten/kota adalah tugas inspektorat daerah. Sesuai 
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dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. 

 Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala 

Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara 

umum (Indra, 2007). Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota 

secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 

2007. Untuk dapat melakukan audit dengan baik sesuai standar, selain seorang 

auditor harus bersikap independen, yang harus dipenuhi oleh seorang auditor 

adalah memiliki kompetensi. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan 

dan pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting 

dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas 

auditnya. Putra dkk (2015) menegaskan  bahwa semakin tinggi tingkat 

pengalaman seseorang akan semakin bagus kualitas audit yang dihasilkan. Hal 

ini dapat dijadikan rekomendasi bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki 

oleh seorang auditor maka mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan Survey 

melalui pengisian kuisioner pada auditor di Kantor Inspektorat Eks Karisidenan 

Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja 

pada Kantor Inspektorat eks Karisidenan Surakarta meliputi Kota Surakarta, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk 
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masing-masing variabel dengan menggunakan one-sampel Kolmogorov 

Smirnov Test yang dilakukan dengan bantuan software SPSS. Pengujian 

ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari 

perhitungan. Jika probabilitas signifikansinya diatas 5% maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas 

 Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 

Sig  

(2-tailed) 
p-value Keterangan 

Undstadardized 

residual 

0,950 0,327 P > 0,05 Normal   

   Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai 

Kolmogorov-Smirnov terhadap data unstandardized residual adalah 

sebesar 0,327, dapat diketahui bahwa semua p-value untuk data ternyata 

lebih besar dari =5% (p>0,05), sehingga dapat dinyatakan bahwa 

keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dengan 2 cara yaitu dengan 

melihat nilai tolerance dan Variance inflation Factor (VIF). Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Tolerance  VIF α Keterangan 

Independensi 0,753 1,328 10 Bebas multikolinieritas 

Pengalaman 0,750 1,332 10 Bebas multikolinieritas 

Akuntabilitas 0,726 1,377 10 Bebas multikolinieritas 

Kompetensi 0,643 1,556 10 Bebas multikolinieritas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Dari tabel 2. dapat diketahui bahwa VIF < 10 dan nilai toleransi > 

0,1, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat 

kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

 Ringkasan hasil perhitungan data selengkapnya disajikan pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sign. p* Keterangan 

Independensi 0,368 p>0,05 Bebas heteroskedastisitas 

Pengalaman 0,833 p>0,05 Bebas heteroskedastisitas 

Akuntabilitas 0,221 p>0,05 Bebas heteroskedastisitas 

Kompetensi 0,186 p>0,05 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Pada Tabel 3. ditunjukkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas 

yang menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai 

p>0,05 atau tidak signifikan pada =5%. Dengan demikian secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

3.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Independensi, 

Pengalaman, Akuntabilitas, Kompetensi  terhadap Kompetensi.  Untuk 

mempermudah penggunaan rumus tersebut, penulis menggunakan program 

komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 21.00. Berdasarkan 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS, maka 

hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.16  di bawah ini : 
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Tabel  4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Keterangan B t Sig. Keterangan 

(Constant) -2,106    

Independensi  0,086 0,930 0,356 H1 ditolak 

Pengalaman 0,101 0,936 0,353 H2 ditolak  

Akuntabilitas 0,612 3,080 0,003 H3 diterima 

Kompetensi 0,701 4,819 0,000 H4 diterima 

Ajusted R2  = 0,581 Fhitung = 22,188  

 SIg        =   0,000  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

  Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4 secara sistematis 

dapat ditulis persamaannya sebagai berikut :  

1). KA= -2,106 α + 0,086 IND + 0,101 PNGL + 0,612 AKT + 0,701 KOMP 

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel sebagai berikut:  

a. Nilai konstanta sebesar -2,106 menunjukan bahwa jika variabel 

independen yaitu Independensi, Pengalaman, Akuntabilitas, 

Kompetensi diasumsikan konstan maka Kualitas Audit akan 

meningkat. 

b. Koefisien regresi pada variabel Independensi sebesar 0,086 

menunjukan bahwa jika Independensi itu semakin tinggi maka kualitas 

audit akan meningkat. 

c. Koefisien regresi pada variabel Pengalaman sebesar 0,101 menunjukan 

bahwa jika Pengalaman itu semakin tinggi maka Kualitas Audit akan 

meningkat. 

d. Koefisien regresi pada variabel Akuntabilitas sebesar 0,612 

menunjukan bahwa jika Akuntabilitas itu semakin tinggi maka Kualitas 

Audit akan meningkat. 

e. Koefisien regresi pada variabel Kompetensi sebesar 0,701 menunjukan 

bahwa jika Kompetensi itu semakin tinggi maka Kualitas Audit akan 

meningkat. 
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3.1.3 Uji Ketepatan Model 

1) Uji R2 (koefisien determinasi) 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted 

R2) sebesar 0,581,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam 

model (Independensi, Pengalaman, Akuntabilitas, Kompetensi) 

menjelaskan variasi Kualitas Audit di Inspektorat Eks Karisidenan 

Surakarta sebesar 58,1% dan 41,9% dijelaskan oleh faktor atau variabel 

lain di luar model. 

2) Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji apabila semua variabel independen yang 

digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 

pengolahan data diperoleh data sebagai berikut : 

Untuk variabel Kualitas Audit didapatkan hasil bahwa nilai F 

hitung (22,188) dengan p-value = 0,000 sedangkan F tabel (2,534) 

dengan ketentuan α = 5%, df = k-1 atau 4-1 = 3, dan df2 = n-k atau 50-

4=atau 50-4-1 = 45, hasil uji dari distribusi F hitung (22,188) lebih besar 

dari F tabel (2,534) dengan p-value 0,000 < 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Independensi, Pengalaman, Akuntabilitas 

dan Kompetensi secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

Kualitas Audit. Dan dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa model 

goodness of fit. 

3.1.4 Uji Hipotesis (Uji t) 

Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji besarnya 

pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dilihat dengan 

membandingkan nilai probabilitas (p-value) dari masing-masing variabel 

dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dan jika p-value 

lebih kecil dari tingakat signifikansi 5% maka, dapat dikatakan bahwa 



9 
 

variabel Independensi, Pengalaman, Akuntabilitas dan Kompetensi. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagi berikut : 

a. Dari perhitungan thitung dari variabel Independensi sebesar 0,930 lebih 

kecil dari ttabel sebesar 2,002, dan nilai sig. sebesar 0,356 lebih besar dari 

5%, sehingga H1 ditolak artinya Independensi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Audit secara statistik. 

b. Dari perhitungan t hitung dari variabel Pengalaman sebesar 0,936 lebih 

kecil dari t tabel sebesar 2,002, dan nilai sig. sebesar 0,353 lebih besar 

dari 5%, sehingga H2 ditolak, artinya Pengalaman tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Audit secara statistik. 

c. Dari perhitungan t hitung dari variabel Akuntabilitas sebesar 3,080 lebih 

besar dari t tabel sebesar 2,002, dan nilai sig. sebesar 0,003 lebih kecil 

dari 5%, sehingga H3 diterima sehingga artinya Akuntabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit secara statistik. 

d. Dari perhitungan t hitung dari variabel Kompetensi sebesar 4,819 lebih 

besar dari t tabel sebesar 2,002, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 5%, sehingga H4 diterima sehingga artinya Kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit secara statistik. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit  

 Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Independensi tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Audit, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel Independensi sebesar 0,930 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,002, dan 

nilai sig. sebesar 0,356 lebih besar dari 5%, Oleh karena itu, H1 ditolak, 

sehingga independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa auditor kurang bisa menjaga sikap 

independensinya dikaranekan adanya hubungan atasan dan bawahan serta 

kurangnya sikap netral terhadap sesama Aparatur Sipil Negara yang 

mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dalam suatu kebijakan atau 

regulasi pemerintah. Auditor harus memiliki sikap mental yang secara 
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independen tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun karena akan 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

Penelitian ini mendukung penelitian Fietoria dan Manalu (2017) yang 

menunjukkan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi 

tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha 

(2015), Ariningsih dan Mertha (2017), Utami (2015), Nadi dan Saputra 

(2017) dan hasil penelitian Ningsih dan Yuniartha (2015) yang 

menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.  

3.2.2 Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Audit 

 Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pengalaman tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Audit, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel Pengalaman sebesar 0,936 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,002, dan 

nilai sig. sebesar 0,353 lebih besar dari 5%, Oleh karena itu, H2 ditolak, 

sehingga pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan kurangnya 

pengalaman seorang auditor adalah kurang lamanya masa kerja pada 

Inspektorat. Berdasarkan uji statistik deskriptif, disimpulkan bahwa 

penilaian responden tentang variabel pengalaman kerja  adalah rendah. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar auditor yang bekerja di Inspektorat eks 

Karisidenan Surakarta masa kerjanya 1-5 tahun sebanyak 61,29% 

dibandingkan dengan jumlah auditor yang bekerja lebih dari 10 tahun hanya 

16,12% saja. Dilihat dari masa kerjanya akan berpengaruh pada kurangnya 

tugas yang dihadapi auditor tersebut. Auditor yang kurang berpengalaman 

cenderung sering melakukan kesalahan yang akan mempengaruhi kualitas 

audit yang dihasilkan. Hal ini dapat diatasi dengan pemerataan tugas oleh 

Inspektorat serta melakukan pelatihan-pelatihan khusus terhadap auditor 

yang kurang berpengalaman. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fietoria dan 

Manalu (2017) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan Wiratama dan Budiartha (2015) dan Nadi dan Saputra (2017) 
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yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

3.2.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. 

 Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Akuntabilitas 

berpengaruh terhadap Kualitas Audit, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel Akuntabilitas sebesar 3,080 lebih besardari t tabel sebesar 2,002, dan 

nilai sig. sebesar 0,003 lebih besar dari 5%, Oleh karena itu, H3 diterima, 

sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan wujud 

kewajiban seorang auditor untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 

atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan 

yang ditetapkan. Jika seorang auditor menyadari akan betapa besar perannya 

bagi profesi, pemerintah, dan masyarakat maka ia akan memilih sebuah 

keyakianan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya, 

maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profesi, 

pemerintah, dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

mempengaruhi kualitas audit. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cholifa 

dan Suryono (2015), Wiratama dan Budiartha (2015) juga oleh Ratha dan 

Ramantha (2015). Menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kualitas audit.  

3.2.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hipotesis keempat menunjukkan bahwa Kompetensi 

berpengaruh terhadap Kualitas Audit, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel Kompetensi sebesar 4,819 lebih besar dari t tabel sebesar 2,002, dan 

nilai sig. sebesar 0,000  lebih kecil dari 5%, Oleh karena itu, H4 diterima, 

sehingga kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kompetensi sebagai suatu keahlian 

yang cukup dan eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara 

obyektif, cermat dan teliti. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit 

harus dilakasanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis 
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cukup sebagai auditor. Tingginya pendidikan yang dimiliki auditor 

berpengaruh pada pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Semakin tinggi 

tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat 

kualitas audit yang mereka hasilkan. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nadi dan 

Saputra (2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Ningsih dan 

Yuniartha (2015), Utami (2015) dan hasil penelitian Fietoria dan Manalu 

(2016). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hasil ini 

dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,930 dengan ttabel sebesar 2,002 

sehingga thitung < ttabel berarti H1 ditolak, variabel independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit 

2) Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hasil ini 

dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,936 dengan ttabel sebesar 2,002. 

sehingga thitung < ttabel berarti H2 ditolak, variabel pengalaman tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3) Akuntablitas berpengaruh terhadap kualitas audit, hasil ini dibuktikan 

dengan nilai thitung sebesar 3,080 dengan ttabel sebesar 2,002. sehingga 

thitung > ttabel berarti H3 diterima, variabel akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

4) Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hasil ini 

dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 4,819 dengan ttabel sebesar 2,002. 

sehingga thitung > ttabel berarti H4 diterima, variabel kompetensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable 

independen lain yang dapat diprediksi mempengaruhi kualitas audit 

seperti Due Professional Care dan Time Budget Pressure, obyektifitas, 

dan integtitas. Atau bisa juga menambahkan variabel intervening maupun 

moderating. 

2) Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan perbandingan antara 

Inspektorat, sehingga hasil penelitian bisa menjelaskan bahwa 

Inspektorat yang mana yang memiliki kualitas audit yang baik, dengan 

diterapkannya variabel penelitian pada Inspektorat tersebut.  

3) Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena 

instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-masing 

responden. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan observasi atau 

pengamatan langsung kedalam obyek yang dijadikan lokasi penelitian. 
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