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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di 

Semarang. Sebelum membahas mengenai hasil penelitian ini, terlebih dahulu akan 

dibahas mengenai gambaran umum dari responden yang berisi tentang nama 

KAP, jenis kelamin, pendidikan, jabatan dan lama bekerja. Distribusi hasil 

penelitian ini disajikan berikut ini : 

Tabel 4.1. 

Proses Penyebaran Kuesioner  

No Nama KAP Jumlah 

auditor 

Jumlah auditor 

yang mau mengisi 

kuesioner 

Jumlah kues yg 

kembali & diolah  

1. Bayudi Watu dan rekan (cab) 10 5 - 

2. Benny, Tony, Frans & Daniel 7 7 7 

3. Darsono dan Budi Cahyo Santoso 15 6 6 

4. Tarmizi Ahmad 5 - - 

5. Achmad, Rasyid, Hisbullah &Jerry  

(CAB) 

6 6 6 

6. Hadori dan rekan  10 - - 

7. Drs. Hananta Budianto&rekan  12 8 - 

8. Arie Rachim 4 - - 

9. Drs. Idjang Soetikno 5 5 - 

10. Helianto dan rekan 8 - - 

11. Leonard mulia & Richard  15 - - 

12. Ruchendi,Mardjito, & Rushadi 20 5 - 

13. Sodhikini dan Harijanto 10 10 10 

14. Dr. Sugeng Pamudji 9 5 - 

15. Drs. Suhartati & rekan 8 5 - 

16. Drs. Tahrir Hidayat 8 4 - 

17. Yulianti SE, BAP 8 4 - 

18. Riza 10 8 4 

19. Tri Bowo Yulianti 8 8 8 

Sampel: 178 81 41 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tabel 4.2.  

Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

24 

17 

 

58,5% 

41,5% 

 TOTAL: 41 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang (58,5%) dan sisanya 17 

orang atau 41,5% adalah perempuan. 

Tabel 4.3.  

Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Pendidikan: 

a. D3 

b. S1 

c. S2 

 

5 

31 

5 

 

12,2% 

75,6% 

12,2% 

 TOTAL: 41 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang 

berpendidikan D3 berjumlah 5 orang (12,2%), yang berpendidikan S1 

berjumlah 31 orang (75,6%), dan yang berpendidikan S2 berjumlah 5 

orang (12,2%). 
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Tabel 4.4.  

Jabatan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

4. Posisi: 

a. Junior Auditor 

b. Senior Auditor 

 

31 

10 

 

75,6% 

24,4% 

 TOTAL: 41 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel 4.4 diketahui bahwa responden pada 

penelitian yang memiliki posisi sebagai junior auditor yaitu berjumlah 31 

orang (75,6%), dan senior auditor berjumlah 10 orang (24,4%). 

Tabel 4.5. 

Usia Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 41 22 52 30,56 8,488 

Valid N (listwise) 41     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel 4.5 diketahui bahwa responden pada 

penelitian yang berusia minimum 22 tahun dan maksimum 52 tahun 

dengan rata-rata 30,56 tahun atau 30 tahun 6 bulan. 

Tabel 4.6. 

Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LamaBekerja 41 1 18 4,80 4,407 

Valid N (listwise) 41     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan pada tabel 4.6 diketahui bahwa responden pada 

penelitian yang memiliki lama kerja minimum 1 tahun dan maksimum 18 

tahun dengan rata-rata telah bekerja 4,8 tahun atau 4 tahun 10 bulan. 

Berikut ini adalah tabel crosstab  atau tabulasi silang antara jenis 

kelamin dan pendidikan responden: 

Tabel 4.7. 

Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan 

JenisKelamin * Pendidikan Crosstabulation 

 

Pendidikan 

Total D3 S1 S2 

JenisKelamin LAKI-LAKI Count 3 17 4 24 

% of Total 7,3% 41,5% 9,8% 58,5% 

PEREMPUAN Count 2 14 1 17 

% of Total 4,9% 34,1% 2,4% 41,5% 

Total Count 5 31 5 41 

% of Total 12,2% 75,6% 12,2% 100,0% 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.7. diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

mayoritas berpendidikan S1 dengan jenis kelamin laki-laki yaitu ada 17 orang 

atau 41,5%. 

 

4.2. Analisis Data 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji 
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variabel independensi. Hasil dari uji validitas variabel independensi dapat dilihat 

pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

Item r hitung r tabel Keterangan 

I1 0,337 0,308 Valid 

I2 0,451 0,308 Valid 

I3 0,537 0,308 Valid 

I4 0,541 0,308 Valid 

I5 0,590 0,308 Valid 

I6 0,556 0,308 Valid 

I7 0,734 0,308 Valid 

I8 0,702 0,308 Valid 

I9 0,754 0,308 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Dilihat dari tabel 4.8. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel independensi ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel etika 

auditor dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Etika Auditor 1 

Item r hitung r tabel Keterangan 

EA1 -0,291 0,308 Tidak Valid 

EA2 0,063 0,308 Tidak Valid 

EA3 -0,394 0,308 Tidak Valid 

EA4 0,308 0,308 Valid 

EA5 -0,373 0,308 Tidak Valid 

EA6 0,214 0,308 Tidak Valid 

EA7 0,573 0,308 Valid 

EA8 0,421 0,308 Valid 

EA9 0,380 0,308 Valid 
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EA10 0,318 0,308 Valid 

EA11 0,635 0,308 Valid 

EA12 0,751 0,308 Valid 

EA13 0,701 0,308 Valid 

EA14 0,529 0,308 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Untuk variabel etika auditor, tidak semua nilai r hitung > r tabel, 

sehingga untuk variabel etika auditor adalah belum dapat dikatakan valid. Maka 

akan dilakukan pengujian ulang dengan menghapus item yang tidak valid. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel EtikaAuditor 2 

Item r hitung r tabel Keterangan 

EA4 0,387 0,308 Valid 

EA7 0,581 0,308 Valid 

EA8 0,402 0,308 Valid 

EA9 0,428 0,308 Valid 

EA10 0,336 0,308 Valid 

EA11 0,656 0,308 Valid 

EA12 0,795 0,308 Valid 

EA13 0,745 0,308 Valid 

EA14 0,567 0,308 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Dilihat dari tabel 4.10. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel etika auditor ini dapat dikatakan valid. 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman 

Item r hitung r tabel Keterangan 

P1 0,557 0,308 Valid 

P2 0,825 0,308 Valid 

P3 0,755 0,308 Valid 

P4 0,844 0,308 Valid 

P5 0,751 0,308 Valid 

P6 0,698 0,308 Valid 

P7 0,817 0,308 Valid 

P8 0,815 0,308 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Untuk variabel pengalaman, diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel. Ini 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel pengalaman adalah 

valid. 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Validitas Variabel Moralitas Individu 

Item r hitung r tabel Keterangan 

MI1 0,629 0,308 Valid 

MI2 0,883 0,308 Valid 

MI3 0,697 0,308 Valid 

MI4 0,765 0,308 Valid 

MI5 0,891 0,308 Valid 

MI6 0,891 0,308 Valid 

MI7 0,871 0,308 Valid 

MI8 0,832 0,308 Valid 

MI9 0,825 0,308 Valid 

MI10 0,790 0,308 Valid 

MI11 0,901 0,308 Valid 

MI12 0,901 0,308 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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Dilihat dari tabel 4.12. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel moralitas individu adalah valid. 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasional 

Item r hitung r tabel Keterangan 

KO1 0,833 0,308 Valid 

KO2 0,574 0,308 Valid 

KO3 0,764 0,308 Valid 

KO4 0,826 0,308 Valid 

KO5 0,762 0,308 Valid 

KO6 0,747 0,308 Valid 

KO7 0,788 0,308 Valid 

KO8 0,747 0,308 Valid 

KO9 0,769 0,308 Valid 

KO10 0,776 0,308 Valid 

KO11 0,749 0,308 Valid 

KO12 0,797 0,308 Valid 

KO13 0,682 0,308 Valid 

KO14 0,704 0,308 Valid 

KO15 0,659 0,308 Valid 

KO16 0,764 0,308 Valid 

KO17 0,807 0,308 Valid 

KO18 0,723 0,308 Valid 

KO19 0,500 0,308 Valid 

KO20 0,740 0,308 Valid 

KO21 0,693 0,308 Valid 

KO22 0,576 0,308 Valid 

KO23 0,464 0,308 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dilihat dari tabel 4.13. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel komitmen organisasional adalah valid. 
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4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliablitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat 

pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Cronbach 

Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.14. 

Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Independensi 0,848 Reliabel 

Etika Auditor 0,829 Reliabel 

Pengalaman 0,927 Reliabel 

Moralitas Individu 0,958 Reliabel 

Komitmen Organisasional 0,961 Reliabel 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai 

koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan 

semua konsep pengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reliabel. Untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik. 

 

4.3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui jawaban responden berada 

dalam kategori sedang, tinggi atau rendah. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif pada penelitian ini: 
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Tabel 4.15.  

Statistik Deskriptif 

Pertanyaan Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

empiris 

Mean 

empiris 

Rendah Sedang Tinggi  Kategori 

Independensi 9-45 26-41 35,4878 9-21 21.01-33 33.01-45 Tinggi  

Etika Auditor 9-45 17-42 30,4390 9-21 21.01-33 33.01-45 Sedang  

Pengalaman 8-40 24-36 30,5854 8-18.66 18.67-29.32 29.33-40 Tinggi  

Moralitas 

Individu 

12-60 27-60 45,5610 12-28 28.01-44 44.01-60 Tinggi  

Komitmen 

Organisasional 

23-115 61-101 89,5854 23-53.66 53.67-84.32 

 

84.33-115 Tinggi  

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa untuk variabel 

independensi rata-rata empirisnya sebesar 35.4878 yang artinya masuk dalam 

kategori tinggi. Artinya dalam bekerja sikap auditor atau auditor yang tidak 

memihak pada pihak manapun dan obyektif. 

Untuk etika auditor rata-ratanya sebesar 30.4390 dan termasuk kategori 

sedang. Artinya auditor yang menjadi responden pada penelitian ini berpendapat 

bahwa terkadang ia mematuhi etika yang diterapkan oleh IAPI dan terkadang 

tidak mematuhinya. 

Pengalaman memperoleh rata-rata sebesar 30.5854 dan termasuk kategori 

tinggi. Artinya  auditor yang menjadi responden pada penelitian ini telah sering 

melakukan audit atau tugas audit sebagai auditor di lapangan. 

Untuk variabel moralitas individu memperoleh rata-rata empiris sebesar 

45.5610 dan termasuk kategori tinggi. Artinya dalam bekerja auditor yang 

menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat moralitas individu yang 

baik. 
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Variabel komitmen organisasional rata-rata empirisnya 89.5854 dan 

termasuk kategori tinggi.  Artinya auditor yang menjadi responden pada penelitian 

ini memiliki komitmen atau rasa keterikatan yang bagus pada KAP tempatnya 

bekerja saat ini. 

 

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas dan variabel 

terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak.  

Persamaan regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi mendekati normal atau 

normal sama sekali. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.16. 

Hasil Uji Normalitas  

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,125 41 ,104 ,951 41 ,074 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Nilai Signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0.104 > 0.05 dan Shapiro 

Wilk sebesar 0.074 > 0.05, artinya data berdistribusi normal. 

 

 

4.4.2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan 

linier di antara variabel - variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang 
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baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel - variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Deteksi tidak adanya multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai Tolerance (TOL) > 10% dan nilai Varian Inflation Factor 

(VIF)< 10. Maka berdasarkan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18. 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

EtikaAuditor ,892 1,122 

Pengalaman ,610 1,638 

MoralitasIndividu ,879 1,137 

KomitmenOrganisasional ,534 1,872 

a. Dependent Variable: Independensi 

 

              Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki 

nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan lebih kecil dari 10. Hasil pengujian 

model regresi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinier dalam 

model regresi. Hal ini berarti bahwa semua variabel tersebut layak digunakan 

sebagai prediktor. 
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4.4.3. Hasil Uji  Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap 

variabel independen. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Ada tidaknya heteroskedastisitas ini dapat diuji dengan uji 

Glejser. 

Tabel 4.19. 

Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,191 9,229  2,838 ,007 

EtikaAuditor -,065 ,155 -,067 -,417 ,679 

Pengalaman -,124 ,253 -,096 -,490 ,627 

MoralitasIndividu -,025 ,122 -,033 -,205 ,839 

KomitmenOrganisasional -,156 ,105 -,310 -1,489 ,145 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

 

 

 Hasil Uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.19 dimana nilai 

signifikansi variabel independen > 0.05 artinya dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) pada intinya adalah seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi antara nol dan satu. Nilai (Adjusted R2) yang kecil berarti kemampuan 

variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

dependen. Dari pengujian analisis koefisien determinasi dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

 

Tabel 4.20. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,778a ,605 ,561 2,09061 

a. Predictors: (Constant), KomitmenOrganisasional, MoralitasIndividu, 

EtikaAuditor, Pengalaman 

 

                 Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

 

 Dari tabel 4.20 diketahui bahwa diperoleh nilai Adjusted R square sebesar 

0,561. Hasil ini berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen yaitu independensi sebesar 56.1% sedangkan sisanya sebesar 43.9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 



 

 

42 

 

4.6. Uji Model Fit 

Uji Model Fit menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih 

lanjut, hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Model Fit  

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 240,900 4 60,225 13,779 ,000b 

Residual 157,344 36 4,371   

Total 398,244 40    

a. Dependent Variable: Independensi 

b. Predictors: (Constant), KomitmenOrganisasional, MoralitasIndividu, EtikaAuditor, Pengalaman 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2017) 

 

Tabel 4.21 menunjukkan hasil pengujian model Fit, dimana diperoleh nilai  

signifikansi F sebesar 0,000. Oleh karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa  model fit. 

 

4.7. Uji Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis menggunakan Uji t, dimana uji ini pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual 

menerangkan variasi variabel dependen. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.22. 

Hasil Uji Statistik t 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Keterangan  

B Std. Error Beta Sig./2 Hipotesis 

1 (Constant) 13,014 4,232  3,075 ,004 ,002  

EtikaAuditor ,137 ,071 ,214 1,925 ,062 ,031 Diterima 

Pengalaman ,370 ,116 ,427 3,187 ,003 ,0015 Diterima 

MoralitasIndividu -,083 ,056 -,164 -1,471 ,150 ,075 Ditolak 

KomitmenOrganisasional ,120 ,048 ,359 2,506 ,017 ,0085 Diterima 

a. Dependent Variable: Independensi 

 

Sumber : data primer yang diolah  (2017) 

 

 

Berdasarkan hasil uji-t ada tabel 4.22, diperoleh nilai signifikansi t sebesar 

0,062/2=0,031. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta 

koefisien regresi +0.137, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika auditor tidak 

berpengaruh positif terhadap independensi. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1), 

yang menyatakan etika auditor berpengaruh positif terhadap independensi 

diterima. 

Berdasarkan hasil uji-t ada tabel 4.22, diperoleh nilai signifikansi t sebesar 

0,003. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,0015 dan nilai koefisien 

beta +0.370, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh 

terhadap independensi. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2), yang menyatakan 

pengalaman berpengaruh terhadap independensi diterima. 
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Berdasarkan hasil uji-t ada tabel 4.22 diperoleh nilai signifikansi t sebesar 

0,150/2=0,075. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap signifikan 

independensi. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H4), yang menyatakan moralitas 

individu berpengaruh positif terhadap independensi ditolak. 

Berdasarkan hasil uji-t ada tabel 4.22 diperoleh nilai signifikansi t sebesar 

0,017/2=0,0085. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 

beta regresi +0,120, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi  berpengaruh positif terhadap independensi. Hal ini berarti hipotesis 

kelima (H5), yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

independensi diterima. 

 

4.8 Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh Etika Auditor terhadap  Independensi 

Hasil penelitian ini membuktikan etika auditor berpengaruh positif terhadap 

independensi, jadi semakin tinggi etika auditor akan mempengaruhi 

atau berdampak pada semakin baiknya independensi.  Seorang auditor jika 

menaati  etika yang berlaku maka ia akan semakin tunduk dan taat untuk 

melaksanakan etika dalam bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku, sehingga 

hasil pekerjaan semakin baik dan akhirnya akan berdampak pada semakin 

tingginya independensi.   

Menurut kode etik IAPI, Seksi 290 pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik 

adalah Independensi dalam Perikatan Assurance. Handbook of the Code of Ethics 
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for Professional Accountants 2016 Edition yang dikeluarkan oleh IESBA-IFAC 

mengembangkan Section 290 menjadi section 290 untuk Independence - Audit 

and Review Engagement, dan 291 untuk Independence, Other Assurance 

Engagement. Pembahasan mengenai pemberian jasa non-assurance dibahas dalam 

seksi 290 dan 291 sebagai bagian dari pembahasan mengenai Independensi. 

Seksi 290 dan 291 berisi ketentuan yang dipatuhi oleh Akuntan Profesional 

ketika mengidentifikasi pelanggaran terhadap ketentuan independensi dalam Kode 

Etik. Ketika Akuntan Profesional  mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap 

setiap ketentuan Kode Etik ini, maka Akuntan Profesional mengevaluasi 

signifikansi pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan Akuntan 

Profesional untuk mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan Profesional sesegera 

mungkin mengambil tindakan apa pun yang dimungkinkan untuk mengatasi 

dampak pelanggaran. Akuntan Profesional menentukan perlu tidaknya 

melaporkan pelanggaran tersebut, misalnya kepada pihak yang terkena dampak 

pelanggaran, Ikatan Akuntan Indonesia, regulator atau otoritas pengawasan yang 

terkait. 

Etika auditor merupakan merupakan persepsi responden akan etika yang 

diterapkan oleh IAPI (Rharasanti dan Suputra, 2013). Dari hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap independensi 

karena menurut responden pada penelitian ini semakin tinggi etika auditor maka  

kode etik yang wajib dipatuhi dan jika dihadapkan pada kondisi dilema etis, 

auditor harus menyikapinya dengan sebuah sikap yang mana sikap etis  dan ini 
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akan berdampak pada semakin tingginya  independensi auditor. Dengan demikian 

dapat dikatakan ada pengaruh positif antara etika auditor terhadap independensi. 

  

4.8.2  Pengaruh Pengalaman terhadap Independensi 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman berpengaruh 

terhadap independensi. Seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja berarti 

auditor tersebut telah banyak melakukan audit dalam pekerjaan lapangan pada 

perusahaan klien yang berbeda. Alasan diterima hipotesis ini adalah karena 

auditor yang memiliki  pengalaman tinggi akan mengetahui seluk beluk pekerjaan 

dan ini akan berpengaruh terhadap independensinya.  

Jadi auditor dengan pengalaman lebih banyak mengindikasikan bahwa 

telah bekerja di lapangan semakin lama, memiliki pengalaman dengan kasus yang 

lebih banyak di pekerjaan lapangan, semakin tinggi ketelitian dan kecermatan 

dalam menyelesaikan pekerjaan, semakin baik dalam  pengumpulan dan  

pemilihan bukti, semakin banyak menghadapi pekerjaan lapangan dan belajar dari 

kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami, sehingga auditor akan semakin 

independen. Dengan demikian dapat dikatakan ada pengaruh antara pengalaman 

terhadap independensi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Johari dkk  

(2013). 

 

4.8.3. Pengaruh Moralitas Individu pada Independensi 

Variabel moralitas individu, hasilnya ditolak. Artinya moralitas individu 

yang tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap independensi. Hal ini 
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karena moralitas individu auditor merupakan hal yang kompleks dan tidak 

mempengaruhi independensi.  

Selain itu, dilihat dari identitas responden sebagian besar adalah auditor 

junior  dengan usia yang relatif muda, sehingga  dalam bekerja mereka masih 

mengedepankan aturan yang ada dan kurang memiliki fokus pada moralitasnya.  

Menurut perspektif auditor junior, dalam bekerja hanya mengedepankan aturan 

yang berlaku seperti standard SPAP saja dan mereka tidak melakukan pekerjaan 

sesuai dengan norma atau nilai yang ada. Hal ini menjadikan hipotesis ditolak. 

 

4.8.4.   Pengaruh Komitmen Organisasional pada Independensi 

Variabel selanjutnya adalah komitmen organisasional dan hasilnya 

diterima. Jadi jika auditor memiliki komitmen organisasional yang baik maka 

dalam bekerja akan lebih bertanggung jawab sehingga berdampak pada 

independensi. 

Jadi seorang auditor  yang memiliki komitmen terhadap organisasi, maka 

ia akan bahagia menghabiskan sisa karirnya di organisasi ini, membanggakan 

organisasi ini kepada orang lain di luar organisasi, benar-benar merasakan seakan-

akan permasalahan organisasi adalah juga permasalahannya, sudah menjadi 

bagian dari keluarga pada organisasi  ini, merasa terikat secara emosional pada 

organisasi ini, memiliki arti yang sangat besar baginya, rasa memiliki yang kuat 

terhadap organisasi, khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi jika ia berhenti 

dari pekerjaannya tanpa memiliki pekerjaan lain yang serupa, akan sangat berat 

baginya untuk meninggalkan organisasinya sekarang, sekalipun baginya ia 
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menginginkannya, ada akibat serius meninggalkan organisasi ini adalah sulitnya 

mencari yang lebih baik, sehingga dengan rasa keterikatan tersebut akan membuat 

pekerjaannya lebih baik termasuk independensi. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap independensi. Jadi apabila seorang auditor memiliki 

komitmen organisasional yang semakin tinggi berarti ia merasa terikat pada KAP 

tempatnya bekerja sehingga akan berpengaruh terhadap independensinya. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Purwitasari Saw (2015) yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasional berpengaruh terhadap independensi. 


