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ANALISIS FAKTOR -FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KUALITAS AUDIT 

(Studi Empiris pada Auditor KAP Solo, Semarang & DIY) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fee audit, audit tenure, due 

professional care, pengalaman dan etika audit terhadap kualitas audit. Populasi 

dalam penelitian ini adalah auditor Kantor Akuntan Publik Solo, Semarang dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling melalui metode kuesioner. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 70 Auditor. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 21 untuk 

mengolah data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman dan etika audit 

berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan variabel fee audit, audit tenure 

dan due professional care tidak mempengaruhi kualitas audit. 

Kata Kunci: Fee Audit, Audit Tenure, Due Professional Care, Pengalaman, 

Etika Audit dan Kualitas Audit 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of audit fees, audit tenure, due professional 

care, experience and audit ethics on audit quality. The population in this study 

were auditors of public accounting firms throughout Solo Raya, Semarang and the 

Special Region of Yogyakarta. The sampling technique used purposive sampling 

through a questionnaire method. The sample used in this study were 70 auditors. 

The data analysis technique used is multiple regression analysis. In this study, 

using SPSS version 21 to process data. 

The results of this study indicate that the variables of experience and audit ethics 

have an effect on audit quality, while the variables of audit fees, audit tenure and 

due professional care do not affect audit quality. 

Keywords: Audit Fee, Audit Tenure, Due Professional Care, Experience, Audit 

Ethics and Audit Quality  

 

1. PENDAHULUAN 

Akuntan publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

aktivitas atau kinerja perusahaan. Akuntan merupakan suatu profesi yang 

memberikan berbagai layanan kepada publik khususnya dalam bidang 

pengauditan laporan keuangan yang disusun oleh klien. Salah satu bentuk layanan 

adalah memberikan informasi yang akurat dan andal untuk pengambilan 

keputusan. Jasa akuntan publik biasanya menggunakan jasa akuntan publik untuk 
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mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara memeriksa laporan keuangan 

Wiratama & Budiartha (2015).  

Dari profesi ini, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 

laporan keuangan. Akuntan publik bertugas melaksanakan audit terhadap laporan 

keuangan dan memberikan suatu pendapat apakah laporan keuangan menyajikan 

secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha 

entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Prinsip Akuntasi 

Berterima Umum (PABU). 

Banyaknya persaingan antar perusahaan di Indonesia, membuat 

meningkatnya kebutuhan terhadap jasa akuntan. Pengguna laporan keuangan 

berusaha mencari informasi yang dapat dipercaya dari laporan keuangan 

perusahaan. Metode yang paling banyak digunakan adalah meminta perusahaan 

untuk melakukan audit di bawah layanan profesional independen untuk 

menggunakan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan yang diaudit  oleh akuntan publik, kewajaranya lebih dapat dipercaya 

dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Jika tidak diaudit, 

ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik 

yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum 

diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan tersebut. 

Namun, tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik dimana 

dalam pelaksanannya banyak yang menyalahi peraturan maupun prosedur audit. 

Sehingga, masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor 

akuntan publik. Sebagai contoh, kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan 

dimana hasil opini yang dikeluarkan auditor independen tidak mencerminkan 

laporan keuangan yang sebenarnya yang mengakibatkan kerugian yang cukup 

besar Batoro & Suryono, (2020). Terdapat pula kasus keuangan dan manajerial 

perusahaan public yang tidak bias terdekteksi oleh akuntan publik yang akhirnya 

perusahaan didenda oleh Bapepam, Sari, (2011).  
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Kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan auditor untuk menemukan 

kesalahan penyajian material dan kesediaan untuk mengungkapkan kesalahan, di 

mana tanggung jawab auditor diatur oleh standar audit dan standar etika akuntan 

publik yang relevan, Novrilia, dkk (2019). Untuk meningkatkan 

profesionalismenya, auditor dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada 

standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang terdiri 

standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Guna 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas, seorang auditor harus didukung 

dengan beberapa faktor baik  dari dalam maupun dari luar diri seorang auditor. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit ini antara lain fee audit, 

audit tenure, due professional care, pengalaman dan etika audit. 

Maka, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan 

mengenakan fee audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan 

mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan Ian, 

(2013) dalam Kurniasih, & Rohman, (2014). Mulyadi, (2002 : 63) Besarnya fee 

audit dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa 

yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa 

tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional 

lainnya. 

Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya audit tenure antara auditor 

dengan klien, tenure yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan. 

Namun, tenure jangka panjang juga dapat menimbulkan hubungan emosional 

antara auditor dan klien, sehingga mengurangi independen auditor Kurniasih & 

Rohman (2014). Faktor penting lain yang ada dalam diri auditor yang 

mempengaruhi kualitas audit adalah  due professional care, pengalaman  dan 

etika audit. 

Arens et.all, (2008: 122) due professional care dapat diartikan sebagai sikap 

cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap 

bukti audit, berhati-hati dalam bertugas, tidak ceroboh dalam melakukan 

pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. 

Sangat penting bagi auditor untuk menerapkan due professional care yang sesuai, 
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karena penggunaan keterampilan profesional yang cermat dan cermat dapat 

memungkinkan auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa laporan 

keuangan tidak akan menyebabkan salah saji material karena kesalahan atau 

kecurangan. Singgih & Bowono, (2010).  

Faktor selanjutnya adalah pengalaman, Pengalaman auditor dalam 

memeriksa laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit. Seiring bertambahnya pengalaman tugas audit, pengetahuan auditor 

akan semakin berkembang. Wiratama & Budiartha (2015). Pengalaman auditor 

yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan baik dari segi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, maupun 

banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Singgih & Bawono, (2005) hasil 

penelitiannya menunjukkan, bahwa auditor yang berpengalaman akan 

menemukan lebih banyak butir-butir yang tidak biasa daripada auditor yang 

kurang berpengalaman. 

Etika auditor juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Setiap profesi akan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat 

harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang 

mengatur tentang perilaku professional Agoes, (2004: 36-37). Etika sangat 

diperlukan dalam pemberian pendapat auditor terhadap audit atas laporan 

keuangan, karena Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para 

anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan 

obyektif. Maka, dengan berpedoman prinsip etika dalam menjalankan profesinya, 

dapat dikatakan kualitas audit yang dihasilkan akuntan menjadi lebih baik. 

Penelitian mengenai kualitas audit audit penting bagi KAP dan auditor agar 

mereka dapat mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang 

selanjutnya dapat digunaakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit 

yang dihasilkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang kualitas audit dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

AUDIT (Studi Empiris pada Auditor KAP Se-Solo Raya, Semarang, dan 

DIY) 
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2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi 

pada penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik Se-Solo Raya, Semarang dan 

DIY, dengan menggunakan teknik  purposive sampling sebagai metode dalam 

pemilihan sampel penelitian. tujuan penggunaan teknik tersebut adalah untuk 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan sumber data yang 

bersumber dari jawaban kuesioner dari responden yang dikirim kepada KAP Se-

Solo Raya, Semarag dan DIY. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa fee audit, audit tenure, due professional care, pengalaman dan etika audit 

terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan maka terdapat sebanyak 

70 sampel yang memenuhi dan digunakan dalam pengujian. Kriteria yang 

digunakan yaitu: 

a. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah 

Solo, Semarang dan DIY. 

b. Bersedia mengisi kuesioner atau menjadi responden. 

c. Responden yang tidak dibatasi jabatan auditor pada KAP 

seperti (Staff Auditor, Auditor Junior, Auditor Senior, 

Supervisor, dan Manajer). 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kualitas audit. Sedangkan variabel 

bebasnya yaitu fee audit, audit tenure, due professional care, pengalaman dan 

etika audit. 

2.1 Kualitas Audit 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas 

adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Sedangkan pengertian audit adalah 

pemeriksaan tentang keuangan atau pengujian efektivitas keluar masuknya uang 

dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan. Raharjo & Praptoyo, (2020) 

Kualitas audit adalah kualitas audit yang dilakukan oleh auditor dengan 

memahami penyimpangan dalam proses audit tanpa menyembunyikan hasil 

auditnya.  
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Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit dalam penelitian 

ini mengacu pada indikator yang digunakan Putra (2012) yaitu kesesuaian 

pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas laporan hasil audit. Responden 

diminta untuk menjawab dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai 

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.  

2.2 Fee Audit 

Fee audit merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh auditor yang 

besarnya bervariasi dengan mempertimbangkan berbagai hal. Fee audit mengacu 

pada jumlah pendapatan yang diterima auditor. Besarnya tergantung pada 

keuangan dan skala perusahaan klien, kompleksitas jasa audit, risiko audit, tingkat 

profesional auditor, efisiensi auditor, dan nama KAP yang melakukan jasa audit. 

Novrilia, dkk. (2019) menyatakan, fee audit merupakan hal yang penting dalam 

pemeriksaan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Saat melaksanakan 

tugas audit, auditor akan menerima biaya audit yang dibayarkan klien kepada 

auditor, ini merupakan cara bagi auditor untuk memberikan jasa kepada klien, 

sebagai cara untuk mengganti biaya audit. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur fee audit dalam penelitian ini 

mengacu pada indikator yang digunakan oleh penelitian Susmiyanti, (2016) yaitu 

: (1) Resiko audit, (2) Kompleksitas jasa yang diberikan, (3) Tingkat keahlian 

auditor dalam industri klien, (4) Struktur biaya KAP. Responden diminta untuk 

menjawab dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju.  

2.3 Audit Tenure 

Audit Tenure adalah lamanya waktu yang dilakukan auditor Pemeriksaan 

unit bisnis/perusahaan atau lembaga (Wijiastuti, 2012). Audit tenure dapat 

mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan 

auditee. Untuk mengetahui lama hubungan auditor dengan klien digunakan 

indikator berikut: (1) Lama bekerja sebagai auditor; (2) Lama auditor 

berhubungan dengan klien, (3) Lamanya mengaudit klien. Responden diminta 

untuk menjawab dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat 

tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 
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2.4 Due Professional Care 

Due Professional Care adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit Agoes, (2012: 

36). Due professional care juga merupakan kecermatan seorang auditor dalam 

melakukan proses audit. Selain itu, due professional care dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan anggota tim audit yang melaksanakan audit untuk menjaga 

profesionalnya.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur due professional care dalam 

penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh penelitian Sari, (2011) 

yaitu : (1) Sikap skeptis, (2) Keyakinan yang memadai. Responden diminta untuk 

menjawab dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju. 

2.5 Pengalaman   

Pengalaman auditor adalah proses pembelajaran dan perkembangan perilaku 

auditor potensial selama interaksi dengan tugas yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu. Pengalaman kerja menunjukan seberapa lama seseorang telah 

bekerja dalam suatu bidang tertentu yang diukur dari jawaban pertanyaan berapa 

lama responden bekerja di Kantor Akuntan Publik, lama berkarir sebagai auditor 

dan jabatan yang dipegang sekarang. Pengalaman diasumsikan dengan 

mengerjakan tugas berulang kali, maka akan memberikan kesempatan kepada 

pelaku untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. 

Wiratama & Budiartha, (2015) Pengalaman auditor dalam melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seirirng 

bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit. Semakin banyak pengalaman 

kerja yang dimiliki auditor, semakin baik kualitas auditnya. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur pengalaman dalam penelitian ini mengacu pada 

indikator yang digunakan Putra, (2012) yaitu: (1) Lamanya bekerja, (2)  

Banyaknya tugas pemeriksaan. Responden diminta untuk menjawab dengan 

memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak setuju sampai 

dengan sangat setuju. 
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2.6 Etika Audit 

Etika Audit adalah segala aturan moral yang menjadi pedoman manusia 

dalam berperilaku melakukan suatu kegiatan tertentu. Parasayu & Rohman, 

(2014) menyatakan, etika merupakan prinsip moral yang akan terwujud dalam 

aktivitas tertentu. Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk 

menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Karena 

itu, etika dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai perilaku yang benar dan 

yang salah. Auditor dengan standar dan etika tinggi yang sesuai standar audit 

dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur etika audit dalam penelitian ini 

mengacu pada indikator yang digunakan Putra, (2012) yaitu : (1) Tanggung jawab 

profesi auditor, (2) Integritas, (3) Objektifitas. Responden diminta untuk 

menjawab dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju. 

2.7 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk mengolah data yaitu model linier analisis 

berganda baik secara simultan dan parsial. Dalam proses pengolahan 

menggunakan aplikasi SPSS. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

pengaruh fee audit, audit tenure, due professional care, pengalaman dan etika 

audit terhadap kualitas audit. Persamaan regresinya adalah: 

KA = α + β1 FA + β2 AT + β3 DPC + β4 PNG  + β5 EA + e 

 Keterangan: 

KA = Kualitas Audit atau variabel Terikat 

Α = Koefisien Regresi Konstanta 

β1, 2, 3, 4, 5 = Koefisien Regresi Masing-Masing Proksi 

FA = Fee Audit 

AT = Audit Tenure 

DPC = Due Professional Care 

PNG = Pengalaman 

EA = Etika Audit 

E = Standar Eror 

  

………..(1) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Responden dalam penelitian ini adalah Auditor Kantor Akuntan Publik 

Solo, Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 70 orang. 

Peneliti menyebarkan 70 kuesioner sesuai dengan jumlah diterimanya kuesioner. 

Dari jumlah kuesioner yang dibagikan tingkat pengembalian data tersebut adalah 

100%.  

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

No. Keterangan 
Responden 

(Auditor) 

1.  Jumlah kuesioner yang disebar 70 

2.  Jumlah kuesioner yang tidak kembali (0) 

3.  Jumlah kuesioner yang digunakan 70 

Jumlah  100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Keterangan N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Kualitas Audit 70 40 60 52,13 5,155 

Fee Audit 70 34 53 44,04 4,431 

Audit Tenure 70 21 35 28,80 2,635 

Due Professional Care 70 18 25 21,99 2,210 

Pengalaman 70 16 40 31,57 4,954 

Etika Audit 70 48 65 57,29 5,271 

Valid N (listwise) 70     

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2021 

3.2 Uji Normalitas 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

Keterangan Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,775 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,585 

Keterangan Normal 

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2021 
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Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,585 

> 0,05. Maka  disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. 

3.3 Uji Multikolinearitas  

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Fee Audit 0,486 2,059 Bebas Multikolinieritas 

Audit Tenure 0,634 1,576 Bebas Multikolinieritas 

Due Professional Care 0,436 2,293 Bebas Multikolinieritas 

Pengalaman 

Etika Audit 

0,789 

0,303 

1,267 

4,037 

Bebas Multikolinieritas 

Bebas Multikolinieritas 

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan tabel , dapat diketahui bahwa semua variabel bebas memiliki 

nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

dengan variabel independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Maka dari 

itu, seluruh variabel bebas tersebut dapat dikatakan baik dan dapat digunakan 

dalam penelitian. 

3.4 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 

Fee Audit 0,879 0,383 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Audit Tenure -0,071 0,944 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Due Professional 

Care 
-0,606 0,547 

 

Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Pengalaman 0,006 0,995 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Etika Audit 0,333 0,740 Tidak Terjadi Heterokedastisitas 

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2021 

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% 

sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam 

semua model regresi penelitian ini. 
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3.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

S

u

m

b

e

r

 

: Data diolah dengan SPSS, 2021 

Dari Tabel, hasil analisis regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

KA= 9,580 – 0,122FA + 0,316AT + 0,379DPC – 0,216PNG + 0,649 EA + ε 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat di 

interpretasikan sebagai berikut :  

a. Nilai konstanta dari regresi mempunyai koefisien sebesar 9,508 

dengan tanda positif dapat di interpretasikan apabila variabel bebas 

(fee audit, audit tenure, due professional care, pengalaman dan etika 

audit) konstan, maka kualitas audit sudah menunjukkan kualitas 

yang sangat baik.  

b. Nilai koefisien variabel fee audit menunjukan nilai negatif sebesar -

0,122 berarti bahwa jika variabel fee audit meningkat satu satuan, 

maka semakin rendah kualitas audit atau menurun sebesar 0,122. 

Begitu pula sebaliknya, apabila variabel fee audit menurun satu 

satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,122.  

c. Nilai koefisien variabel audit tenure menunjukan nilai positif 

sebesar 0,316 berarti bahwa jika variabel audit tenure meningkat 

Variabel Coefficients T Sig. 

(Constant) 9,508 1,560 0,124 

Fee Audit -0,122 -0,776 0,441 

Audit Tenure 0,316 1,484 0,143 

Due Professional Care 0,379 1,382 0,172 

Pengalaman -0,216 -2,373 0,021 

Etika Audit 0,649 4,216 0,000 

F Hitung   20,424 

Adjusted R2   0,585 

Signifikansi F   0,000 
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satu satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,316. 

Begitu pula sebaliknya, apabila variabel audit tenure menurun satu 

satuan, maka kualitas audit akan menurun sebesar 0,316.   

d. Nilai koefisien variabel due professional care menunjukan nilai 

positif sebesar 0,379 berarti bahwa jika variabel due professional 

care meningkat satu satuan, maka kualitas audit meningkat sebesar 

0,379. Begitu pula sebaliknya, apabila variabel due professional 

care menurun satu satuan, maka kualitas audit akan menurun 

sebesar 0,316.   

e. Nilai koefisien regresi variabel pengalaman menunjukan nilai 

negatif sebesar -0,216 berarti bahwa variabel pengalaman 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman maka semakin 

rendah kualitas audit atau menurun sebesar 0,216. Begitu pula 

sebaliknya, apabila variabel pengalaman menurun satu satuan, maka 

kualitas audit akan meningkat sebesar 0,216.  

f. Nilai koefisien regresi variabel etika audit menunjukan nilai positif 

sebesar 0,649 berarti bahwa variabel etika audit meningkat satu 

satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,649. Begitu 

pula sebaliknya, apabila variabel etika audit menurun satu satuan, 

maka variabel etika audit akan menurun sebesar 0,649. 

3.6 Uji F 

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 

20,424 lebih besar dari F tabel yaitu 2,36. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05.  

3.7 Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,585. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sebesar 58,5% sedangkan sisanya 41,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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3.8 Uji T 

Uji t pada umumnya digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria 

pengujian uji t adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.Berdasarkan tabel 

, menunjukkan bahwa: 

a. Diketahui bahwa sig variabel fee audit menunjukkan nilai signifikasi 

sebesar 0,441 > 0,05 sehingga H1ditolak, yang berarti variabel fee 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

b. Diketahui bahwa sig variabel audit tenure menunjukkan nilai 

signifikasi sebesar 0,143 > 0,05 sehingga H2 ditolak, yang berarti 

variabel audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

c. Diketahui bahwa sig variabel due professional care menunjukkan nilai 

signifikasi sebesar 0,172 > 0,05 sehingga H3 ditolak, yang berarti 

variabel due professional care  tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

d. Diketahui bahwa sig variabel pengalaman menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 sehingga H4 diterima,  yang berarti 

variabel pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit.  

e. Diketahui bahwa sig variabel etika audit menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H5 diterima, yang berarti 

variabel etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit.  

3.9 Hasil Hipotesis 

3.9.1 Fee Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 

Nilai koefisien regresi dari fee audit adalah sebesar -0,122 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,441. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Novrilia, dkk (2019) dengan judul “pengaruh fee audit, audit tenure, dan reputasi 

KAP terhadap kualitas audit” yang menunjukkan bahwa fee audit tidak 

berpengaruh signifikan dengan kualitas audit. 

Kualitas audit dalam penelitian ini dipengaruhi secara negatif oleh variabel 

fee audit, yang berarti bahwa semakin tinggi fee audit dan prosedur audit dapat 

memperpanjang prosedur audit, tidak dapat menjamin bahwa hasil akhir audit 
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dapat diandalkan dan akurat, serta tidak dapat menjamin kualitasnya akan lebih 

baik. Hal ini disebabkan pula karena fee audit tidak bisa memprediksi baik atau 

tidaknya suatu kualitas audit. Kualitas audit dapat dilihat dari sikap seorang 

auditor apakah auditor mempunyai sikap profesional dan independen atau tidak, 

bukan dilihat dari besarnya fee audit yang diberikan oleh perusahaan.  

Jadi bisa disimpulkan bahwa besar kecil nya fee yang dibayarkan tidak  

berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Adapun faktor faktor yang 

menunjang besar kecilnya fee yang dibayarkan kepada auditor yaitu: (1) Risiko 

Audit, (2) Kompleksitas jasa yang diberikan, (3) Tingkat keahlian auditor dalam 

industri klien, (4) Struktur biaya KAP. 

3.9.2 Audit Tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 

Nilai koefisien regresi dari audit tenure adalah sebesar 0,316 dan nilai sig. 

sebesar 0,143 yang menunjukkan bahwa lebih tinggi dari level of significant (α) 

yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika, (2017) dan Novrilia, dkk (2019) yang 

memberikan bukti empiris bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa audit tenure 

tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan semakin lama masa 

perikatan auditor dengan klien, maka akan berdampak buruk bagi kualitas auditor 

tersebut, karena masa perikatan audit bukan patokan bahwa hasil audit akan 

berkualitas. Disebabkan pula adanya kedekatan secara mendalam antara klien dan 

auditor dapat membuat rasa objektif yang dimiliki auditor tersebut berkurang dan 

merasa takut untuk mengungkap keadaan perusahaan sebenarnya. Objektivitas 

jasa auditor sangat penting dan dapat menjadi ancaman ketika melakukan 

perikatan yang cukup lama dengan auditor yang bersangkutan. Jadi tidak 

selamanya, waktu perikatan yang terjadi antara auditor dengan klien yang lama 

dapat menghasilkan kualitas audit yang baik pula.  

3.9.3 Due Professional Care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 
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Nilai koefisien regresi due professional care adalah sebesar 0,379 dan nilai 

sig. sebesar 0,172 yang menunjukkan bahwa lebih tinggi dari level of significant 

(α) yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa due professional care tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fajrin, (2018) yang memberikan bukti empiris 

bahwa audit due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Artinya, meningkatnya due professional care auditor tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit yang dihasilkan apabila tidak diimbangi dengan sikap 

skeptis dan keyakinan yang memadai , karena dua hal tersebut merupakan faktor 

yang dijadikan pertimbangan auditor. Jadi, auditor harus menjaga sikap skeptis 

professional selama proses pemeriksaan. Jika auditor gagal dalam menggunakan 

dan menerapkan sikap skeptis yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat 

pemeriksaan, maka opini audit yang dihasilkan tidak berkualitas baik. 

3.9.4 Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit 

Nilai koefisien regresi pengalaman sebesar -0,216 dan nilai sig. sebesar 

0,0021 yang berarti lebih rendah dari level of significant (α) yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Hasil penelitiian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Wiratama & Budiartha, (2015) dan Armawan & Wiratmaja, (2020) yang 

memberikan bukti empiris bahwa pengalaman berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Ini berarti bahwa terdapat hubungan searah antara pengalaman dengan 

pelaksanaan kualitas audit, yang berarti semakin banyak pengalaman auditor akan 

semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.  Namun, dengan hasil regresi yang 

didapat bertanda negatif semakin banyaknya pengalaman maka semakin rendah 

kualitas yang didapat karena dengan banyaknya pengalaman pula terkadang 

seorang auditor dalam melakukan proses pemeriksaan juga mengalami masa-masa 

dimana tugas yang diberikan tidak sepadan. Sehingga, dalam mengaudit laporan 

keuangan klien tidak dilakukan dengan semestinya. 

Jadi, dapat disimpulkan auditor yang memiliki jam terbang tinggi 

mempunyai pemahaman yang lebih dapat lebih paham dalam memberikan 



16 
 

penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. 

Tetapi, memungkinkan pula dengan pengalaman yang lebih tidak menjamin 

kualitas yang dihasilkan lebih baik. 

3.9.5 Etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit 

Nilai koefisien regresi etika audit adalah sebesar 0,649 dan nilai sig. sebesar 

0,000 yang berarti lebih rendah dari level of significant (α) yang telah ditetapkan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ichwanty, (2015) 

dan Raharjo & Praptoyo, (2020) yang memberikan bukti empiris bahwa etika 

audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Auditor dapat dikatakan profesional jika dalam melakukan tugasnya harus 

sesuai dengan peraturan atau pedoman Kode Etik Akuntan Indonensia. Dengan 

menggunakan kode etik akan membatasi apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan auditor, apa yang pantas atau tidak pantas, dan apa yang benar atau 

salah. Sehingga ketika menjalankan aktivitasnya memiliki tujuan yang jelas dalam 

memberikan keputusan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 

pengguna keputusan tersebut.  

Setiap auditor dituntut untuk tanggung jawab profesi akuntan dalam 

menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Semakin tinggi etika yang dimiliki 

oleh auditor maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, 

etika merupakan faktor yang sangat dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan 

prinsip audit dengan baik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah 

dipaparkan maka dengan ini diperoleh kesimpulan Variabel penelitian 

pengalaman dan etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit karena memiliki 

nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan variabel fee audit, audit tenure, dan 

due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena memiliki 

nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, diantaranya Keterbatasan dalam 

mengambil jumlah sampel penelitian dikarenakan dilakukan di era pandemi 
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berjumlah 13 Kantor Akuntan Publik (KAP) sedangkan di daerah lain yang lebih 

luas belum dimasukkan, Penelitian ini dilakukan di bulan sibuk auditor atau di 

bulan mengaudit, sehingga ada sebagian kantor akuntan publik yang menolak 

dijadikan studi empiris penelitian. 

Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk Untuk 

penelitian yang selanjutnya yang mengambil judul ini mungkin perlu diperhatikan 

untuk tidak melakukan penelitian ini di bulan sibuk auditor atau di bulan 

mengaudit. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian 

lebih diperluas lagi, yaitu tidak terbatas pada auditor Kantor Akuntan Publik saja. 
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