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PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, INTEGRITAS, 

OBJEKTIVITAS, DAN PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS AUDIT 

(Studi Empiris KAP Jateng dan DIY) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, 

integritas, objektivitas, dan pengalaman terhadap kualitas audit. penelitian ini 

menggunakan lima variabel yang diduga mempengaruhi kinerja auditor terhadap 

kualitas audit. populasi dalam penelitian ini adalah auditor KAP Jateng dan DIY. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling dan diperoleh 

sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini kompetensi, independensi, dan pengalaman berpengaruh 

terhadap kualitas audit, intergitas dan objektivitas tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 
 

Kata Kunci: kompetensi, independensi, integritas, objektivitas, dan pengalaman. 

 

Abstract 

The purpose of this study aims to determine the effect of competence, 

independence, integrity, objectivity, and experience on audit quality. This study 

uses five variables that are thought to affect the auditor’s performance on audit 

quality.the population in this study were auditors of KAP Central Java and DIY. 

The sample in this study is Covenience Sampling and obtained as many as 100 

respondents. This study uses multiple regression analysis. The results of this study 

compettence, independence, and experience affect audit quality, integrity and 

objectivity have no effect on audit quality. 
 

Keywords: competence, independence, integrity, objectivity, and experience 

 

1. PENDAHULUAN 

Berkembangnya industri disebuah wilayah memiliki konsekuensi terhadap 

meningkatnya sebuah persaingan antar perusahaan. Disaat yang sama profesi 

auditor juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat untuk 

mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan rekan seprofesinya. 

Salah satu tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah agar para stakeholder mampu 

mengetahui gambaran kondisi keuangan perusahaan, akan tetapi pihak manajemen 

yang bertindak sebagai pembuat laporan keuangan terkadang memiliki 

kecenderungan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan 

dengan alasan kepentingan tertentu, (Baharuddin & Ansar, 2019). 

Para pemakai laporan keuangan memandang Kantor Akuntan Publik 

(KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, untuk memberikan opini 
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tentang relevansi dan reliabelnya informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Kasus audit yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir membuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas 

audit menurun. Masyarakat menjadi bertanyatanya mengenai kredibilitas profesi 

auditor. 

Pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam 

laporan keuangan, atau kecurangan tersebut telah ditemukan namun tidak 

dilaporkan oleh auditor. Seperti kasus yang terjadi pada PT Telkom dimana KAP 

Eddy Pianto tidak diakui oleh SEC. SEC tentunya memiliki alasan khusus 

mengapa KAP Eddy Pianto tidak diakui. Hal itu terkait dengan kompetensi dan 

independensi auditornya yang masih diragukan (Angelina, 2017). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 

pasar modal. Investor adalah orang atau badan hukum yang menanamkan 

dananya pada perusahaan yang membutuhkan dana, sedangkan emiten adalah 

perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk mendapatkan dana. 

Seorang investor yang aktif berinvestasi di pasar modal perlu mengenal 

dan memahami berbagai profesi penunjang di pasar modal. Profesi penunjang 

pasar modal dalam menjalankan tugasnya wajib menegakkan prinsip 

keterbukaan (disclosure). Setiap masing-masing profesi penunjang pasar modal 

harus memberikan seluruh informasi yang penting tentang perusahaan yang akan 

go public tersebut kepada pemodal atau masyarakat. Beberapa profesi penunjang 

lain di lingkungan pasar modal seperti Akuntan Publik, Notaris, Konsultan 

Hukum, Penilai (appraiser) , maupun Penasihat Investasi (Mariyanto & 

Praptoyo, 2017). 

Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, 

sedangkan pengauditan biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan 

meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara 
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melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan selanjutnya 

mengkomunikasikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak- pihak yang 

berkepentingan. 

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan 

dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat 

kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kurnia 

& Charendra, 2017).Selama audit berlangsung, auditor sangat sering 

berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen. 

Dalam konteks audit, manajemen meliputi pejabat pimpinan, kontroler, 

dan personil-personil kunci dalam perusahaan. Untuk mendapatkan bukti yang 

diperlukan dalam suatu audit, auditor seringkali meminta data perusahaan yang 

bersifat rahasia. Oleh karena itu sangatlah penting bagi auditor untuk menjalin 

hubungan baik dengan manajemen atas dasar saling percaya dan saling 

menghormati, agar kerja sama terjalin lebih baik dan guna kelancaran suatu 

auditing laporan keuangan perusahaan KAP. Bila tidak, maka audit akan sulit 

untuk dilakukan, dan membuat proses auditing melmbat atau tidak baik. 

(Pintasari & Rahmawati, 2017) dalam Jurnal Biri (2019) Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu auditor yang bekerja pada KAP di Yogyakarta, 

kasus penurunan kualitas audit yang sering terjadi di beberapa KAP di 

Yogyakarta disebabkan karena sebagian besar auditor yang sudah 

berpengalaman melakukan resign ke KAP yang lebih besar, sehingga bekerja 

pada KAP di Yogyakarta hanya dijadikan sebagai batu loncatan dan untuk 

mencari pengalaman. 

Hal ini menyebabkan auditor yang bekerja pada KAP di Yogyakarta 

sebagian besar merupakan auditor junior dan masih belum berpengalaman. 

Dampak dari seringnya auditor yang berpengalaman melakukan resign 

menyebabkan kualitas hasil audit mengalami penurunan. Kantor Akuntan Publik 

merupakan lembaga independen yang mutlak dibutuhkan untuk mengaudit 

laporan keuangan emiten maupun calon emiten untuk dipublikasikan bagi 
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public, seiring dengan kewajiban emiten mempublikasikan laporan keuangan 

secara berkala. 

Di pasar modal dituntut pendapat wajar (unqualified) terhadap laporan 

keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru (Initial Public 

Offering) atau yang telah terdaftar di bursa. Dalam hal ini pihak akuntan publik 

(auditor) bertugas untuk memeriksa dan melaporkan opini atas laporan keuangan 

dari emiten. Kantor Akuntan Publik (KAP) harus terlebih dahulu terdaftar di 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebelum melakukan audit laporan 

keuangan terhadap emiten. Khususnya untuk mengaudit emiten yang sudah go 

public yang mempublikasikan laporan keuangan, maka Kantor Akuntan Publik 

tersebut harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kantor 

Akuntan Publik profesi penunjang pasar modal. 

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini 

dikarena laporan keuangan menjadi sebuah kunci bagi perusahaan untuk menilai 

mengenai keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri dan juga digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk pihak manajemen 

perusahaan. Menurut Lestari et al (2019), Laporan keuangan perusahaan harus 

memiliki setidaknya dua karakteristik penting yaitu relevan dan reliable agar 

dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja perusahaan yang diperlukan 

oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

Relevan menunjukan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 

peristiwa yang telah terjadi dan mengambil keputusan di masa yang akan datang, 

Sedangkan reliable berarti informasi yang dimuat dalam laporan keuangan andal 

dan bebas dari salah saji yang material serta dapat diandalkan oleh pengguna 

laporan keuangan sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan. 

Maka dari itu peran internal auditor sangatlah penting bagi keberlanjutan 

perusahaan. 

Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi independen yang 

dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Maka 
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dari itu, audit internal sendiri diperlukan sebagai komponen integral dari tata 

kelola perusahaan berkelanjutan dan sebagai penyedia jaminan dan juga layanan 

dalam risiko manajemen, pelaporan keuangan, pengendalian internal serta 

proses tata kelola (Haryanto & Susilawati, 2018). 

Menurut Sari et al (2021), Kontribusi audit yaitu menyajikan akuntabilitas 

dan integritas dari laporan keuangan selama memberikan pendapat yang 

independen, apakah laporan keuangan suatu perusahaan menyajikan hasil 

operasi yang wajar dan apakah informasi tersebut sesuai dengan kriteria atau 

aturan-aturan yang telah ditetapkan. Akuntan publik dalam setiap penugasan 

audit sering terjadi benturan yang dapat mempengaruhi independensi dimana 

klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan 

keuangan yang dimilikinya memiliki predikat wajar atau opini yang baik dari 

auditor. 

Dalam proses pengauditan yang dilakukan auditor di kantor akuntan 

publik harus memiliki kualitas audit yang baik. Syahmina dan Suryono (2016) 

kualitas audit yang baik dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar 

audit dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas dan tidak memihak, bersikap 

profesional, patuh terhadap hukum serta mentaati kode etik profesi akuntan. 

Kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan 

dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

Kualitas audit didefinisikan sebagai pelaksanaan audit yang dilakukan 

sesuai standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan sehingga auditor 

mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang 

dilakukan klien (Nurjanah dan Kartika, 2016). Pernyataan Akuntan Publik 

(PSA) No. 11 (SA Seksi 220) mengemukakan seorang auditor harus independen 

yang berarti bebas dari segala bentuk pengaruh dalam melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum. Tanpa adanya independensi, auditor 

tidak berarti apa-apa karena independensi auditor merupakan dasar utama 

kepercayaan masyarakat pada profesi auditor dan merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit (Astika & Wardhani, 2018). 



 
 

6 
 

Obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan 

subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar umum dalam Standar 

Audit (APIP) menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas auditor maka 

semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Hubungan laporan keuangan 

dengan klien sangatlah dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat 

menimbulkan pihak ketiga yang dapat berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor 

tidak dapat dipertahankan. 

Sehubungan dengan kepentingan keuangan, seorang auditor jelas 

berkepentingan dengan laporan hasil audit yang diterbitkan.Oleh sebab itu, 

semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil 

auditnya (Nurjanah dan Kartika, 2016).Kualitas audit merupakan suatu bagian 

terpenting dalam penyajian laporan audit atas perusahaan klien yang dilakukan 

oleh auditor independen. Auditor harus mampu menghasilkan laporan hasil audit 

yang berkualitas dan laporan audit secara wajar menurut prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh dan mengalami kegagalan bisnis, 

sering dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas 

laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi presepsi masyarakat 

khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit (Trihapsari & 

Anisykurlillah, 2016). Dalam menunjang kualitas audit diperlukan 

faktor-faktor yang memperkuat dari suatu kualitas audit, antara lain : 

Kompetensi, Independensi, Integritas, Objektivitas, dan Pengalaman. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kulitas audit yang dihasilkan 

oleh auditor berdasarkan variabel yang digunakan oleh peneliti. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian mengenai ”Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas, 

Objektivitas Dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris KAP 

Jateng dan DIY)”. 

 

2. METODE 

2.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik Jateng dan DIY. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan menggunakan metode Covenience Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya. Dari pengambilan sampel tersebut diperoleh 100 sampel yang 

dapat diolah. 

2.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

2.2.1. Kualitas Audit (KA) 

Penelitian ini variabel dependennya yaitu kualitas audit. Kualitas audit merupakan 

probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada 

sistem akuntansi yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan, 

Charendra dan Kurnia (2017). Model yang disajikan sebagai bahan indikator 

untuk kualitas audit yaitu: 

a. Deteksi salah saji 

b. Kesesuaian dengan standar profesional akuntan public 

c. Kepatuhan terhadap standar operasional perusahaan. Semua pertanyaan 

diukur dengan skala Likert 1 sampai 5. 

2.2.2. Kompetensi (Komp) 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

menguasai pekerjaannya dengan baik. Auditor yang dengan pengetahuan, 

pengalaman yang cukup, eksplisit dan dapat melakukan audit secara objektif, 

cermat dan seksama, Charendra dan Kurnia (2017). Dalam penelitian ini indikator 

yang digunakan: 

a. Pengetahuan 

b. Pengalaman. 

 

2.2.3. Independensi (Inde) 

Independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh profesi akuntan 

publik. Independdensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak 

bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat 
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laporan audit. Sihombing dan Triyanto (2019) Dalam penelitian ini indikator yang 

digunakan: 

a. Independensi penyusunan program 

b. Independensi dalam praktisi 

c. Independensi dalam pelaporan 

2.2.4. Integritas (Inte) 

Integritas merupakan kualitas yang menjadi patokan bagi anggota dalam menguji 

semua keputusannya sebagai landasan kepercayaan publik. Sihombing dan 

Triyanto (2019) dalam penelitian ini indikator yang digunakan sebagai berikut: 

a. Keberanian auditor 

b. Sikap bijaksana 

c. Tanggungjawab auditor 

2.2.5. Objektivitas (Obj) 

Obejektivitas adalah sikap yang dalam mempertimbangkan fakta tidak memihak 

kepada siapapun, terlepas dari kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang 

dihadapinya. Sihombing dan Triyanto (2019) Variabel objektivitas menggunakan 

indikator sebagai berikut: 

a. Bebas dari benturan kepentingan 

b. Pengungkapan kondisi sebenarnya sesuai fakta 

2.2.6. Pengalaman (Pgl) 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa saja diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Sihombing dan Triyanto (2019), 

Variabel pengalaman diukur dengan menggunakan indikator berdasarkan SPKN 

yang telah dimodifikasi diukur dengan menggunakan sebagai berikut: 

a. Lama kerja melakukan audit 

b. Banyaknya tugas pemeriksaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Statistik Deskriptif 
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Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Komp 25,00 35,00 30,6300 3,08681 

Inde 31,00 45,00 38,2400 3,85369 

Inte 29,00 40,00 34,2700 3,04463 

Obj 22,00 30,00 25,9800 2,33973 

Pgl 25,00 35,00 30,3800 2,97729 

KA 18,00 25,00 22,6400 2,19052 
 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kompetensi mempunyai skor 25,00 

sampai dengan 35,00 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 30,6300, 

diartikan rata-rata masih ada auditor yang memiliki kompetensi tinggi dalam 

menghasilkan laporan dengan kualitas audit yang baik pada proses pengauditan. 

Nilai standar deviasi sebesar 3,08681 menunjukkan auditor sebagai responden 

dalam menjelaskan kompetensi memiliki jawaban bervariasi. 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel independensi mempunyai skor 

31,00 sampai dengan 45,00 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

38,2400, diartikan rata-rata auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi 

dalam melakukan pengauditan untuk menciptakan kualitas audit yang baik. Nilai 

standar deviasi sebesar 3,85369 menunjukkan auditor sebagai responden memiliki 

sikap independensi yang berbeda sehingga jawaban yang dihasilkan bervariasi.  

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel integritas mempunyai skor 29,00 

sampai dengan 40,00 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 34,2700, 

diartikan rata-rata auditor yang memiliki sikap integritas yang tinggi dalam 

melakukan pengauditan untuk menciptakan kualitas audit yang baik. Nilai standar 

deviasi sebesar 3,04463 menunjukkan auditor sebagai responden memiliki sikap 

integritas yang berbeda sehingga jawaban yang dihasilkan bervariasi.  

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel objektivitas mempunyai skor 

22,00 sampai dengan 30,00 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 25, 

diartikan masih ada auditor yang memiliki sikap objektivitas yang tinggi dalam 

menilai suatu situasi saat proses pengauditan guna menciptakan kualitas audit 

yang baik. Nilai standar deviasi sebesar 2,33973 menunjukkan auditor sebagai 

responden memiliki sikap objektivitas yang berbeda sehingga jawaban yang 

dihasilkan bervariasi.  
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Hasil analisis deskriptif terhadap variabel pengalaman mempunyai skor 

25,00 sampai dengan 35,00 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

30,3800, diartikan rata-rata auditor yang berpengalaman dalam melakukan 

pengauditan untuk menciptakan kualitas audit yang baik. Nilai standar deviasi 

sebesar 2,97729 menunjukkan auditor sebagai responden memiliki pengalaman 

yang memadai sehingga jawaban yang dihasilkan bervariasi.  

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kualitas audit mempunyai skor 

18,00 sampai dengan 25,00 dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

22,6400, diartikan rata-rata auditor telah menghasilkan kualitas audit yang baik 

dalam proses pengauditan. Nilai standar deviasi sebesar 2,19052 menunjukkan 

auditor sebagai responden telah menghasilkan laporan yang berkualitas sehingga 

jawaban yang dihasilkan bervariasi. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov- Smirnov Z 
Asymp. 

Sig 
Keterangan 

0,787 0,566 Data terdistribusi normal 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,566 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa data residual model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kompetensi  0,400 2,502 Bebas Multikolinearitas 

Independensi  0,317 3,156 Bebas Multikolinearitas 

Integritas  0,400 2,497 Bebas Multikolinearitas 

Objektivitas  0,421 2,377 Bebas Multikolinearitas 

Pengalaman  0,452 2,214 Bebas Multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa 

semua variabel independen meliputi kompetensi, independensi, integritas, 

objektivitas, dan pengalaman memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF (Variance Inflating Factor) kurang dari 10. Maka kesimpulannya data 

tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen. 
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Tabel 4.Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Kompetensi 0,383 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Independensi 0,547 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Integritas 0,508 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Objektivitas 0,343 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Pengalaman 0,591 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa 

nilai signifikan diatas lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak mengandung adanya masalah heteroskedastisitas atau variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

 

Model 

 

B 

Std. 

Error 

 

Beta 

 

T 

 

Sig. 

(Constant) 2,477 1,789  1,385 0,169 

Kompetensi 0,183 0,073 0,257 2,513 0,014 

Independensi 0,146 0,065 0,256 2,226 0,028 

Integritas 0,087 0,074 0,121 1,187 0,238 

Objektivitas 0,057 0,093 0,061 0,613 0,542 

Pengalaman 0,149 0,071 0,202 2,098 0,039 

 

Hasil analisis regresi tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

KA : 2,477 + 0,183Komp + 0,146Inde + 0,087Inte + 0,057Obj + 0,14Pgl + e (1) 

a. Hasil konstanta sebesar 2,477 dengan parameter positif menunjukkan bahwa 

jika kompetensi, independensi, integritas, objektivitas, dan pengalaman akan 

meningkatkan kualitas audit. 

b. Koefisien regresi KOMP, yaitu kompetensi menunjukkan koefisien positif 

sebesar 0,183 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi 

kompetensi, maka semakin tinggi kualitas audit, begitupun sebaliknya. 

c. Koefisien regresi INDE, yaitu independensi menunjukkan koefisien positif 

sebesar 0,146 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi 

independensi, maka semakin tinggi kualitas audit. 
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d. Koefisien regresi INTE, yaitu integritas menunjukkan koefisien positif sebesar 

0,087 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi 

integritas, maka semakin tinggi kualitas audit. 

e. Koefisien OBJ, yaitu objektivitas menunjukkan koefisien positif sebesar 0,057 

dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi objektivitas, 

maka semakin tinggi kualitas audit. 

f. Koefisien PGL, yaitu pengalaman menunjukkan koefisien positif sebesar 

0,149 dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila semakin tinggi 

pengalaman, maka semakin tinggi kualitas audit. 

3.4 Uji Hipotesis 

Tabel 6. Hasil Uji F 

Model  Fhitung Ftabel Sig. 

1 28,892 2.31 0,000 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 

28,892 > 2.31 dan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti model regresi 

dari penelitian ini adalah fit.  

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,778 0,606 0,585 1,41142 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai R2 diperoleh angka koefisien 

determinasi dengan adjusted square sebesar 0,585. Hal ini berarti bahwa 58,5% 

variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel 

kompetensi, independensi, integritas, objektivitas, dan pengalaman. Sedangkan 

sisanya 41,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

Tabel 8. Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan  

Constant  1,385  0,169  

Kompetensi 2,513 1,66123 0,014 H1 Diterima  

Independensi 2,226 1,66123 0,028 H2 Diterima 

Integritas 1,187 1,66123 0,238 H3 Ditolak 

Objektivitas 0,613 1,66123 0,542 H4 Ditolak 
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Pengalaman 2,098 1,66123 0,039 H5 Diterima 

 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Kompetensi (Komp) terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis, variabel kompetensi memiliki thitung 2,513 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,014 < 0,05, artinya kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima. 

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, 

kompetensi merupakan suatu keahlian yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus 

memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian 

khusus dibidangnya untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas.  

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina 

(2017), Ismiyatu (2019), Astika & Wardhani (2018), Khurun In & Asyik (2019),  

yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3.5.2 Pengaruh Independensi (Inde) terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis, variabel independensi memiliki thitung 2,226 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,028 < 0,05 artinya independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini 

diterima. 

Independensi memiliki pengaruh signifikan dalam penelitian ni disebabkan 

karena pada saat penyusunan program audit tidak terdapat adanya campur tangan 

dari pemimpin untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi 

bagian-bagian yang akan diperiksa. Kemudian saat pelaporan tidak terdapat 

intevensi dari pihak luar untuk mempengaruhi fakta yang dilaporkan. Karena 

auditor yang independen, juga akan menjaga sikap jujur, tidak memihak siapapun, 

sehingga hasil audit yang dihasilkan bersifat obyektif dan dapat dipercaya oleh 

seluruh pihak yang berkepentingan. 
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Penelitian ini konsisten dengan penelitian Ismiyati (2019), Angelina (2017), 

Astika & Wardhani (2018), Wiratma & Budiartha (2015) yang menyatakan bahwa 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3.5.3 Pengaruh Integritas (Inte) terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis, variabel integritas memiliki thitung 1,187 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,238 > 0,05 artinya integritas tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit, dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. 

Hal ini berarti kualitas audit dapat menurun dengan tidak adanya sikap 

integritas, karena integritas berkaitan dengan kujujuran, keberanian, sikap 

bijaksana, tanggung jawab. Apabila auditor tidak memiliki sikap integritas maka 

auditor tersebut belum atau tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika. 

Sikap jujur auditor akan menunjukkan hasil audit yang benar, atau bukan 

merupakan rekayasa. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari et al (2021), yang 

menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Herawati et al (2017), Gaol (2017), Nurjanah & 

Kartika (2016), Rasuli et al (2017) yang menyatakan bahwa integritas 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3.5.4 Pengaruh Objektivitas (Obj) terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis, variabel objektivitas memiliki thitung 0,613 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,542>0,05 artinya objektivitas tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit, dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. 

Dari hasil tersebut ketika auditor melakukan proses audit tidak bebas dari 

benturan kepentingan. Dalam hal ini auditor tidak akan memiliki objektivitas atau 

kejujuran dalam mengkompromikan hasil audit dengan kepentingan beberapa 

pihak, sehingga audit menjadi tidak dapat dipercaya oleh semua pihak yang 

berkepentingan. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Abdullah & Nainggolan (2016), 

yang menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lestari & Suryono (2016), Nurjanah 
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& Kartika (2016), Syahmina & Suryono (2016), Sihombing & Triyanto (2018) 

yang menyatakan objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit.   

3.5.5 Pengaruh Pengalaman (Pgl) terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil analisis, variabel pengalaman memiliki thitung 2,098 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,039 < 0,05 artinya pengalaman berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini 

diterima. 

Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit karena pengalaman yang 

dimiliki oleh seorang auditor dalam memenuhi dan mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, sehingga auditor akan lebih 

mampu menjelaskan temuan audit. Audit yang lebih berpengalaman juga 

memiliki ketelitian dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaannya serta lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas 

kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan 

kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang 

mendasari. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nurjanah & Kartika (2016), 

Rasuli et al (2017), Trihapsari & Anisykurlillah (2016), Sihombing & Triyanto 

(2018) yang menyatakan bahwa pengalaman berpegaruh terhadap kualitas audi 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Variabel kompetensi memiliki thitung 2,513 dan nilai signifikansi 

0,014<0,05, artinya kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dengan demikian H1 diterima. 

b. Variabel independensi memiliki thitung 2,226 dan nilai signifikansi 

0,028<0,05 artinya independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dengan demikian H2 diterima.  
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c. Variabel integritas memiliki thitung 1,187 dan nilai signifikansi 

0,238>0,05 artinya integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dengan demikian H3 ditolak.  

d. Variabel objektivitas memiliki thitung 0,613 dan nilai signifikansi 

0,542>0,05 artinya objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 

dengan demikian H4 ditolak. 

e. Variabel pengalaman memiliki thitung 2,098 dan nilai signifikansi 

0,039<0,05 artinya pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit, 

dengan demikian H5 diterima.  

Berdasarkan hasil pegujian yang dilakukan peneliti dan keterbatasan 

penelitian ini, saran peneliti untuk penelitian-penelitian kedepannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan metode wawancara langsung sehingga dapat terlibat 

langsung dalam aktivitas KAP dan juga responden dapat memberikan 

jawabann yang benar-benar diliputi kesungguhan dan keseriusan. 

b. Memperluas lingkup penelitian tidak hanya pada KAP Jateng dan DIY 

saja. 

c. Melakukan penyebaran kuesioner di waktu yang tidak termasuk dalam 

rentetan prosedur audit, sehingga tingkat pengembalian kuesioner dapat 

lebih tinggi dan mendapatkan hasil yang lebih akurat 

d. Dapat menambahakan variabel-variabel independen atau variabel bebas 

yang dapat mempengaruhi kualitas audit agar dapat mempengaruhi dan 

memperkuat variabel dependen atau variabel terikat. 
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