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PENGARUH INDEPENDENSI, INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS, 

PENGALAMAN KERJA, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT 

(Studi Empiris Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Independensi, Integritas, 

Objektivitas, Pengalaman Kerja, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor pada 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan jumlah sampel 37 auditor, yang diambil menggunakan metode 

purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan menggunakan 

teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Independensi, Pengalaman Kerja, Objektivitas berpengaruh 

terhadap Kualitas Audit. Integritas dan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas 

Audit.  

 

Kata Kunci: Independensi, Integritas, Objektivitas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, 

Kualitas Audit. 

 
Abstract 

The purpose of this research is to analyze the influence of Independecy, Integrity, 

Objectivity, Work Experience, and Competance towards Audit Quality. This research is 

a quantitative. The population is all auditors at BPKP Special Region of Yogyakarta. 

Total sample in this research is 37 auditors which selected by using purposive sampling 

method. Instrument of this research uses questionnaire and analitical technique based of 

multiple regression linear. The result show that Independency, Work Experiance, 

Objectivity afftect Audit Quality. However Integrity and Competance have to affect to 

Audit Quality.  

 

Keywords: Independecy, Integrity, Objectivity, Work Experience, Competance, Audit 

Quality. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tingginya harapan masyarakat akan terwujudnya good corporate governance dan 

penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel 

serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membutuhkan 

peningkatan peran dari pengawasan internal. Dalam penyelenggaraanya good 

governance tidak hanya ditujukan bagi pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga 

dituntut untuk melakukan good governance agar tercipta tata kelola pemerintahan yang 

baik di setiap lini pemerintahan. 
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Suatu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya. Pengawasan disini bersifat membantu supaya sasaran yang telah ditetapkan 

organisasi dapat tercapai, dan secara dini dapat menghindari terjadinya penyimpangan 

penyelenggaraan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Audit 

merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari suatu 

tindakan untuk mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi 

yang akan diperiksa, dan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, dan menyetujui atau menolak hasil yang telah dibuat dan memberikan 

rekomendasi mengenai tindakan perbaikan (Sukriah et al, 2009: 2 dalam Wandita et al, 

2014) 

De Angelo (1981) dalam Badjuri (2012) mendefinisikan kualitas audit merupakan 

suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai 

adanya suatu pelanggaran yang dilakukan klien dalam sistem akuntansi. Pelanggaran 

yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara pernyataan tentang kejadian ekonomi 

klien dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang 

tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan 

yang baik mengambil keputusan dalam tugasnya (Libby dan Trotman 2011 dalam 

Lestari et al, 2015). ). Pengalaman audit juga memberikan dampak untuk setiap 

keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan audit sehingga diharapkan setiap 

keputusan yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor, akan semakin baik pula kualitas 

audit yang dihasilkan (Sukriah et al, 2009: 4 dalam Wandita et al, 2014). 

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Jika auditor kehilangan independensinya, laporan 

audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam standar umum kedua dalam 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) mengharuskan bahwa auditor harus 

mempertahankan sikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap 
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informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut 

harus didukung dengan sikap independen (Sukriah et al, 2009 dalam Lestari et al, 

2015). 

Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 

Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif 

merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari 

benturan kepentingan. Mabruri dan Winarna (2010) dalam Ariani dan Badera (2015) 

menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaan. Kualitas audit merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam 

menilai kinerja auditor internal. Sehingga, dengan tingginya sikap objektivitas auditor 

kualitas hasil pemeriksaan akan semakin baik, kualitas audit yang baik mencerminkan 

kinerja yang baik pula. Ayuningtyas (2012) dalam (Arianti et al, 2014) berdasarkan 

hasil penelitianya menunjukan bahwa objektivitas berpengaruh siginifikan terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. 

Integritas auditor dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Sukriah et al 

(2009) dalam Parasayu dan Rohman (2014) menyatakan bahwa integritas dapat 

menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi 

tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2008) dalam Parasayu dan 

Rohman (2014). 

Dalam meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat 

kompetensinya. Prihartini (2015) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor 

merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit 

dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi 

seorang auditor internal, akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Seorang 

auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, wawasan yang luas serta sering 

mengikuti pelatihan-pelatihan selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan 

dalam melakukan audit untuk mencapai kualitas audit yang baik. Kompetensi sangat 

diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan 

dengan pendapat Mabruri dan Winarna (2010), yang menyatakan bahwa auditor ketika 
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mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan 

pengalaman.  

 

2. METODE 

2.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 68).  Adapun syarat yang ditentukan 

oleh peneliti yaitu: 1) Bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Sudah bekerja lebih dari 1 tahun 

dan merupakan pegawai tetap, 3) Lulusan minimal Diploma, 4) Merupakan auditor 

yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan menggunakan purposive sampling yaitu agar 

sampel penelitian sesuai dengan tema atau topik yang di bahas oleh peneliti. 

2.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada para auditor 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kuesioner yang dikirimkan kepada responden merupakan kuesioner yang 

telah dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. pengukuran variabel 

menggunakan skala likert 5 point yaitu skala yang digunakan untuk mengukur, sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2013) dalam Lestari et al (2015).   

2.3 Metode Analisis Data 

2.3.1 Analisis Regresi Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Model yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah sebagai 

berikut: 

KA =α+β1ID + β2IT + β3OB + β4PK + β5KP+e     (1) 
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Keterangan : 

KA  : Kualitas Audit  

α  : Intersep Model  

β1β2β3β4β5β6 : Koefisien Regresi 

ID  : Independensi 

IT  : Integritas 

OB  : Objektivitas 

PK  : PengalamanKerja 

KP  :  Kompetensi 

e  : Error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilam Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. Alasan menggunakan purposive sampling yaitu agar sampel 

penelitian sesuai dengan topik yang di bahas oleh peneliti. Adapun syarat yang 

ditentukan oleh peneliti yaitu: 1) Bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Sudah bekerja lebih 

dari 1 tahun dan merupakan pegawai tetap, 3) Lulusan minimal Diploma, 4) Merupakan 

auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Karena adanya keterbatasan dalam jumlah auditor yang bekerja pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sehingga semua auditor digunakan sebagai sampel penelitian. Jumlah 

sampel sebanyak 37 auditor. 

3.2 Karakteristik Responden 

3.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 
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Tabel 1 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Persentase 

<50 Tahun 28 75,7% 

>50 Tahun 9 24,3% 

Jumlah 37 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2018. 

Tabel 1  di atas  menunjukkan  bahwa  sekitar 28 orang  atau 75,7% 

responden didominasi oleh umur kurang dari 50 tahun, dan sisanya sebesar 9 orang 

atau 24,3% responden berumur lebih dari 50 tahun. 

3.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 2 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 13 35,1% 

Perempuan 24 64,9% 

Jumlah 37 100% 

 Sumber : Data primer diolah, 2018. 

Tabel 2  di atas  menunjukkan  bahwa  sekitar 24 orang  atau 64,9% 

responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dan sisanya sebesar 13 orang 

atau 35,1% responden berjenis kelamin laki-laki. 

3.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Tabel 3 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Posisi Jumlah Persentase 

Diploma 16 43,2% 

Sarjana 18 48,6% 

Pasca Sarjana 3 8,1% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memilih 

jenjang pendidikan sarjana sebanyak 18 orang atau 48,6%, diploma sebanyak 16 
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responden atau 43,2%, dan pasca sarjana sebanyak 3 responden atau 8,1%.  

3.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 

Tabel 4 

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 

Penghasilan Jumlah Persentase 

Auditor Muda 11 29,7% 

Auditor Madya 8 21,6% 

Auditor Penyelia 8 21,6% 

Auditor Pelaksana 3 8,1% 

Auditor Pelaksana Lanjutan 7 18,9% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

menduduki jabatan sebagai auditor muda sebesar 29,7% atau sebanyak 11 orang. 

Kemudian sebesar 21,6% atau sebanyak 8 orang menduduki jabatan sebagai auditor 

penyelia, sebesar 21,6% atau sebanyak 8 orang menduduki jabatan sebagai auditor 

madya, sebesar 18,9% atau sebanyak 7 orang menduduki jabatan sebagai auditor 

pelaksana dan sisanya sebesar 8,1% sebagai auditor pelaksana. 

3.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

Tabel 5 

Hasil Uji Deskripsi Responden Pengalaman Kerja  

Pendidikan  Jumlah Persentase 

>10 tahun 24 64,9% 

<10 tahun 13 35,1% 

Jumlah 37 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel IV. 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki pengalaman kerja  >10 tahun  yaitu sebesar 64,9% atau sebanyak 24 

orang dan sisanya sebesar 35,1% atau sebanyak 13 orang responden memiliki 

pengalaman kerja <10 tahun.  
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3.2.6 Statistik Deskriptif 

Tabel 6 

Statistik Deskriptif 

           

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Independensi 37 11 20 15.95 1.527 

Integritas 37 11 25 20.24 2.823 

Objektivitas 37 8 20 16.51 1.967 

Pengalaman kerja 37 11 20 16.49 1.865 

Kompetensi 37 7 20 16.81 2.295 

Kualitas Audit 37 16 20 17.19 1.411 

Valid N (listwise) 37     

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa dalam penelitian ini, variabel independensi 

memilki nilai rata-rata sebesar 15,95, nilai maksimum 20 dan nilai minimum 11, selain 

itu nilai standar devisiasi sebesar 1,527. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

auditor memiliki independensi yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Variabel 

integritas memilki nilai rata-rata sebesar 20,24, nilai maksimum 25 dan nilai minimum 

11, selain itu nilai standar devisiasi sebesar 2,823. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

auditor memiliki integritas yang tinggi dalam memilih profesi sebagai auditor. Variabel 

objektivitas memilki nilai rata-rata sebesar 16,51, nilai maksimum 20 dan nilai 

minimum 8, selain itu nilai standar devisiasi sebesar 1,967. Hasil ini dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar responden memiliki objektivitas yang baik dalam melakukan 

pekerjaanya. Variabel pengalaman kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 16,49, 

sedangkan nilai maksimum 20, nilai minimum 11 dan nilai standar 1,865. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar auditor memiliki tingkat Pengalaman kerja yang tinggi, baik 

Pengalaman kerja dalam hal penyusunan program, investigasi, serta pelaporan. Variabel 

kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 16,81, nilai maksimum 20 dan nilai 

minimum 7, selain itu nilai standar devisiasi sebesar 2,295. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar auditor memiliki kompetensi yang tinggi dalam menyeleseikan 

pekerjaan. Variabel kualitas audit memiliki nilai rata-rata sebesar 17,19, nilai 

maksimum sebesar 20, sedangkan nilai minimum sebesar 16 dan standar deviasi sebesar 

1,411. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar auditor memiliki pendapat bahwa 
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telah ada kesesuaian antara pemeriksaan dengan standar auditor sehingga laporan yang 

dihasilkan berkualitas. 

3.3 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.3.1 Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment 

person, jika rhitung > rtabel berarti item valid. Sebaliknya rhitung < rtabel berarti item tidak 

valid (Ghozali, 2011: 47). Uji validitas di lakukan dengan malakukan uji korelasi 

antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (item total corelation). 

Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 7.  

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

Item    rhitung   rtabel Keterangan 

ID1 0,789 0,324 Valid 

ID2 0,788 0,324 Valid 

ID3 0,695 0,324 Valid 

ID4 

 

0,725 0,324 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Tabel 8 

Hasil Uji Validitas Variabel Integritas 

Item    rhitung   rtabel Keterangan 

IT1 0,899 0,324 Valid 

IT2 0,926 0,324 Valid 

IT3 0,866 0,324 Valid 

IT4 0,935 0,324 Valid 

IT5 0,719 0,324 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 Tabel 9  

Hasil Uji Validitas Variabel Objektivitas 

Item    rhitung   rtabel Keterangan 

OB1 0,834 0,324 Valid 

OB2 0,878 0,324 Valid 

OB3 0,838 0,324 Valid 

OB4 0,804 0,324 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Tabel 10 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman kerja  

Item    rhitung   rtabel Keterangan 

PK1 0,809 0,324 Valid 

PK2 0,728 0,324 Valid 

PK3 0,764 0,324 Valid 

PK4 

 

0,738 0,324 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 



 
 

10 
 

Tabel 11 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

Item    rhitung   rtabel Keterangan 

KP1 0,863 0,324 Valid 

KP2 0,834 0,324 Valid 

KP3 0,862 0,324 Valid 

KP4 0,855 0,324 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Tabel 12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

Item    rhitung   rtabel Keterangan 

KA 1 0,661 0,324 Valid 

KA 2 0,704 0,324 Valid 

KA 3 0,860 0,324 Valid 

KA 4 0,733 0,324 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Hasil uji validitas semua variabel pada tabel di atas menunjukkan koefisien 

korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total  corelation)  semua  

pernyataan  memiliki  rhitung lebih dari  rtabel, jadi dapat dikatakan bahwa semua 

pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.  

3.3.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 

2011: 41-42). Hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada 

tabel 13.  

Tabel 13 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Cronbach’s alpha Keterangan 

Independensi 0,732 Reliabel 

Integritas  0,915 Reliabel 

Objektivitas 0,858 Reliabel 

Pengalaman kerja 0,744 Reliabel 

Kompetensi 0,871 Reliabel 

Kualitas Audit 0,723 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2018. 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel dengan menggunakan 

cronbach alpha bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach alpha  > 0,60. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini dikatakan reliabel. 

3.4 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik 

adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian  

ini  peneliti  menggunakan  uji  One  Kolmogorov-Smirnove dalam melakukan uji 

normalitas data. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 14: 

Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas Data 

Keterangan 

Uji 

Normalitas 

Uji 

Multikolinearitas 

Uji 

Heteroskedastisitas 

Z  Tolerance VIF Sig. 

Unstandardized 

Residual 

1,0

96 
0,181   

Independensi   0.777 1.287 0.574 

Integritas    0.556 1.798 0.714 

Objektivitas   0.335 2.983 0.230 

Pengalaman kerja   0.577 1.732 0.212 

Kompetensi   0.470 2.127 0.107 

Sumber: Output SPSS, 2018. 

Dari data di atas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau probability 

sebesar 0,181. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi data penelitian 

berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas 

menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 

dan nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi 

multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV. 16. tersebut 

nampak bahwa semua variabel bebas menunjukan nilai p-value lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel, bebas dari heteroskedastisitas. 
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3.4.2 Regresi Linier Berganda  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear 

berganda, sebagai berikut: 

Tabel 15 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung p-value 

Konstanta 13.705 6.292 0.000 

Independensi 0.282 2.185 0.037 

Integritas  -0.067 -0.809 0.425 

Objektivitas 0.507 3.326 0.002 

Pengalaman kerja -0.550 -4.493 0.000 

Kompetensi 0.062 0.562 0.578 

R
2  

= 0,531  Fhitung = 7,011 

Adjusted R
2
 = 0,455  Sig = 0,000  

Sumber: Data diolah 2018. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Hipotesis 1 (Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas audit) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama bahwa variabel independensi 

memilki nilai t hitung sebesar 2,185 > t tabel (2,039) dan  nilai signifikan sebesar 

0,037 < 5%,  sehingga H1 diterima, yang artinya Independensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa Independensi merupakan standar auditing bagi 

seorang auditor sehingga mutlak baginya pada saat melakukan penugasan 

profesionalnya. Faktor independensi memang melekat pada diri auditor ketika auditor 

tidak mampu menjaga independensinya, dengan itu dia sudah melakukan pelanggaran 

etika. Bagi auditor sektor publik, independensi sangat ditekankan pada saat penugasan 

audit karena mereka pada dasarnya melakukan audit terhadap lembaga pemerintah dan 

auditornya adalah sesama PNS. Pelanggaran etika independensi bagi auditor sektor 

publik dapat berdampak pada sanksi pidana dan pemecatan sebagai APIP. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. 

Hasil ini tidak mendukung penelitian Zawitri (2009) dan Sukriah (2009) yang 

menemukan bukti bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 
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Tetapi hasil ini ini mendukung penelitian Mayangsari (2003), Alim (2007), Rahman 

(2009), Singgih dan Icuk (2010). 

3.5.2 Hipotesis 2 (Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas audit). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa nilai t 

hitung untuk variabel integritas sebesar -0,809 < t tabel (2,039) dan nilai signifikan 

sebesar 0,426 > 5%, sehingga H2 ditolak, yang artinya integritas tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidaksignifikan hasil disebabkan karena 

auditor mempertimbangkan keadaan pribadi sesorang/ sekelompok orang atau suatu 

organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau perundang-

undangan yang berlaku, serta bila obyek pemeriksaan melakukan kesalahan, auditor 

akan bersikap menyalahkan yang dapat menyebabkan kerugian orang lain. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Sukriah et al (2009) yang 

menemukan bukti bahwa integritas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

3.5.3 Hipotesis 3 (Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas audit). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa nilai t 

hitung untuk variabel objektivitas sebesar 3,326 >  t tabel (2,039) dan  nilai signifikan 

sebesar 0,002 < 5%,  sehingga H3 diterima, yang artinya objektivitas berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

 Hasil ini dapat dijelaskan bahwa auditor yang bekerja di Inspektorat termasuk 

kedalam kategori  tinggi. Dengan tingginya tingkat objektivitas auditor, auditor 

Inspektorat bersikap objektif dalam melaksanakan tugas audit. Auditor yang 

professional dalam melaksanakan pekerjaan dengan didukung dengan adanya sikap 

objektivitas akan dapat meningkatkan kualitas audit. Semakin tinggi objektivitas yang 

dimiliki oleh seorang auditor,  akan  semakin meningkat pula kualitas audit yang 

dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah objektivitas auditor, akan semakin 

rendah kualitas audit yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas audit yang 

dihasilkan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap audior. Objektivitas 

dalam hal ini yaitu bebas dari benturan kepentingan, dan pengungkapan kondisi sesuai 

fakta. Bebas dari benturan kepentingan dimaksudkan yaitu  situasi dimana seorang 

auditor tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk kepentingan lain. Sehingga 
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sikapnya tersebut dapat mempengaruhi kualitas audit, serta kualitas audit tersebut dapat 

merugikan bagi masyarakat luas. Sedangkan, pengungkapan kondisi sesuai fakta 

dimaksudkan bahwa seorang auditor harus mengungkapkan hasil audit sesuai dengan 

hasil yang sebenarnya sehingga auditor dapat  mengemukaan pendapat menurut apa 

adanya.  Dengan mengungkapkan hasil audit  yang sebenarnya,  hasil audit yang 

berkualitas akan dihasilkan.   

Penelitian ini mendukung penelian Ayuningtyas (2012), yang menemukan bahwa  

objektivitas berpengaruh siginifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini 

juga mendukung penelitian Sukriah  et al  (2009) yang menemukan bahwa objektivitas 

seorang auditor berpengaruh positif terhadap  kualitas hasil pemeriksaan. karena 

sebagian besar responden memiliki objektivitas yang baik sesuai dengan profesi yang 

diambilnya yaitu auditor.  

3.5.4 Hipotesis 4 (Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas audit) 

Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  kedua  mendapatkan  hasil bahwa  

Pengalaman kerja memiliki nilai t hitung sebesar -4,493 > t tabel (-2,039) dan  nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 5%,  sehingga H4 diterima, yang artinya Pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap kualitas audit, tetapi pengaruhnya cenderung lemah.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-

jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar 

bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman 

kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola 

berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tetapi auditor senior memiliki risiko dalam melakukan  kesalahan yang lebih besar 

yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dibanding dengan auditor muda yang lebih 

teliti, memiliki semangat, dan motivasi yang tinggi serta keingintahuan yang lebih 

(dalam mencari ilmu) sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor muda lebih 

berkualitas dan berkompeten dibandingkan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor senior . Ini dibuktikan dalam keofisien regresi yang memiliki parameter negatif. 

Auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar 

dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Selain hasil audit pengalaman kerja yang banyak juga sangat membantu 

seorang auditor dalam mengambil keputusan. Semakin lama seorang auditor menekuni 
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profesinya akan semakin tepat dalam mendeteksi sebuah kesalahan. Sehingga akan 

dapat meningkatkan kualitas hasil kerjanya. 

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Lestari et al (2015) memberikan bukti 

empiris bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Parasayu dan Rohman (2014) 

yang membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit internal. 

3.5.5 Hipotesis 5 (Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas audit). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa nilai t 

hitung untuk variabel objektivitas sebesar 0,562 < t tabel (2,039) dan nilai signifikan 

sebesar 0,576 > 5%,  sehingga H5 ditolak, yang artinya kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sebagian responden adalah auditor muda, dalam 

sebuah tim audit auditor muda masih mendapatkan pengawasan dari jenjang auditor di 

atasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan selama proses audit. Jadi perlu 

ada review hasil audit yang dikerjakan oleh auditor muda, sehingga kompetensi yang 

dimiliki oleh auditor muda belum memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prihartini et al (2015) yang menyatakan 

kompetensi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Yunus et al (2012) yang menyatakan 

hasil yang sama. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikan dengan 

nilai thitung(2,185) lebih besar daripada ttabel (2,039) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,037 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima. 

b. Integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikan 

dengan nilai thitung (-0,809) lebih kecil daripada ttabel (-2,039) atau dapat dilihat dari 

nilai signifikansi 0,425 >  = 0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak. 
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c. Objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikan dengan 

nilai thitung(3,326) lebih besar daripada ttabel (2,039) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,002 <  = 0,05. Oleh karena itu, H3 diterima 

d. Pengalaman kerja  berpengaruh terhadap terhadap kualitas audit. Hasil tersebut 

dibuktikan dengan nilai thitung (-4,493) lebih besar daripada ttabel (-2,039) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu, H4 diterima. 

e. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut dibuktikan 

dengan nilai thitung (0,562) lebih kecil daripada ttabel (2,039) atau dapat dilihat dari 

nilai signifikansi 0,578 >  = 0,05. Oleh karena itu, H5 ditolak. 

4.2 Saran  

a. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner sebagai 

instrument pengumpulan data, akan lebih baik jika ditambahkan dengan survei 

langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian, sehingga data yang 

dikumpulkan akan lebih valid 

b. Untuk penelitian berikutnya disarankan menambah ruang lingkup penelitian agar 

hasil penelitian lebih tergeneralisir 

c. Karena dalam penelitian ini terdapat kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya, 

untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memeriksa terlebih dahulu kelengkapan 

jawaban pada kuesioner. 
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