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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Proses Penyebaran Kuesioner  

Proses penyebaran kuesioner dijelaskan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

No Kantor Akuntan Publik 

Auditor Yang 

Bersedia Menjadi 

Responden 

Kuesioner yang kembali 

dan dapat diolah 

1. Bayudi Watu dan Rekan 

(BYSA) 

7 5 

2. Benny, Tonny, Frans dan 

Daniel  

12 10 

3. Darsono dan Budi Cahyo 

Santoso  

2 2 

4. Kumalahadi , 

Kuncara,dan Rekan  

Tidak bersedia - 

5. Hadori, Sugiarto, Adi dan 

Rekan 

Tidak bersedia - 

6. Drs. Hananta Budianto 

dan Rekan  

Tidak bersedia - 

7. Jonas Subarka 6 5 

8. Drs. Idjang Soetikno  6 4 

9. Ruchendi, Mardjito & 

Rushadi  

Tidak bersedia - 

10. Tri Bowo Yulianti  5 5 

11. Riza, Adi, Syahril dan 

Rekan 

7 5 

12. Leonard, Mulia & 

Richard 

Tidak bersedia - 
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 Sampel Penelitian 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 55 kuesioner, yang kembali dan dapat 

diolah ada 46 kuesioner dari 9 KAP, sedangkan 4 kuesioner tidak dapat digunakan karena 

pengisiannya tidak lengkap dan 5 kuesioner tidak kembali. Hal ini dikarenakan adanya 

perubahan auditor yang semula bersedia mengisi tetapi setelah didatangi tidak bersedia 

mengisi kuesioner.  

4.1.2. Deskripsi Responden  

Karakteristik yang meliputi jenis kelamin, umur dan lama bekerja dari responden 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

4.1.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada bagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Pria 22 47,8 

Wanita 24 52,2 

Total 46 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

13. Sodikin, Harjianto dan 

Rekan 

5 5 

14. Drs. Benny Gunawan 5 5 

Jumlah 55 46 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden penelitian yaitu auditor dari KAP 

sebagian besar berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 24 responden atau 52,2 %, yang 

berjenis kelamin pria sebanyak 22 responden atau 47,8 %. 

 

4.1.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur dijelaskan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 

Umur Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UMUR 46 21.00 37.00 25.8478 3.38603 

Valid N (listwise) 46     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa auditor dari KAP yang dijadikan responden 

berumur antara 21 tahun sampai 37 tahun. Rata-rata umur responden adalah 25 tahun 10 

bulan. Berarti auditor yang bersedia mengisi kuesioner adalah auditor yang masih berusia 

muda. 

 

4.1.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja di KAP dijelaskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.4. 

Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LAMABEKERJA 46 12.00 98.00 37.3696 24.25729 

Valid N (listwise) 46     

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lama bekerja auditor yang dijadikan sampel 

penelitian antara 12 bulan (1 tahun) sampai 98 bulan (8 tahun 2 bulan). Rata-rata lama 

bekerja responden adalah (3 tahun 1 bulan). Hal ini berarti responden dalam penelitian ini 

masih awal bekerja sebagai auditor. 

 

4.1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

4.1.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan kuesioner, dikatakan 

valid jika pertanyaan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur 

oleh angket tersebut. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 
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Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

Independensi 

(X1) 

Independensi 1 0,692 0,245 Valid 

Independensi 2 0,784 0,245 Valid 

Independensi 3 0,851 0,245 Valid 

Independensi 4 0,834 0,245 Valid 

Independensi 5 0,681 0,245 Valid 

Independensi 6 0,724 0,245 Valid 

Independensi 7 0,783 0,245 Valid 

Kompetensi (X2) Kompetensi 1 0,823 0,245 Valid 

Kompetensi 2 0,717 0,245 Valid 

Kompetensi 3 0,822 0,245 Valid 

Kompetensi 4 0,674 0,245 Valid 

Kompetensi 5 0,775 0,245 Valid 

Kompetensi 6 0,817 0,245 Valid 

Due professional 

care (X3) 

Due Prof Care 1 0,848 0,245 Valid 

Due Prof Care 2 0,829 0,245 Valid 

Due Prof Care 3 0,847 0,245 Valid 

Due Prof Care 4 0,592 0,245 Valid 

Due Prof Care 5 0,811 0,245 Valid 

Due Prof Care  6 0,840 0,245 Valid 

Akuntabilitas 

(X4) 

Akuntabilitas 1 0,762 0,245 Valid 

Akuntabilitas 2 0,777 0,245 Valid 

Akuntabilitas 3 0,653 0,245 Valid 

Akuntabilitas 4 0,701 0,245 Valid 

Etika Profesi Etika Profesi 1 0,769 0,245 Valid 
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Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

(X5) Etika Profesi 2 0,786 0,245 Valid 

Etika Profesi 3 0,773 0,245 Valid 

Etika Profesi 4 0,673 0,245 Valid 

Etika Profesi 5 0,759 0,245 Valid 

Etika Profesi 6 0,796 0,245 Valid 

Time Budget 

Pressure (X6) 

Time Bud Pres 1 0,945 0,245 Valid 

Time Bud Pres 2 0,915 0,245 Valid 

Time Bud Pres 3 0,870 0,245 Valid 

Time Bud Pres 4 0,906 0,245 Valid 

Time Bud Pres 5 0,890 0,245 Valid 

Time Bud Pres 6 0,892 0,245 Valid 

Kualitas Audit 

(Y) 

Kualitas Audit 1 0,853 0,245 Valid 

Kualitas Audit 2 0,825 0,245 Valid 

Kualitas Audit 3 0,861 0,245 Valid 

Kualitas Audit 4 0,606 0,245 Valid 

Kualitas Audit 5 0,736 0,245 Valid 

Kualitas Audit 6 0,853 0,245 Valid 

           Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Pada tabel 4.5, ditemukan hasil validitas item kuesioner yang dilakukan 

dengan program SPSS, untuk angka Corrected Item Total Correlation /rhitung 

lebih besar bila dibandingkan rtabel product moment = 0,245 (dengan =5%, 

df = n - 2 = 46 - 2 = 44) maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan 

instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. 
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4.1.2.2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal 

(reliabel) bila memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly 

dalam Imam Ghozali, 2006). Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

No. Variabel Cronbach Alpha 

1. 
Independensi (X1) 

0,925 

2. Kompetensi (X2) 
0,918 

3. Due professional care (X3) 
0,928 

4. Akuntabilitas (X4) 
0,870 

5. Etika Profesi (X5) 
0,913 

6. Time Budget Pressure (X6) 
0,970 

7. Kualitas Audit (Y) 
0,927 

              Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.6. ditemukan hasil bahwa variabel 

Independensi (X1), Kompetensi (X2), Due professional care (X3), 

Akuntabilitas (X4), Etika profesi (X5), Time Budget Pressure (X6) dan 

Kualitas Audit (Y) semua memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,60 yang dapat diartikan bahwa instrumen penelitian variabel 

Independensi (X1), Kompetensi (X2), Due professional care (X3), 

Akuntabilitas (X4), Etika profesi (X5), Time Budget Pressure (X6) dan 

Kualitas Audit (Y) handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat ukur. 
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4.1.4. Statistik Deskriptif  

Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari penelitian yang dijelaskan pada tabel 

sebagai berikut:. 

Tabel 4.7. 

Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Independensi 7-35 21-35 30,30 7-16,33 16,34-25,67 25,68-35 Tinggi 

Kompetensi 6-30 18-30 25,28 6-14,00 14,01-22,01 22,02-30 Tinggi 

Due 

professional 

care 

6-30 18-30 24,86 6-14,00 14,01-22,01 22,02-30 Tinggi 

Akuntabilitas 4-20 12-20 16,76 4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Tinggi 

Etika profesi 6-30 18-30 25,10 6-14,00 14,01-22,01 22,02-30 Tinggi 

Time Budget 

Pressure 

6-30 18-30 25,41 6-14,00 14,01-22,01 22,02-30 Tinggi 

Kualitas audit 6-30 18-30 24,63 6-14,00 14,01-22,01 22,02-30 Tinggi 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan 

oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Auditor tidak akan terpengaruh dan 

tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan (Trisnaningsih, 2007). 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel independensi sebesar 30,30 

yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden pada penelitian ini memiliki 
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sikap yang bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain ketika melakukan proses 

audit. 

Kompetensi merupakan kualifikasi yang harus dimiliki auditor untuk memahami 

kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk megetahui jenis serta jumlah bukti 

yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa 

bukti itu (Elfarini, 2007). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel 

kompetensi sebesar 25,28 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam 

penelitian ini memiliki kompetensi yang memadahi untuk melakukan audit. 

Due professional care merupakan kemahiran professional yang dapat membuat 

auditor cermat dan seksama dalam melakukan pekerjaan audit (Singgih dan Bawono, 

2010). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel due profesional care 

sebesar 24,86 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian 

ini memiliki due profesional care yang memadahi sehingga cermat dalam melakukan 

audit. 

Akuntabilitas auditor merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki auditor 

untuk mempertanggungjawakan sesuatu yang telah mereka kerjakan kepada 

lingkungannya atau orang lain (Mardisar dan Sari, 2007). Skor rata-rata empiris 

jawaban responden untuk variabel akuntabilitas sebesar 16,76 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini memiliki akuntabilitas yang baik 

dalam melakukan audit. 

Etika profesi adalah nilai-nilai bersama yang telah disepakati untuk bekerja 

sesuai dengan norma-norma atau kode etik yang ada untuk mencapai tujuan 

organisasi (Mardisar dan Sani, 2007). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk 
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variabel etika profesi sebesar 25,10 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden dalam penelitian ini dapat menjaga etika profesi yang baik ketika melakukan 

audit dan tidak terpengaruh dari pihak lain. 

Time budget pressure merupakan kendala yang terjadi pada perikatan audit 

karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk 

melaksanakan seluruh tugas audit (Aziz, 2010). Skor rata-rata empiris jawaban 

responden untuk variabel time budget pressure sebesar 25,41 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya responden dalam penelitian ini merasa time budget presure dapat 

menjadi kendala dalam menyelesaikan audit, karena dengan keterbatasan waktu maka 

auditor kurang maksimal dalam menyelesaikan audit. 

Kualitas audit merupakan sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang 

tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang 

berlaku (Elfarini, 2007). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel kualitas 

audit sebesar 24,63 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dalam 

penelitian ini memiliki kualitas audit yang baik. 

 

4.1.5. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah model yang dapat memenuhi 

asumsi klasik yang disyaratkan (Gujarati, 1995). Adapun pengujian terhadap asumsi 

klasik dengan program SPSS yang dilakukan pada penelitian ini meliputi : 

 

4.1.5.1. Uji Normalitas 



76 

 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai kolmogorov-smirnov 

dan shapiro. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Kolmogorv-Smirnov dan Shapiro Wilk 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .078 46 .200* .989 46 .937 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk unstandardized 

residual baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro Wilk > 0,05 sehingga data pada 

penelitian ini berdistribusi normal 

 

4.1.5.2. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dengan melihat Tolerance dan VIF, hasilnya 

sebagaiberikut: 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.605 1.585  2.274 .029   

Independensi .292 .055 .349 5.282 .000 .258 3.876 

Kompetensi .145 .069 .149 2.115 .041 .227 4.402 

DueProfCare .179 .084 .177 2.144 .038 .165 6.043 

Akuntabilitas .163 .077 .120 2.116 .041 .348 2.874 

EtikaProfesi .165 .070 .172 2.346 .024 .209 4.783 

TimeBudPres -.111 .028 -.165 -4.003 .000 .665 1.504 

a. Dependent Variable: KualitasAudit      

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai untuk Tolerance < 1 dan VIF < 10, berarti 

data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

 

4.1.5.3. Uji Heteroskedatisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, hasilnya dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 



78 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .800 .706  1.133 .264 

Independensi -.076 .025 -.744 -3.071 .394 

Kompetensi -.013 .031 -.108 -.418 .678 

DueProfCare .142 .037 1.154 3.814 .465 

Akuntabilitas -.003 .034 -.016 -.075 .941 

EtikaProfesi -.042 .031 -.362 -1.346 .186 

TimeBudPres -.004 .012 -.046 -.306 .761 

a. Dependent Variable: AbsUt     

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut dari masing-masing variabel independen memiliki 

nilai signifikansi > 0,05 berarti data pada penelitian ini telah bebas dari 

heteroskedastisitas.  

4.1.6. Uji Model Fit 

Uji model fit dijelaskan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Model Fit 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 406.105 6 67.684 141.824 .000a 

Residual 18.612 39 .477   

Total 424.717 45    

a. Predictors: (Constant), TimeBudPres, Akuntabilitas, Kompetensi, Independensi, EtikaProfesi, 

DueProfCare 

b. Dependent Variable: KualitasAudit    

Sumber : Data primer yang diolah, 2018    

 

Hasil uji model fit diperoleh nilai sig F sebesar 0.000 < 0.05 yang berarti variabel 

independen dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

4.1.7. Koefisien Determinasi (adjusted R2)  

Koefisien determinasi (adjusted R2) dipergunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh 

variabel terikat (Gujarati, 1995). Adapun nilai koefisien determinasi dari variabel bebas 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .978a .956 .949 .69083 
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a. Predictors: (Constant), TimeBudPres, Akuntabilitas, Kompetensi, 

Independensi, EtikaProfesi, DueProfCare 

b. Dependent Variable: KualitasAudit  

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Besarnya koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,949 atau 94,9 persen, dapat 

diartikan bahwa 94,9 persen variasi variabel tidak bebas yaitu variabel kualitas audit pada 

model dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu (independensi, kompetensi, due 

professional care, akuntabilitas, etika profesi dan time budget pressure) sedangkan 

sisanya 5,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. . 

 

4.1.8. Analisis Regresi 

Model persamaan regresi mengenai pengaruh independensi, kompetensi, due 

professional care, akuntabilitas, etika profesi dan time budget pressure terhadap kualitas 

audit yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 
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Hasil Uji Hipotesis 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig Sig/2 Keterangan 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

Independensi 

Kompetensi 

Due Prof Care 

Akuntabilitas 

Etika Profesi 

Time Bud Pres 

3.605 

.292 

.145 

.179 

.163 

.165 

-.111 

1.585 

.055 

.069 

.084 

.077 

.070 

.028 

 

.349 

.149 

.177 

.120 

.172 

-.165 

2.274 

5.282 

2.115 

2.144 

2.116 

2.346 

-4.003 

.029 

.000 

.041 

.038 

.041 

.024 

.000 

 

0,0000 

0,0205 

0,0190 

0,0205 

0,0120 

0,0000 

 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data tersebut didapatkan persamaan akhir sebagai berikut : 

Y  =  0,292I + 0,145K + 0,179DPC + 0,163A + 0,165EP -0,111TBP  

dimana :  
Y : Kualitas audit 

X1 : Independensi  

X2 : Kompetensi 

X3 : Due professional care  

X4 : Akuntabilitas 

X5 : Etika Profesi  

X6 : Time Budget Pressure 

 

 

 

4.1.9. Uji Hipotesis 
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4.1.9.1. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh hasil variabel independensi (I) memiliki nilai 

sig/2 sebesar 0,000 dan β sebesar +0.292. Hal ini berarti independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit karena mempunyai nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari 

(0,05) serta berpengaruh positif yang ditunjukan oleh nilai β dan hipotesis pertama dalam 

penelitian ini dapat diterima.  

 

4.1.9.2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh hasil variabel kompetensi (K) memiliki nilai 

sig/2 sebesar 0,0205 dan β sebesar +0.145. Hal ini berarti kompetensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit karena mempunyai nilai signifikansi (0,0205) yang lebih kecil dari 

(0,05) serta berpengaruh positif yang ditunjukan oleh nilai β dan hipotesis kedua dalam 

penelitian ini dapat diterima.  

 

4.1.9.3. Pengaruh Due professional care Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh hasil variabel due professional care (DPC) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0190 dan β sebesar +0.179. Hal ini berarti due professional 

care berpengaruh terhadap kualitas audit karena mempunyai nilai signifikansi (0,0190) 

yang lebih kecil dari (0,05) serta berpengaruh positif yang ditunjukan oleh nilai β dan 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima. 

 

4.1.9.4. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh hasil variabel akuntabilitas (A) memiliki nilai 

sig/2 sebesar 0,0205 dan β sebesar +0.163. Hal ini berarti kualitas audit berpengaruh 
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terhadap kualitas audit karena mempunyai nilai signifikansi (0,0205) yang lebih kecil dari 

(0,05) serta berpengaruh positif yang ditunjukan oleh nilai β dan hipotesis keempat dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

 

4.1.9.5. Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh hasil variabel etika profesi (EP) memiliki nilai 

sig/2 sebesar 0,0120 dan β sebesar +0.165. Hal ini berarti etika profesi berpengaruh 

terhadap kualitas audit karena mempunyai nilai signifikansi (0,0120) yang lebih kecil dari 

(0,05) serta berpengaruh positif yang ditunjukan oleh nilai β dan hipotesis kelima dalam 

penelitian ini dapat diterima. 

 

4.1.9.6. Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh hasil variabel time budget pressure (TBP) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0000 dan β sebesar -0.111. Hal ini berarti time budget 

pressure berpengaruh terhadap kualitas audit karena mempunyai nilai signifikansi 

(0,0000) yang lebih kecil dari (0,05) serta berpengaruh negatif yang ditunjukan oleh nilai 

β dan hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat diterima. 

 

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Independensi memiliki nilai koefisien +0,292 dengan nilai 

sig/2 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, berarti independensi memiliki pengaruh 
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positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

independensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi juga kualitas audit.  

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Auditor tidak akan 

terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri 

auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. 

Berdasarkan skor jawaban responden, independensi termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden pada penelitian ini memiliki sikap yang bebas dan tidak 

terpengaruh oleh pihakmanapun ketika melakukan audit. Jika seorang auditor kehilangan 

indenpendensinya maka laporan hasil audit yang diterbitkan tidak sesuai dengan 

kenyataan. Untuk itu seorang auditor sebaiknya bersikap bebas tanpa memihak dari 

kepentingan pihak lain sehingga mampu menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip 

audit dalam pekerjaan audit yang dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfarani (2007) 

yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit.  

 

 

4.2.2. Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Kompetensi memiliki nilai koefisien +0,145 dengan nilai sig/2 

sebesar 0,0205 yang lebih kecil dari 0,05, berarti kompetensi berpengaruh positif 
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terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi yang 

dimiliki auditor maka kualitas audit dari auditor juga semakin tinggi. Kompetensi 

merupakan kualifikasi yang harus dimiliki auditor untuk memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk megetahui jenis serta jumlah bukti yang akan 

dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. 

Berdasarkan skor jawaban responden, kompetensi termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

memadahi dalam melakukan audit. Kualitas audit sering kali dihubungkan dengan 

kompetensi yang dimiliki auditor, sehingga dalam menghasilkan kualitas audit yang 

tinggi seorang auditor dapat menggunakan kompetensi yang dimiliki dalam melakukan 

pekerjaan audit. Kemampuan dan keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman yang 

dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit. 

Auditor yang dapat menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan pengalamannya akan 

menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki 

kompetensi yang baik yang tercermin dari banyaknya pengalaman dan pengetahuan serta 

ketrampilan prosedural yang luas dimiliki auditor. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim et.al (2007) yang 

menjelaskan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

 

4.2.3. Pengaruh Due professional care terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa due professional care 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Due professional care memiliki nilai 

koefisien +0,179 dengan nilai sig/2 sebesar 0,0190 yang lebih kecil dari 0,05, berarti due 
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professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi due professional care yang dimiliki auditor maka kualitas audit 

dari auditor juga semakin tinggi.  

Due professional care merupakan kemahiran professional yang dapat membuat 

auditor cermat dan seksama dalam melakukan pekerjaan audit. Due professional care 

adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan 

pekerjaan professional yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang tinggi.  

Berdasarkan skor jawaban responden, due profesional care  termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini dapat memahami dan melaksanakan 

profesinya sebagai auditor yang dapat secara cermat dalam melakukan audit. Kualitas 

audit dapat dicapai dengan kemahiran professional yang dimiliki auditor serta keyakinan 

terhadap semua bukti yang ditemukan auditor untuk menentukan proses audit. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa due professional care berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawono dan 

Singih, (2010) yang menyatakan bahwa Due professional care dapat berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini mengidikasikan bahwa dengan adanya due professional 

care yang dimiliki auditor maka akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang tinggi. 

4.2.4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Akuntabilitas  memiliki nilai koefisien +0,163 dengan nilai 

sig/2 sebesar 0,0205 yang lebih kecil dari 0,05, berarti akuntabilitas berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas 

auditor maka kualitas audit dari auditor tersebut juga semakin tinggi.  
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Akuntabilitas auditor merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

auditor untuk mempertanggungjawakan sesuatu yang telah mereka kerjakan kepada 

lingkungannya atau orang lain. Dengan tanggung jawab yang dimiliki auditor terhadap 

hasil auditnya maka dapat menunjukkan bahwa auditor tersebut memiliki akuntabilitas 

dalam menyelesaikan pekerjaan audit.   

Berdasarkan skor jawaban responden, akuntabilitas termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden pada penelitian ini memiliki tanggung jawab dalam 

menyelesaikan auditnya. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab 

(akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas audit. Dalam hal 

menyelesaian pekerjaan audit dibutuhkan pertanggungjawaban seorang auditor yang tidak 

hanya pada saat melaksanakan kerja lapangan, namun juga dilihat dari hasil 

pemeriksaannya yang berkualitas dengan menggunakan segala pemikiran dan sikap yang 

bertanggungjawab atas proses auditnya. Akuntabilitas seorang auditor tidak hanya pada 

saat melaksanakan kerja lapangan, namun juga dilihat dari hasil pemeriksaannya yang 

berkualitas disusun melalui pikiran dan sikap yang akuntabel atas proses auditnya. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh  positif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan 

Sari (2007) yang  menyatakan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil kerja auditor. 

 

4.2.5. Pengaruh Etika profesi terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Etika profesi memiliki nilai koefisien +0,165 dengan nilai 

sig/2 sebesar 0,0120 yang lebih kecil dari 0,05, berarti etika profesi berpengaruh positif 
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terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi etika profesi yang 

dimiliki auditor maka kualitas audit dari auditor juga semakin baik.  

Etika profesi merupakan nilai-nilai bersama yang telah disepakati untuk bekerja 

sesuai dengan norma-norma atau kode etik yang ada untuk mencapai tujuan 

organisasi. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian dari sikap hidup dalam 

menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-

prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) 

kehidupan manusia. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik seharusnya seorang 

auditor selalu berdasarkan pada etika profesi sebagai seorang auditor dalam 

melaksanakan pekerjaan audit. 

 Berdasarkan skor jawaban responden, etika profesi termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden pada penelitian ini selalu memegang etika profesinya sebagai 

auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Untuk menghasilkan kualitas audit yang 

baik seharusnya seorang auditor selalu berdasarkan pada etika profesi sebagai seorang 

auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Auditor yang menerapkan etika profesi 

dengan bekerja sesuai standar pelaksanaan audit maka akan menghasilkan kualitas audit 

yang baik.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabritha Floretta (2014) 

menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

 

4.2.6. Pengaruh Time budget pressure terhadap kualitas audit 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa time budget pressure 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Time budget pressure memiliki nilai 

koefisien -0,111 dengan nilai sig/2 sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, berarti time 

budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi time budget pressure yang dibebankan kepada auditor maka akan 

menurunkan kualitas audit dari auditor.  

Time budget pressure merupakan kendala yang terjadi pada perikatan audit 

karena keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk 

melaksanakan seluruh tugas audit. Time budget pressure dapat berpengaruh terhadap 

kualitas audit, hal ini dikarenakan bagi auditor yang kurang memiliki kemampuan dalam 

mengelola waktu dengan adanya time budget pressure yang ditetapkan maka dapat 

menyebabkan stress pada auditor tersebut yang pada akhirnya mendorong auditor 

melakukan pelanggaran terhadap standar audit dan hasil auditnya juga menjadi tidak 

maksimal. 

Berdasarkan skor jawaban responden, time budget pressure termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini merasa dengan adanya keterbatasan 

waktu dalam melakukan audit maka akan menganggu kualitas audit yang dihasilkan. 

Adanya time budget pressure menjadi tuntutan bagi auditor untuk segera menyelesaikan 

suatu pekerjaan, semakin rendah tingkat pemahaman time budget maka semakin rendah 

juga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Auditor yang berkualitas adalah auditor 

yang mampu membagi waktu dengan baik sesuai dengan time budget yang telah 

diberikan dan tetap memberikan hasil pemeriksaan yang bukan asal namun berkualitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana (2014) 
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yang menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit, semakin tinggi tingkat pemahaman time budget maka semakin baik juga kualitas 

audit yang dihasilkan.  

 

 


