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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengumpulan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik (KAP)di wilayah Surakarta, Yogyakarta dan 

Semarang. Berdasarkan Directory tahun 2016 terdapat 5 Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Surakata, 11 Kantor AkuntanPublik (KAP) di Yogyakarta 

dan 18 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang.JumlahKantor Akuntan 

Publik yang bersedia menerima kuesioner di Surakarta sebanyak3 (tiga), 

Yogyakarta sebanyak 9 (sembilan), dan Semarang sebanyak2 (dua). 

Tabel IV.1 

KAP Tempat Penelitian 

No

. 

Nama KAP Surakarta, Yogyakarta, dan 

Semarang 

Wilayah Kuesioner 

Disebar 

1. KAP Dr. Payamta, CPA Surakarta 5 

2. KAP Wartono & Rekan Surakarta 5 

3. KAP Ganung AB Surakarta 5 

4. KAP Drs. Soeroso Donosapoetro Yogyakarta 5 

5. KAP Bismar, Muntalib & Yunus Yogyakarta 5 

6. KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Yogyakarta 5 

7. KAP Drs. Henry & Sugeng Yogyakarta 5 

8. KAP Dra. Suhartati & Rekan Yogyakarta 5 

9. KAPKumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji & Rekan 

Yogyakarta 5 

10. KAPDrs. Inaresjz Kemalawarta Yogyakarta 5 

11. KAPDrs. Hadiono Yogyakarta 5 

12. KAP Indarto Waluyo Yogyakarta 5 

13. KAPTri Bowo Yulianti Semarang 5 

14. KAPBayudi, Yohana, Suzy, Arie Semarang 5 

Jumlah Kuisioner yang Disebar 70 

Sumber : IAPI, 2016 
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Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana 

sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu, yang hasilnya sebagaimana 

terlihat pada tabel VI.2. 

Tabel IV.2 

Proses Penentuan Sampel 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018 

Berdasarkan tabel IV.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa peneliti 

menyebar kuesioner sebanyak 70 eksemplar pada auditor yang menjadi 

karyawan tetap pada Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Surakarta, 

Yogyakarta, dan Semarangdan auditor yang berpengalaman minimal 1 tahun. 

Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 10, dan kuesioner yang tidak lengkap 

atau dianggap cacat sebanyak 8, sehingga kuesioner yang sesuai dengan 

kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 52 kuesioner.  

B. KarakteristikResponden 

Berikut iniadalah 

deskripsimengenaiidentitasrespondenpenelitianyangterdiridarijenis 

kelamin,pendidikan terakhir,lama bekerja, dan jabatan. 

 

 

No Keterangan Jumlah 

1. Jumlah Kuesioner yang disebar 70 

2. Jumlah Kuesioner yang tidak kembali (10) 

3. Auditor yang belum menjadi karyawan tetap pada KAP 

wilayah Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang 

(0) 

4. Auditor yang belum berpengalaman minimal 1 tahun. (0) 

5. Jumlah Kuesioner yang tidak lengkap (8) 

 Data siap diolah 52 
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1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel IV.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

S 

 

sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan TabelIV.3diatas menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jeniskelaminlaki-

lakisebesar34responden atau 65,38%,dansisanyasebesar18responden atau 

34,62% berjenis kelamin perempuan. 

2. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel IV.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018 

Berdasarkan TabelIV.4diatas menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir didominasi denganpendidikan 

terakhirS1 sebesar42responden atau 80,76%, kemudian responden 

dengan pendidikan terakhir S2 sebesar 5 responden atau 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

Laki – Laki 34 65,38% 

Perempuan 18 34,62% 

Jumlah 52 100% 

Usia  Jumlah Prosentase (%) 

D3 5 9,62% 

S1 

S2 

42 

5 

80,76% 

9,62% 

Jumlah 52 100 % 
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9,62%danresponden dengan pendidikan terakhir D3 juga sebesar 

5responden atau 9,62%. 

3. Karakteristik Berdasarkan Jabatan 

Tabel IV.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018.      

 

Berdasarkan Tabel IV.5 diatas menunjukan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jabatan didominasi oleh responden dengan jabatan 

Senior Auditor sebesar 29 responden atau 55,77%, kemudian responden 

dengan jabatan sebagai Junior Auditor sebesar 23 responden atau  44,23%. 

4. Karakteristik Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel IV.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018 

 

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan lama bekerja didominasi oleh responden yang 

bekerja selama 1-3 tahunsebesar 41 responden atau 78,85%, kemudian 

Jabatan Jumlah Prosentase (%) 

Junior Auditor 23 44,23% 

Senior Auditor 29 55,77% 

Jumlah 52 100% 

Lama Bekerja Jumlah Prosentase (%) 

1-3 tahun 41 78,85% 

>3 tahun 11 21,15% 

Jumlah 52 100 % 
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responden yang bekerja selama>3 tahun sebesar 11 responden atau 82 %. 

C. Statistik Deskriptif 

 

Tabel IV.7 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Kompetensi 52 27,00 45,00 36,7692 4,54440 

Independensi 52 9,00 28,00 21,0385 3,09941 

 Pengalaman Kerja 52 24,00 40,00 32,7692 4,01280 

 Akuntabilitas 52 21,00 30,00 24,9615 2,40067 

 Kualitas Audit 52 37,00 50,00 41,5192 3,23274 

Valid N (listwise) 52     

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

 

BerdasarkantabelIV.7diketahui bahwa dalam penelitian ini, variabel 

kompetensi memiliki nilai rata-rata36,7692, nilai maksimum45, nilai 

minimum 27 dan standar deviasi4,54440. Variabel independensi memiliki 

nilai rata-rata sebesar 21,0385sedangkan nilai maksimum 28,  nilai minimum 

9 dan nilai standar deviasi3,09941. Variabel pengalaman kerja memiliki nilai 

rata-rata sebesar 32,7692sedangkan nilai maksimum 40, nilai minimum 24dan 

nilai standar deviasi4,01280. Variabel akuntabilitas memilki nilai rata-rata 

sebesar24,9615, nilai maksimum 30 dan nilai minimum 21, selain itu nilai 

standar devisiasi sebesar2,40067. Variabel kualitas audit memiliki nilai rata-

rata sebesar41,5192, nilai maksimum sebesar 50, nilai minimum sebesar 37 

dan nilai standar deviasi sebesar3,23274. 

D. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Dalampenelitianini ujivaliditasmenggunakankorelasi product 
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moment person, jika rhitung> rtabel berarti item valid. Sebaliknya rhitung< rtabel 

berarti item tidak valid (Ghozali, 2011:47). Ujivaliditasdilakukan dengan 

malakukanuji korelasi antarapernyataanmasing-masingvariabeldenganskor 

total(itemtotalcorelation). Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel IV.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

Item  rhitung rtabel Keterangan 

KP1 0,618 0,273 Valid 

KP2 0,835 0,273 Valid 

KP3 0,867 0,273 Valid 

KP4 0,793 0,273 Valid 

KP5 0,879 0,273 Valid 

KP6 0,835 0,273 Valid 

KP7 0,817 0,273 Valid 

KP8 0,893 0,273 Valid 

KP9 0,739 0,273 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.8 menunjukkan bahwa setiap instrumen 

pertanyaan kompetensi yang digunakan memiliki nilai rhitungpada item 

pertanyaan lebih besar daripada rtabel sehingga instrumen pertanyaan 

kompetensi dapat dinyatakan valid, karena nilai rhitung > 0,273dengan taraf 

signifikan < 0,05.Oleh karena itu, setiap butir pertanyaan sudah memenuhi 

syarat digunakan sebagai instrumen pertanyaan. 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi  

Item  rhitung rtabel Keterangan 

IN1 0,657 0,273 Valid 

IN2 0,548 0,273 Valid 

IN3 0,636 0,273 Valid 

IN4 0,767 0,273 Valid 
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IN5 0,757 0,273 Valid 

IN6 0,619 0,273 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.9 menunjukkan bahwa setiap instrumen 

pertanyaan independensi yang digunakan memiliki nilai rhitungpada item 

pertanyaan lebih besar daripada rtabel sehingga instrumen pertanyaan 

independensi dapat dinyatakan valid, karena nilai rhitung>0,273dengan taraf 

signifikan < 0,05. Oleh karena itu, setiap butir pertanyaan sudah 

memenuhi syarat digunakan sebagai instrumen pertanyaan. 

Tabel IV.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja 

Item  rhitung rtabel Keterangan 

PK1 0,893 0,273 Valid 

PK2 0,879 0,273 Valid 

PK3 0,898 0,273 Valid 

PK4 0,861 0,273 Valid 

PK5 

PK6 

0,780 

0,776 

0,273 

0,273 

Valid 

Valid 

PK7 

PK8 

0,812 

0,723 

0,273 

0,273 

Valid 

Valid 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.10 menunjukkan bahwa setiap instrumen 

pertanyaan pengalaman kerja yang digunakan memiliki nilai rhitungpada 

item pertanyaan lebih besar daripada rtabel sehingga instrumen pertanyaan 

pengalaman kerja dapat dinyatakan valid, karena nilai rhitung>0,273 dengan 

taraf signifikan < 0,05. Oleh karena itu, setiap butir pertanyaan sudah 

memenuhi syarat digunakan sebagai instrumen pertanyaan. 
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Tabel IV.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas 

Item  rhitung rtabel Keterangan 

AK1 0,814 0,273 Valid 

AK2 0,912 0,273 Valid 

AK3 0,675 0,273 Valid 

AK4 0,835 0,273 Valid 

AK5 0,692 0,273 Valid 

AK6 0,759 0,273 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.11 menunjukkan bahwa setiap instrumen 

pertanyaan akuntabilitas yang digunakan memiliki nilai rhitungpada item 

pertanyaan lebih besar daripada rtabel sehingga instrumen pertanyaan 

akuntabilitas dapat dinyatakan valid, karena nilai rhitung>0,273dengan taraf 

signifikan < 0,05. Oleh karena itu, setiap butir pertanyaan sudah 

memenuhi syarat digunakan sebagai instrumen pertanyaan. 

Tabel IV.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

Item  rhitung rtabel Keterangan 

KA1 0,768 0,273 Valid 

KA2 0,422 0,273 Valid 

KA3 0,781 0,273 Valid 

KA4 0,666 0,273 Valid 

KA5 

KA6 

KA7 

KA8 

KA9 

KA10 

0,782 

0,780 

0,628 

0,679 

0,715 

0,560 

0,273 

0,273 

0,273 

0,273 

0,273 

0,273 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.12 menunjukkan bahwa setiap instrumen 

pertanyaan kualitas audit yang digunakan memiliki nilai rhitungpada item 

pertanyaan lebih besar daripada rtabel sehingga instrumen pertanyaan 
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kualitas auditdapat dinyatakan valid, karena nilai rhitung > 0,273dengan 

taraf signifikan < 0,05. Oleh karena itu, setiap butir pertanyaan sudah 

memenuhi syarat digunakan sebagai instrumen pertanyaan. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatukuesionerdikatakan reliabelatauhandaljikajawabanseseorang 

terhadappernyataanadalahkonsistenataustabildari waktukewaktu.Suatu 

konstrukatauvariabeldikatakanreliabeljikamemberikannilaicronbachalpha

>0,600(Ghozali,2011:41-42).Hasilujireliabilitasdarimasing-

masingvariabel dapatdilihatpada tabel IV.13.  

Tabel IV.13 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Cronbach’sAlpha Level 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Kompetensi  0,931 0,600 Reliabel 

Independensi 0,723 0,600 Reliabel 

Pengalaman Kerja 0,932 0,600 Reliabel 

Akuntabilitas 0,867 0,600 Reliabel 

Kualitas Audit 0,847 0,600 Reliabel 

Sumber: Data PrimerDiolah Penulis, 2018. 
 

Berdasarkan Tabel IV.13 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas 

untuk variabel kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan menggunakan Cronbach’s 

Alpha memiliki nilai alpha > 0,600, maka dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan andal atau reliabel. 
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E. Pengujian Asumsi Klasik 

1. UjiNormalitasData 

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi nomal (Ghozali, 2011: 160). Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Kolgomorov 

Smirnov (K-S). Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel IV.14berikut: 

Tabel IV.14 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Asymp. Sig 

(2-tailed) 

Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,966 0,308 

 

Data Terdistribusi 

Normal 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

 
Berdasarkan Tabel IV.14 menunjukkan bahwa hasil nilai 

Asymp.Sig(2-tailed) diperoleh sebesar 0,308, sehingga nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05maka dapat disimpilkan bahwa data terdistribusi normal. 

2. UjiMultikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi berganda dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF).Jika nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 maka 

model tersebut bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada table IV.15. 
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  TabelIV.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kompetensi 0,557 1,794 Bebas Multikolinearitas 

Independensi 0,678 1,474 Bebas Multikolinearitas 

Pengalaman Kerja 0,444 2,251 Bebas Multikolinearitas 

Akuntabilitas 0,389 2,572 Bebas Multikolinearitas 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 
 

Berdasarkan Tabel IV.15 menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai Tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. 

3. UjiHeteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan ujiSpearmandapat 

ditunjukkan dalam tabel IV.16. 

TabelIV.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

  Kompetensi 0,564 Bebas Heteroskedastisitas 

  Independensi 0,186 Bebas Heteroskedastisitas 

  Pengalaman Kerja 0,388 Bebas Heteroskedastisitas 

Akuntabilitas 0,889 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2018. 
 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel IV.16, maka 

semua variabel independen menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas 

dari heteroskedastisitas. 
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F. Pengujian Hipotesis 

1. Hasil Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, bebas 

multikoliniaritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga data yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat 

menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis. 

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel kompetensi, independensi, pengalaman kerja,dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit. Berikut adalah hasil pengujian 

regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. 

Tabel IV.17 

Hasil Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig 

Konstanta 25,643 5,918 0,000 

 Kompetensi -0,146 -1,402 0,167 

Independensi -0,298 -2,153 0,037 

Pengalaman Kerja   0,264 1,997 0,052 

Akuntabilitas 0,756 3,200 0,002 

R
2  

= 0,437 Fhitung = 9,137 

Adjusted R
2
 = 0,390Sig = 0,000 

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tabel 

VI.17 diperoleh hasil bahwa tigavariabelsignifikan dan satu variabel tidak 

signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk 

kompetensi sebesar 0,167,independensi sebesar 0,037, pengalaman 
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kerjasebesar 0,052 dan akuntabilitas sebesar 0,002 keduanyadibawah 

signifikansi 0,05 dan dua lainnya diatas siginifikasi 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada tabel  

VI.17 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

KA = 25,643 – 0,146 KMP – 0,298 IDP+0,264 PK +0,756 AKT + ε 

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan bahwa: 

a. Nilai konstanta sebesar25,643menunjukkan bahwa apabila variabel 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan akuntabilitas 

dianggap konstan, kualitas audit akan bernilai positif sebesar25,643. 

b. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien 

regresi kompetensisebesar-0,146. Tanda negatif artinya jika variabel  

kompetensimeningkat maka akan menurunkan tingkatkualitas audit. 

Sebaliknya, apabila variabel kompetensi turun, maka akan menaikkan 

tingkat kualitas audit. 

c. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien 

regresi independensi sebesar -0,298. Tanda negatif artinya jika variabel  

independensimeningkat maka akan menurunkan tingkat kualitas audit. 

Sebaliknya, apabila variabel independensi turun, maka akan 

menaikkan tingkat kualitas audit. 

d. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien 

regresi pengalaman kerja sebesar 0,264. Tanda positif artinya jika 

variabel  pengalaman kerja meningkat maka akan menaikkan 
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tingkatkualitas audit. Sebaliknya, apabila variabel pengalaman kerja 

turun, maka akan menurunkan tingkat kualitas audit. 

e. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil koefisien 

regresi akuntabilitas sebesar 0,756. Tanda positif artinya jika variabel  

akuntabilitas meningkat maka akan menaikkan tingkat kualitas audit. 

Sebaliknya, apabila variabel akuntabilitas turun, maka akan 

menurunkan tingkat kualitas audit. 

2. UjiF Model (UjiF)  

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai 

pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperolah data sebagai berikut: 

Tabel IV.18 

Hasil Uji F  

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 

Residual 

233,155 4 58,289 9,137 ,000
b
 

299,826 47 6,379   

Total 532,981 51    

a. Dependent Variable: KATOT 

b. Predictors: (Constant), AKTTOT, INTOT, KPTOT, PKTOT 

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

 

Berdasarkan Tabel IV.18diatas menunjukkan hasil perhitungan 

dengan SPSS 20.0 diperoleh Fhitung (9,137)lebihbesardariFtabel (2,41) 

dengan nilai signifikan(0,000) < 0,05, maka model regresi diatas sudah 

tepat (goodnesss of fit). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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variabelkompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan akuntabilitas 

berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kualitas audit. 

3. Uji Parsial(Ujit) 

Pengujian regresi secara parsial (uji t) bertujuan untuk menguji 

besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Jika profitabilitas nilai signifikasi < 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji masing-masing 

hipotesis dapat dilihat pada tabel IV.19 : 

Tabel IV.19 

Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Signifikan Keterangan 

Kompetensi 

 

-1,402 2,01174 0,167 H1 ditolak 

 * 

Independensi 

 

-2,153 

 

2,01174 0,037 H2 

diterima* 

Pengalaman Kerja 

 

1,997 2,01174 0,052 H3 

diterima** 

Akuntabilitas 

 

3,200 2,01174 0,002 H4 

diterima* 

Sumber: Data Primer Diolah Penulis,2018. 

Catatan: * Sig 5% 

** Sig 10% 

Berdasarkan tabel IV.19 dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Hasil tabel ujit menunjukkan bahwa variabel kompetensi mempunyai 

nilai thitung sebesar -1,402lebih kecil dari nilai ttabel sebesar2,01174atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,167> 0,1 sehingga H1 ditolak. 
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Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

b. Hasil tabel ujit menunjukkan bahwa variabel independensi mempunyai 

nilai thitungsebasar -2,153lebih kecil dari nilai ttabelsebesar2,01174 

namun dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,037< 0,1 sehingga H2 

diterima. Hal ini berarti bahwa variabelindependensiberpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

c. Hasil tabel ujit menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja 

mempunyai nilai thitung sebesar 1,997 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 

2,01174atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,052 < 0,1 sehingga 

H3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabelpengalaman kerja tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

d. Hasil tabel ujit menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas mempunyai 

nilai thitung sebesar 3,200 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,01174atau 

dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,002< 0,1 sehingga H4 diterima. 

Hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

4. Uji KoefisienDeterminasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variabel independen.Hasil pengujian koefisien determinasi (R
2
) ini dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel IV.20 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,661
a
 ,437 ,390 2,52572 

a. Predictors: (Constant), AKTTOT, INTOT, KPTOT, PKTOT 

b. Dependent Variable: KATOT 

 Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018. 

 

Berdasarkan Tabel IV.20 menunjukkan nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,390. Maka dapat disimpulkan bahwa 39%variasivariabel 

kualitas audit dijelaskan oleh variabel kompetensi, independensi, 

pengalaman kerja,dan akuntabilitas. Sementarasisanya sebesar 61% 

dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model. 

G. Pembahasan 

Dari hasil pengujian analisis data yang telah dilakukan dari variabel 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, dan akuntabilitas terhadap 

variabel kualitas audit dinyatakan:  

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi 

memiliki nilai thitung< ttabel sebesar -1,402<2,01174dengan nilai sig. sebesar 

0,167> 0,1. Hal ini berarti H1ditolak, yang artinya kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu 

personal yang baik mampu bekerjasama dengan tim dan memiliki 

kecerdasan emosional yang baik, sehingga resiko munculnya konflik yang 

kemungkinan dapat menghambat auditor dalam menghasilkan kualitas 
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audit yang berkualitas dapat terhindarkan. Di samping itu, kualitas pribadi 

yang dimiliki auditor, yaitu latar belakang pendidikan, pelatihan kerja 

yang cukup, kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, 

keterampilan kerja yang memadai, keahlian khusus di bidangnya tidak 

menjamin bahwa kompetensi bukanlah hal dominan dalam menghasilkan 

kualitas audit yang disebabkan faktor lain yang lebih dominan 

dibandingkan dengan kompetensi 

Lebih jelasnya dalam penelitian ini sebagian besar responden 

adalah auditor yang menjabat sebagai auditor junior dan masa kerjanya 

masih kurang, masih dalam tahap belajar dan pengembangan, sehingga 

respon untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan variabel 

kompetensi cenderung menghasilkan jawaban tidak berpengaruh. 

Hasil ini sejalan dengan penelitianTarigan, Bangun, dan Susanti 

(2013), dan Oklivia dan Marlinah (2014) yang menyatakan bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi 

memiliki nilai thitung< ttabelsebesar -2,153 <2,01174dengan nilai sig. sebesar 

0,037 < 0,1. Hal ini berarti H2diterima, yang artinya independensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hal  ini  dapat  disebabkan  karenapelaporan bebas dari pihak lain 

untuk mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan, hasil audit bebas dari 

bahasa atau istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir, bebas dari usaha 
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pihak tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan pemeriksaan terhadap 

isi laporan pemeriksaan. Hubungan antara independensi searah dengan 

pelaksanaan kualitas audit, yang berarti semakin baik independensi 

seorang auditor akan semakin baik kualitas audit. Auditor dalam 

melaksanakan tugas audit, haruslah didukung dengan sikap independensi 

baik itu independen dalam fakta maupun independen dalam penampilan 

sehingga hasil audit menyatakan keadaan yang sebenarnya dan terbebas 

dari tekanan-tekanan dari pihak terkait. 

Independensi  akan meningkat apabila auditor puas terhadap 

pekerjaan, supervisi, maupun terhadap rekan kerjanya. Dengan adanya 

sikap atau perasaan senang terhadap pekerjaannya  karena  rekan 

sekerjanya yang saling mendukung, maka auditor menjadi  semakin puas 

dengan pekerjaannya, dan hal ini akan memengaruhi sikap 

independensinya terhadap kualitas audit. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian AA. P. Ratih dan P. Dyan 

(2013), William dan Ketut (2015), Oktavianus dan Suwardi (2017), Agusti 

dan Pertiwi (2013), Mufty, Tugiman, dan Muslih (2017), yang 

menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Pengaruh PengalamanKerja terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman  

kerja memiliki nilai thitung< ttabel sebesar 1,997<2,01174dengan nilai sig. 

sebesar 0,052 <0,1. Hal ini berarti H3diterima, yang artinya pengalaman 

kerjaberpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Hal ini menunjukkan auditor memiliki pengalaman kerja yang 

baik.maka kualitas audit yang dihasilkan juga berkualitas. Hal ini 

dimungkinkan karena standart umum auditing mensyaratkan auditor 

memiliki pengalaman audit yang cukup agar mampu melaksanakan 

penugasan profesionalnya dengan baik. Sehingga diharapkan pengalaman 

yang sudah dimiliki akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan yang 

dilakukan oleh auditor. Pengalaman auditor akan semakin meningkat 

seiring dengan semakin lamanya audit yang pernah dilakukan serta 

kompleksitas transaksi keuangan yang diaudit sehingga akan menambah 

dan memperluas etikanya dibidang akuntansi dan auditing. Pengalaman 

kerja yang diperoleh dari lamanya berkerja sebagai auditor, pengalaman 

kerja yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan 

dan pengalaman yang diperoleh dari banyaknya jenis perusahaan yang 

diaudit. Semakin lama masa kerja dan pengalam yang dimiliki auditor 

maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang 

dihasilkan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Futri dan Juliarsa (2014) dan 

Septiari dan Sujana (2013) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas 

memiliki nilai thitung> ttabel sebesar 3,200 >2,01174dengan nilai sig. sebesar 

0,002<0,1. Hal ini berarti H4diterima, yang artinya 
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akuntabilitasberpengaruh terhadap kualitas audit. 

Halini menunjukkan keadaan dimana seseorang 

mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan. Auditor 

bertanggung jawab terhadap hasil penilaian bukti-bukti audit yang 

diberikan klien, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan 

dasar pengambilan keputusan oleh klien. Jika auditor memiliki 

akuntabilitas yang tinggi, maka hasil penilaian akan berkualitas. 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi 

dan manajer dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik. 

Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

akuntabilitas individu.Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut.Motivasi secara umum adalah keadaan 

dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan.Kedua, 

seberapa besar pengabdian pada profesi. Seorang auditor diharap antusias 

terhadap pekerjaan yang dia lakukan, menjadi auditor merupakan 

kepuasan batin, sehingga akan melaksanakan profesi dengan baik meski 

imbalan ekstrinsik kurang. Ketiga kewajiban sosial, auditor diharapkan 

memiliki peranan penting bagi masyarakat atau perusahaan dan auditor 

seharusnya memberikan pelayanan kepada pengguna jasanya dengan cara 

meningkatkan sumber daya secara efektif dan efisien.  
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Hasil ini sejalan dengan penelitian William dan Ketut (2015), 

dan Nainggolan dan Abdullah (2016) yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


