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PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, DUE PROFESSIONAL CARE, 

AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP 

 KUALITAS AUDIT 

(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta) 

 

Abstrak 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman 

auditor, due professional care, akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas 

audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 34 responden dari 45 kuesioner yang disebar di 

Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Data yang 

digunakan adalah data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua 

variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini yaitu variabel due professional 

care dan kompetensi. Serta dua variabel yang tidak berpengaruh yaitu pengalaman 

auditor dan akuntabilitas. 

 

Kata Kunci: kualitas audit, pengalaman auditor, due professional care, 

akuntabilitas, kompetensi. 

 

Abstract 

The objectives of the research is to find the influence the auditor experience,due 

professional care, accountability, competence on audit quality at publicaccounting 

firms in the areas of Surakarta and Yogyakarta. The sample in this study were 34 

respondents from 45 questionnaires distributed at public accounting firms in the 

areas of Surakarta and Yogyakarta. The sampling technique used was convenience 

sampling. The data analysis method used is multiple linear regression 

analysis.The results of the study show that there are two influential variables in 

this study, namely the variable due professional care and competence. As well as 

two variable that is not influential is the variable auditor experience and 

accountability. 

 

Keywords: audit quality, auditor experience, due professional care, 

accountability, competence. 

 

1. PENDAHULUAN 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat dalam 

melakukan audit laporan keuangan suatu organisasi. Akuntan publik dibutuhkan 

guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan dan kinerja 

perusahaan. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit 

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga. Auditor 

harus benar-benar melaksanakan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang 
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telah ditetapkan dalan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) agar laporan 

audit berkualitas dalam pengambilan keputusan.  

Kualitas audit adalah probabilitas akuntan publik untuk mendeteksi 

terjadinya pelanggaran pada sistem akuntansi klien (error/fraud) serta melaporkan 

pelanggaran tersebut. Definisi kualitas jasa audit adalah kemungkinan auditor 

akan: (a) Menemukan suatu kesalahan dalam sistem akuntansi klien, dan (b) 

Melaporkan kesalahan. Kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dapat 

dipegaruhi oleh kompetensi auditor (Utami dan Diyanty, 2015). De Angelo (1981) 

dalam Utami dan Diyanti (2015) membuktikan bahwa kualitas audit ditentukan 

oleh 2 faktor, yaitu kompetensi auditor dalam menentukan pelanggaran dalam 

sistem akuntansi klien dan independensi auditor dalam melaporkan temuan 

tersebut. 

Tinggi rendahnya kualitas audit dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya 

adalah pengalaman auditor. Ika (2009) dalam Putra dan Wisadha (2013) 

menemukan bahwa pengalaman kerja, objektivitas, dan kompetensi berpengaruh 

positif pada kualitas hasil pemeriksaaan auditor. Hasil penelitian menjelaskan 

semakin banyak pengalaman kerja, semakin objektif auditor melakukan 

pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka 

semakin meningkat atau semakin membaik kualitas audit dan hasil pemeriksaan 

yang dilakukannya (Putra dan Wisadha, 2013). 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah due professional care. 

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan 

seksama. Singgih dan Bawono (2010) dalam Ningtyas dan Aris (2015) 

menyatakan bahwa kecermatan dan keseksamaan dalam pengguanaan kemahiran 

professional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. 

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama 

dalam setiap penugasanya, kecermatan dan keseksamaan menekankan 

tanggungjawab setiap tugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik 

untuk memahami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan 

semestinya.  
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Akuntabilitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologisosial yang dimiliki seseorang 

untuk menyelesaikan kewajibanya yang akan dipertanggung jawabkan pada 

lingkunganya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, 

setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

professional dalam semua kegiatan yang dilakukanya (Singgih dan Bawono 

(2010) dalam Iskandar dan Indarto (2015)). 

Selanjutnya, kualitas audit juga dipengaruhi oleh kompetensi. Standar 

umum pertama (SA Seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit 

harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki 

auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Auditor harus memiliki 

kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk 

mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai 

kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Arens et al, 2008).  

Terdapat beberapa penelitian yang mengungkap tentang faktor-faktor yang 

berkaitan dengan kualitas audit, yaitu Ningtyas dan Aris (2016) menyebutkan 

bahwa independensi, kompetensi, pengalaman kerja, perawatan professional, 

interaksi independensi dengan etika profesi, dan interaksi pengalaman kerja 

dengan etika profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, 

sedangkan pada interaksi kompetensi dengan etika profesi dan interaksi karena 

perawatan professional dengan profesi etika sebagian tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Selanjutnya menurut Putra dan Wisadha (2013) menyatakan bahwa 

profesionalisme, independensi, dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap 

signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa 

professional, independensi, dan pengalaman auditor secara parsial mempengaruhi 

kualitas audit. Menurut Susilowati dan Atmawinata (2014) menunjukkan bahwa 

secara simultan, professional dan independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit, sedangkan secara parsial professional dan independensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 
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Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas 

audit, mengingat hasil yang didapat dari beberapa peneliti menunjukkan hasil 

yang beragam. Penelitian ini dilakukan mengingat begitu pentingnya kualitas 

audit yang dihasilkan bagi KAP maupun auditor agar dapat mengetahui berbagai 

faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga dapat meningkatkan kualitas 

audit yang dihasilkan. Kualitas audit sangatlah penting untuk mengambil 

keputusan, apabila kualitas audit tidak diperhatikan mengakibatkan auditor 

memberikan pendapat yang salah dan berdampak bagi klien dalam mengambil 

keputusan yang salah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti lebih jauh mengenai “pengaruh pengalaman auditor, due professional 

care, akuntabilitas dan kompetensi terhadap kualitas audit (Studi Empiris pada 

Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)” 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

pengisian kuesioner langsung dari responden. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kantor akuntan publik di Surakarta dan Yogyakarta. Sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan tetap di kantor akuntan publik di Surakarta dan 

Yogyakarta yang berjumlah 34 responden. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan metode convenience sampling. Metode analisa data 

data dalam penelitian ini adalah dengan menggnakan uji asumsi klasik, uji regresi 

linier berganda untuk menentukan hipotesis. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Umur Reponden 

Umur  Jumlah Responden Persentase 

< 25 Tahun 10 29,4% 

26 – 35 Tahun 19 55,9% 

> 35 Tahun 5 14,7% 

Total 34 100% 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa karyawan yang menjadi responden didominasi oleh 

umur 26 – 35 tahun sebanyak 19 orang (55,9%), kemudian kurang dari 25 tahun 

sebanyak 10 responden (29,4%) dan lebih dari 35 tahun sebanyak 5 orang 

(14,7%). 

Tabel 2. Jenis Kelamin Reponden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Pria 16 47,1% 

Wanita 18 52,9% 

Total 34 100% 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa karyawan yang menjadi responden didominasi 

oleh jenis kelamin wanita yaitu sebanyak 18 responden (52,9%) dan jenis kelamin 

pria sebanyak 16 responden (47,1%). 

Tabel 3. Pendidikan Terakhir Reponden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase 

D3 1 2,9% 

S1 28 82,4% 

S2 5 14,7% 

Total 34 100% 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa karyawan yang menjadi responden didominasi 

oleh pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 28 responden (82,4%), pendidikan 

terakhir S2 sebanyak 5 responden (14,7%) dan pendidikan D3 sebanyak 1 

responden (2,9%). 
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Tabel 4.  Jabatan Reponden 

Jabatan Jumlah Responden Persentase 

Senior Auditor 19 55,9% 

Junior Auditor 12 35,3% 

Staff Audit 3 8,8% 

Lainnya - - 

Total 34 100% 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jabatan responden dalam penelitian ini yang 

menjabat sebagai senior auditor sebanyak 19 responden atau sebesar 55,9%, 

junior auditor sebanyak 12responden atau sebesar 35,3% dan jabatan staff audit 

sebanyak 3 responden atau sebesar 8,8%. Jadi mayoritas jabatan auditor dalam 

penelitian ini adalah senior auditor. 

Tabel 5. Lama Bekerja Reponden 

Lama Bekerja Jumlah Responden Persentase 

1-4 Tahun 19 55,9% 

5-10 Tahun 9 26,5% 

11-20 Tahun 6 17,6% 

Total 34 100% 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa lama bekerja responden1-4 tahun yaitu 

sebanyak 19 responden (55,9%), lama bekerja 5-10 tahun sebanyak 9 responden 

(26,5%) dan lama bekerja 11-20 tahun sebanyak 6 responden (17,6%). Jadi 

mayoritas lama bekerja auditor dalam penelitian ini adalah antara 1-4 tahun. 

3.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Z Hitung Signifikansi Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

1,100 0,178 

 

Data Berditribusi 

Normal 

 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai probabilitas > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi layak untuk digunakan karena memenuhi 

asumsi normalitas atau berdistribusi normal. 
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Tabel 7. Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan 

Pengalaman 0,234 4,267 Tidak Terjadi Mutikolinearitas 

Due Professional Care 0,709 1,410 Tidak Terjadi Mutikolinearitas 

Akuntabilitas 0,192 5,196 Tidak Terjadi Mutikolinearitas 

Kompetensi 0,529 1,889 Tidak Terjadi Mutikolinearitas 

 

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel yang 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas model dalam 

regresi.  

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig Keterangan 

Pengalaman 0,041 0,983 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Due Professional Care 2,343 0,201 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Akuntabilitas 1,406 0,160 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Kompetensi 2,361 0,203 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa besarnya signifikansi dari masing-masing 

variabel lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

3.3 Pengujian Hipotesis  

3.3.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Std. Error 

 

thitung Signifikansi 

Konstanta 

TPEN 

TDPC 

TAKT 

TKOM 

11,295 

 0,008 

0,395 

0,234 

0,270 

4,150 

0,195 

0,169 

0,167 

0,114 

2,721 

0,041 

2,343 

1,406 

2,361 

0,011 

0,968 

0,026 

0,170 

0,025 

R square 

Adj. R square 

0,677 

0,632 

Fhitung  = 15,197 

Probabilitas = 0,000  
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Dari hasil pengolahan data diatas dapat disusun sebuah persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

TKUA = 11,295 + 0,008TPEN+ 0,395TDPC + 0,234TAKT+ 0,270 TKOM + e (1) 

Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut dapat diuraikan bahwa: 

Konstanta bernilai 1,787 menyatakan bahwa apabila tidak terdapat variabel 

pengalaman, due professional care, akuntabilitas dan kompetensi, maka kualitas 

audit dapat tercapai. 

Koefisien regresi variabel pengalaman adalah sebesar 0,008. Hal ini 

menunjukkan bahwapengalaman yang semakin sesuaidengan pekerjaan akan 

meningkatkan kualitas audit.  

Koefisien regresi variabel due profesional care adalah sebesar 0,395. Hal 

ini menunjukkan semakin karyawan due professional care, maka kualitas 

auditakan meningkat. 

Koefisien regresi variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,234. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin sering karyawan akuntabilitas maka kualitas 

auditakan meningkat. 

Koefisien regresi variabel kompetensi adalah sebesar 0,270. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin sering karyawan kompetensi maka kualitas audit 

akan meningkat. 

3.3.2 Hasil Uji F 

Tabel 10. Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan  

15,197 2,92 0,000 Ho ditolak 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel IV.18 uji 

F menggunakan level of significant 5% diperoleh nilai Fhitung sebesar 15,197 lebih 

besar dari F tabel (2,92) dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (p 

< 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman, due 

professional care, akuntabilitas dan kompetensi secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel kualitas audit. 
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3.3.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .823
a
 .677 .632 3,027 

 

Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,632. Hal ini 

berarti bahwa 63,2% variasi variabel dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman, 

due professional care, akuntabilitas dan kompetensi sedangkan sisanya yaitu 

37,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

3.3.4 Hasil Uji t 

Tabel 12. Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel p-value 

Pengalaman 

Due Professional Care 

Akuntabilitas 

Kompetensi 

0,041 

2,343 

1,406 

2,361 

2,021 

2,021 

2,021 

2,021 

0,968 

0,026 

0,170 

0,025 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai thitung variabel pengalaman sebesar 0,041 lebih 

kecil ttabel 2,021 dan nilai signifikansi sebesar  0,968> = 0,05. Hal ini berarti 

pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin auditor berpengalaman tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden 

masa kerjanya 1-4 tahun sehingga respon untuk menjawab pertanyaan 

pengalaman cenderung menghasilkan jawaban tidak bernilai positif. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Samsi dan Riduwan (2013), 

Fransiska Kovinna (2013), Singgih dan Bawono (2010). 

Nilai thitung variabel due professional care 2,343 lebih besar dari ttabel2,021 

dan nilai signifikansi 0,026< = 0,05. Hal ini berarti due professional care 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan searah due professional care auditor dengan pelaksanaan 

kualitas audit tersebut. Akuntan publik memerlukan kecermatan yang memadai 

dalam pekerjaannya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dan 
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menghindarkan dari terjadinya salah saji material dalam laporannya. Seorang 

auditor harus selalu menggunakan kecermatan profesionalnya dalam penugasan 

dengan mewaspadai kemungkinan adanya kecurangan, kesalahan yang disengaja, 

kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi, ketidakefektifan, dan konflik 

kepentingan serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain dimana penyimpangan sangat 

mungkin terjadi agar dapat meminimalisir terjadinya salah saji material laporan 

keuangan yang disampaikan pihak manajemen kepada yang berkepentingan. Hasil 

ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Samsi dan Riduwan 

(2013),Singgih dan Bawono (2010), Wiratama dan Budiarta (2015) dan Badjuri 

(2011). 

Nilai thitung variabel akuntabilitas sebesar 1,406 lebih kecil dari ttabel2,021 

dan nilai signifikansi sebesar 0,170> = 0,05. Hal ini berarti akuntabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidakterdapat hubungan searah akuntabilitas auditor dengan pelaksanaan kualitas 

audit tersebut. Dengan demikian kondisi yang terjadi karena kurang efektif dan 

efisiennya pelayanan jasa audit terhadap kualitas hasil audit yang disampaikan. 

Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Febriyanti (2014) dan 

Wahyuni (2018). 

Nilai thitung variabel kompetensi sebesar 2,361 lebih besar dari ttabel2,021 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,025< = 0,05. Hal ini berarti kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang 

memiliki keahlian yang cukup sebagai auditor mencerminkan auditor tersebut 

memiliki kompetensi untuk memahami kriteria yang digunakan dan memiliki 

kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan guna 

mencapai kesimpulan yang tepat. Hasil ini mendukung penelitian yang telah 

dilakukan Samsi dan Riduwan (2013), Singgih dan Bawono (2010), Badjuri 

(2011),0Wiratama0dan0Budiarta0(2015). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, sehingga didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
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audit. Hal ini hipotesis pertama yang diajukan tidak terbukti kebenarannya. 

(2)Due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini hipotesis 

kedua yang diajukan terbukti kebenarannya. (3) Akuntabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini hipotesis ketiga yang diajukan tidak 

terbukti kebenarannya. (4) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Hal ini hipotesis keempat yang diajukan terbukti kebenarannya. 
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