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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

Berikut ini adalah tabel proses penyebaran kuesioner yang dilakukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Proses Mendapatkan Sampel  

No Kantor Akuntan Publik Auditor 

BersediaMengisi 

Kuesioner 

Kuesioner yang kembali 

dan dapat diolah 

1. KAP Darsono dan Budi 

Cahyo Santoso 

4 2 

2. KAP Hananta Budianto 

& Rekan 

Tidak Bersedia - 

3. KAP Yulianti SE BAP 6 5 

4. KAP Riza, Adi, Syahril 

dan Rekan  

5 5 

5. KAP Bayudi Yohanna 

Suzy Arie (BYSA) 

7 5 

6. KAP Leonard Mulia & 

Richard 

Tidak Bersedia - 

7. KAP Hadori & Rekan Tidak Bersedia - 

8. KAP Sodikin Dan 

Harjianto 

5 5 

9. KAP I. Soetikno 6 4 

10. KAP Ruchendi, 

Mardijito & Rushadi 

Tidak Bersedia - 

11. KAP Kumalahadi, 

Kuncara dan Rekan 

Tidak Bersedia - 

12. KAP Drs. Benny 

Gunawan 

5 5 

13. KAP Jonas Subarka 7 5 

14. KAP Benny, Tony, Frans 

dan Daniel 

12 10 

Jumlah 57 46 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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Berdasarkan data tersebut dari 57 kuesioner yang disebarkan, ada 46 

kuesioner yang kembali dan dapat diolah yang didapat dari 9 KAP, sedangkan 8 

kuesioner lainnya tidak dapat digunakan karena pengisian yang tidak lengkap dan 

3 kuesioner yang tidak kembali. Hal ini dikarenakan KAP yang semula di data 

melalui telefon dan bersedia mengisi tetapi setelah didatangi tidak bersedia 

mengisi. Sebaliknya KAP yang semula tidak bersedia mengisi, saat didatangi 

menjadi bersedia mengisi kuisoner. Kuesioner yang kembali selanjutnya diolah 

peneliti. 

 

4.1.2. Deskripsi Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah auditordi kota Semarang yang 

tersebar di beberapa KAPdan bersedia mengisi kuesioner penelitianuntuk 

dijadikan sampel penelitian yangberjumlah 46 responden. Responden tersebut 

diminta menjawab daftar pernyataan yang diajukan.Adapun karakteristik dari 

masing-masing responden dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut: 

 

4.1.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada bagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin yang ditunjukkan 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 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa auditor dari KAP yang dijadikan sampel 

penelitian sebagian besar berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 24 responden 

atau 52,2 %, sedangkan yang berjenis kelamin pria sebanyak 22 responden atau 

47,8 %. 

 

4.1.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Padabagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan umur 

yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Umur Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UMUR 46 21,00 29,00 24,4783 1,73512 

Valid N (listwise) 46     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa auditor dari KAP yang dijadikan sampel 

penelitian berumur antara 21 tahun sampai 29 tahun. Rata-rata umur responden 24 

tahun 5 bulan. Hal ini berarti auditor yang bersedia mengisi kuesioner adalah 

auditor yang masih berusia muda.  

 

4.1.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pada bagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan yang ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

D3 7 15,2 

S1 39 84,8 

S2 0 0,0 

S3 0 0,0 

Total 46 100 
                                    Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.4menunjukkanbahwa sebagian besar latar belakang pendidikan 

auditor dari KAP yang dijadikan sampel penelitian adalah S1 yaitu sebanyak 

39responden atau 84,8 %, sedangkan yang memiliki latar belakang D3 sebanyak 7 

responden atau 15,2 %. 

 

4.1.1.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan 

Padabagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan 

jabatan yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5. 

JabatanResponden 

No. Jabatan Frekuensi Persentase (%) 

1. Senior 0 0,0 

2. Junior  46 100,0 

 Total 46 100,0 
   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

BerdasarkanTabel 4.5 tersebut dapat dilihat bahwa auditor dari KAP yang 

dijadikan sampel penelitian semua memiliki jabatan sebagai auditor junior.   
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4.1.1.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Padabagian ini dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan lama 

bekerja di KAP yang ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.6. 

Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LAMABEKERJA 46 12,00 48,00 24,2174 10,13446 

Valid N (listwise) 46     

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa auditor dari KAP yang dijadikan sampel 

penelitian memiliki masa kerja antara 12 bulan (1 tahun) sampai 48 bulan (4 

tahun). Rata-rata lama kerja responden adalah 24.2174 (2 tahun 3 bulan). Hal ini 

berarti auditor yang bersedia mengisi kuesioner rata-rata masih auditor junior 

yang belum lama menjadi auditor. 

 

4.1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data  

4.1.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan 

kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. (Saifuddin Azwar, 2003).  

Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Adapun hasil uji 

validitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.7. 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

 

Skeptisisme 

Profesional (X1) 

SkepProf 1 0,853 0,245 Valid 

SkepProf 2 0,837 0,245 Valid 

SkepProf 3 0,817 0,245 Valid 

SkepProf 4 0,840 0,245 Valid 

SkepProf 5 0,822 0,245 Valid 

SkepProf 6 0,756 0,245 Valid 

SkepProf 7 0,788 0,245 Valid 

SkepProf 8 0,795 0,245 Valid 

SkepProf 9 0,771 0,245 Valid 

SkepProf 10 0,846 0,245 Valid 

SkepProf 11 0,864 0,245 Valid 

SkepProf 12 0,819 0,245 Valid 

SkepProf 13 0,800 0,245 Valid 

SkepProf 14 0,880 0,245 Valid 

SkepProf 15 0,883 0,245 Valid 

SkepProf 16 0,825 0,245 Valid 

SkepProf 17 0,769 0,245 Valid 

Kecakapan 

Profesional (X2) 

CkpProf 1 0,838 0,245 Valid 

CkpProf2 0,800 0,245 Valid 

CkpProf3 0,810 0,245 Valid 

CkpProf4 0,817 0,245 Valid 

CkpProf5 0,803 0,245 Valid 

CkpProf6 0,793 0,245 Valid 

CkpProf7 0,800 0,245 Valid 

CkpProf8 0,836 0,245 Valid 

CkpProf9 0,846 0,245 Valid 

Beban Kerja (X3) BebanKerja 1 0,782 0,245 Valid 

BebanKerja2 0,788 0,245 Valid 

BebanKerja3 0,825 0,245 Valid 

BebanKerja4 0,800 0,245 Valid 

BebanKerja5 0,792 0,245 Valid 

BebanKerja6 0,771 0,245 Valid 

BebanKerja7 0,779 0,245 Valid 

BebanKerja8 0,758 0,245 Valid 

BebanKerja9 0,832 0,245 Valid 

BebanKerja10 0,739 0,245 Valid 

Supervisi (X4) Supervisi 1 0,658 0,245 Valid 
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Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

 

Supervisi 2 0,640 0,245 Valid 

Supervisi 3 0,675 0,245 Valid 

Supervisi4 0,763 0,245 Valid 

Supervisi5 0,702 0,245 Valid 

Supervisi6 0,760 0,245 Valid 

Supervisi7 0,744 0,245 Valid 

Supervisi8 0,631 0,245 Valid 

Supervisi9 0,756 0,245 Valid 

Supervisi10 0,653 0,245 Valid 

Supervisi11 0,649 0,245 Valid 

Supervisi12 0,752 0,245 Valid 

Supervisi13 0,609 0,245 Valid 

Supervisi14 0,757 0,245 Valid 

Supervisi15 0,698 0,245 Valid 

Supervisi16 0,679 0,245 Valid 

Supervisi17 0,662 0,245 Valid 

Supervisi18 0,743 0,245 Valid 

Supervisi19 0,703 0,245 Valid 

Supervisi20 0,794 0,245 Valid 

Supervisi21 0,708 0,245 Valid 

Supervisi22 0,737 0,245 Valid 

Kompetensi (X5) Kompetensi1 0,802 0,245 Valid 

Kompetensi2 0,773 0,245 Valid 

Kompetensi3 0,841 0,245 Valid 

Kompetensi4 0,812 0,245 Valid 

Kompetensi5 0,841 0,245 Valid 

Kompetensi6 0,803 0,245 Valid 

Kompetensi7 0,810 0,245 Valid 

Kompetensi8 0,762 0,245 Valid 

Kompetensi9 0,794 0,245 Valid 

Kompetensi10 0,787 0,245 Valid 

Kompetensi11 0,870 0,245 Valid 

Kompetensi12 0,795 0,245 Valid 

Independensi 

(X6) 

Independensi1 0,763 0,245 Valid 

Independensi2 0,822 0,245 Valid 

Independensi3 0,872 0,245 Valid 

Independensi4 0,923 0,245 Valid 

Independensi5 0,852 0,245 Valid 

Independensi6 0,877 0,245 Valid 

Independensi7 0,873 0,245 Valid 

Independensi8 0,863 0,245 Valid 

Independensi9 0,919 0,245 Valid 
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Variabel Item/ Kode r hitung r tabel Keterangan 

 

Independensi10 0,770 0,245 Valid 

Kualitas Audit 

(Y) 

KualitasAudit 1 0,786 0,245 Valid 

KualitasAudit2 0,785 0,245 Valid 

KualitasAudit3 0,844 0,245 Valid 

KualitasAudit4 0,728 0,245 Valid 

KualitasAudit5 0,892 0,245 Valid 

KualitasAudit6 0,807 0,245 Valid 

KualitasAudit7 0,830 0,245 Valid 

KualitasAudit8 0,770 0,245 Valid 

KualitasAudit9 0,908 0,245 Valid 

KualitasAudit10 0,913 0,245 Valid 

KualitasAudit11 0,875 0,245 Valid 

KualitasAudit12 0,895 0,245 Valid 
     Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Padatabel 4.7, dijelaskan mengenai validitas item kuesioner. Dengan 

program SPSS diperoleh angka Corrected Item Total Correlation /rhitung. 

Berdasarkan hasil tersebut terlihat seluruh rhitung lebih besar bila dibandingkan 

rtabelproduct moment=0,245 (dengan =5%, df=n- 2 =46- 2 = 44) maka dapat 

dikatakan bahwa semua butir pertanyaan instrumen penelitian yang digunakan 

adalah valid. 

 

4.1.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan menghitung 

koefisien (Cronbach) alpha dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. 

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: 
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Tabel 4.8. 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

No. Variabel Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

1. 
Skeptisisme Profesional (X1) 

0,973 Reliabel 

2. Kecakapan Profesional (X2) 
0,954 Reliabel 

3. Beban Kerja (X3) 
0,950 Reliabel 

4. Supervisi (X4) 
0,959 Reliabel 

5. Kompetensi (X5) 
0,962 Reliabel 

6. Independensi (X6) 
0,968 Reliabel 

7. Kualitas Audit (Y) 
0,968 Reliabel 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui bahwa dari variabel Skeptisisme 

Profesional (X1), Kecakapan Profesional (X2), Beban Kerja (X3), Supervisi (X4), 

Kompetensi (X5), Independensi (X6) dan Kualitas Audit Uj (Y) masing-masing 

memiliki nilai CronbachAlpha lebih besar dari 0,60 maka dapat diartikan bahwa 

instrumen penelitian variabel Skeptisisme Profesional (X1), Kecakapan 

Profesional (X2), Beban Kerja (X3), Supervisi (X4), Kompetensi (X5), 

Independensi (X6) dan Kualitas Audit (Y) dapat dikatakan handal (reliabel) untuk 

digunakan sebagai alat ukur. 

 

4.1.4. Statistik Deskriptif 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan statistik deskriptif dari penelitian 

yang dilakukan: 
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Tabel 4.9. 

Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Skeptisisme 

professional 

17-85 51-85 70,41 17-39,66 39,67-62,33 62,34-85 Tinggi 

Kecakapan 

professional 

9-45 18-45 36,80 9-21,00 21,01-33,01 33,02-45 Tinggi 

Beban kerja 10-50 10-40 18,71 10-20 20-30 30-40 Rendah 

Supervisi 22-110 60-104 89,19 22-51,33 51,34-80,67 80,67-110 Tinggi 

Kompetensi 12-60 25-60 49,76 12-28,00 28,01-44,01 44,02-60 Tinggi 

Independensi 10-50 21-49 39,50 10-23,33 23,34-36,67 36,68-50 Tinggi 

Kualitas audit 12-60 25-60 47,43 12-28,00 28,01-44,01 44,02-60 Tinggi 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Skeptisisme profesional merupakan sikap (attitude) auditor dalam 

melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit 

(Hartan, 2016). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel 

skeptisisme profesional sebesar 70,41 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya responden pada penelitian ini memiliki skeptisisme profesional yang baik. 

Kecakapan profesional merupakan kemampuan auditor untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam 

melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, 

intuitif dan obyektif (Mangiri, 2014). Skor rata-rata empiris jawaban responden 

untuk variabel kecakapan profesional sebesar 36,80 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya responden pada penelitian ini memiliki kecakapan profesional 

dalam  melaksanakan audit. 
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Beban kerja adalah penilaian mengenai sejumlah tuntutan tugas atau 

kegiatan yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. 

(Artadi, 2014). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel beban 

kerja sebesar 18,71 yang termasuk dalam kategori rendah. Artinya responden pada 

penelitian ini belum dapat mengelola beban kerja dengan baik sehingga akan 

menurunkan kualitas audit. 

Supervisi merupakan tindakan pengawasan dan pengontrol yang dilakukan 

oleh atasan kepada bawahan yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap kualitas tugas yang telah ditentukan (Saraswati, 2012). 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel supervisi sebesar 89,19 

yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden pada penelitian ini dapat 

melakukan supervisi dengan baik dan dapat berkoordinasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Putra, 2012). Skor rata-rata empiris jawaban 

responden untuk variabel kompetensi sebesar 49,76 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya responden pada penelitian ini memiliki kompetensi yang 

memadahi dalam melakukan audit. 

Independensi adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari 

pengaruh dan tekanan dari dalam maupun luar ketika mengambil suatu keputusan 

,dimana dalam pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada 

dan secara obyektif (Burhanudin,2016). Skor rata-rata empiris jawaban responden 

untuk variabel independensi sebesar 39,50 yang termasuk dalam kategori tinggi. 
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Artinya responden pada penelitian ini memiliki independensi yang baik dan tidak 

terpengaruh oleh pihak manapun ketika melakukan audit. 

Kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan 

yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan auditan. 

(Burhanudin,2016). Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel 

kualitas audit sebesar 47,43 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden pada penelitian ini memiliki kualitas audit yang baik dalam melakukan 

audit. 

 

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 : 

 

4.1.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Kolmogorv-Smirnov dan Shapiro-Wilk 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Predicted 

Value 
,214 46 ,000 ,910 46 ,002 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 

unstandardized residual pada penelitian ini baik Kolmogorov-Smirnov maupun 

Shapiro Wilk < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini 

berdistribusi tidak  normal. 

 

4.1.4.2. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat pada angka VIF 

dan Tolerance, adapun hasil pengujiannya sebagaiberikut: 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai untuk Tolerance < 1 

dan VIF < 10, sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2,153 5,496  -,392 ,697   

SkepProf ,101 ,044 ,118 2,298 ,027 ,420 2,382 

CkpProf ,286 ,134 ,204 2,137 ,039 ,122 8,229 

BebanKerja -,186 ,091 -,146 -2,035 ,049 ,217 4,604 

Supervisi ,168 ,071 ,208 2,358 ,023 ,143 7,007 

Kompetensi ,186 ,084 ,189 2,204 ,034 ,152 6,581 

Independensi ,285 ,127 ,214 2,240 ,031 ,122 8,209 

a. Dependent Variable: KualitasAudit 
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4.1.4.3. Uji Heteroskedatisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yang hasil 

pengujiannya sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,828 3,436  1,405 ,168 

SkepProf ,034 ,027 ,267 1,229 ,227 

CkpProf -,099 ,084 -,477 -1,183 ,244 

BebanKerja -,034 ,057 -,180 -,598 ,554 

Supervisi ,027 ,044 ,229 ,616 ,542 

Kompetensi -,022 ,053 -,148 -,409 ,685 

Independensi -,080 ,080 -,406 -1,008 ,320 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing 

variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas.  

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

4.1.6. Uji Model Fit 

Hasil uji model fit dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji ModelFit 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2572,619 6 428,770 143,309 ,000b 

Residual 116,685 39 2,992   

Total 2689,304 45    

a. Dependent Variable: KualitasAudit 

b. Predictors: (Constant), Independensi, SkepProf, BebanKerja, Supervisi, Kompetensi, CkpProf 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig F sebesar 0.000 < 

0.05 yang artinya uji model fit dapat dijelaskan bahwa variabel independen dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

4.1.7. Koefisien Determinasi(adjusted R2) 

Koefisien determinasi (adjustedR2) dipergunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan 

oleh variabel terikat (Gujarati, 1995). Koefisien determinasi (adjustedR2) 

dinyatakan dalam prosentase. Nilai R2 ini berkisar antara 0 < R2< 1.  

Adapun nilai koefisien determinasi dari variabel Skeptisisme Profesional 

(X1), Kecakapan Profesional (X2), Beban Kerja (X3), Supervisi (X4), 

Kompetensi (X5), Independensi (X6) terhadap Kualitas Audit (Y) dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.14. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,978a ,957 ,950 1,72972 

a. Predictors: (Constant), Independensi, SkepProf, BebanKerja, 

Supervisi, Kompetensi, CkpProf 

b. Dependent Variable: KualitasAudit 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Besarnya koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0,950 atau 95,0 persen, 

dapat diartikan bahwa 95,0 persen variasi variabel tidak bebas yaitu variabel 

kualitas audit pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu 

(skeptisismeprofesional, kecakapan profesional, beban kerja, supervisi, 

kompetensi dan independensi), sedangkan sisanya 5,0 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model. 

4.1.8. Analisis Regresi 

Model persamaan regresi dari hasil olah data mengenai pengaruh 

skeptisisme profesional, kecakapan profesional, beban kerja, supervisi, 

kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit yang dilakukan dijelaskan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Model Persamaan Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig Sig/2 Keterangan 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

SkepProf 

CkpProf 

BebanKerja 

Supervisi 

Kompetensi 

Independensi 

-2,153 

,101 

,286 

-,186 

,168 

,186 

,285 

5,496 

,044 

,134 

,091 

,071 

,084 

,127 

 

,118 

,204 

-,146 

,208 

,189 

,214 

-,392 

2,298 

2,137 

-2,035 

2,358 

2,204 

2,240 

,697 

,027 

,039 

,049 

,023 

,034 

,031 

 

0,013 

0,0195 

0,0245 

0,0105 

0,0165 

0,017 

 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Diterima 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan program SPSS, maka didapatkan 

persamaan akhir sebagai berikut : 

Y  =  0,101SP + 0,286KP+ 0,186BK+ 0,168S+ 0,186K+ 0,285I 

dimana :  

Y : Kualitas audit 

X1 : Skeptisisme profesional 

X2 : Kecakapan profesional 

X3 : Beban kerja 

X4 : Supervisi 

X5 : Kompetensi 

X6 : Independensi 

 

 

 

4.1.9. Uji Hipotesis 

4.1.9.1. Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel skeptisisme 

profesional (X1) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 dan 

β sebesar 0.101. Artinya bahwa skeptisisme profesional (X1) mempunyai 

pengaruh positif terhadap kualitas audit (Y). Dengan demikian hipotesis pertama 
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yang menyatakan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit dapat diterima. 

 

4.1.9.2. Pengaruh Kecakapan Profesional Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel kecakapan 

profesional (X2) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0195 yang lebih kecil dari 0,05 dan 

β sebesar 0.286. Artinya bahwa kecakapan profesional (X2) mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas audit (Y). Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan kecakapan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

dapat diterima. 

 

4.1.9.3. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.15, didapatkan hasil bahwa variabel beban kerja (X3) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0245 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar -

0.186. Artinya bahwa beban kerja (X3) mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kualitas audit (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan beban 

kerja berpengaruh negatif  terhadap kualitas audit dapat diterima. 

 

4.1.9.4. Pengaruh Supervisi Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel supervisi (X4) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0105 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0.171. 

Artinya bahwa supervisi (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit 

(Y). Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan supervisi berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit dapat diterima. 
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4.1.9.5. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel kompetensi (X5) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0165 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0.185. 

Artinya bahwa kompetensi (X5) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

audit (Y). Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan kompetensi 

berpengaruh positif  terhadap kualitas audit dapat diterima. 

 

4.1.9.6. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.12, didapatkan hasil bahwa variabel independensi (X6) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0.280. 

Artinya bahwa independensi (X6) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas 

audit (Y). Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan independensi 

berpengaruh positif  terhadap kualitas audit dapat diterima. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Skeptisisme profesional terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Skeptisisme 

profesional (X1) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 dan 

β sebesar 0.101, yang berarti variabel skeptisisme profesional berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi 

skeptisisme profesional yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan kualitas 

audit.  
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Skeptisisme profesional auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam 

melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, skeptisisme termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini memiliki skeptisme 

profesional yang baik. Dengan skeptisisme profesional yang tinggi berarti seorang 

auditor memiliki keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang ditemukan dalam 

melaksanakan proses audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Penerapan 

skeptisisme profesional oleh auditor secara memadai dalam setiap pemeriksaan 

membawa dampak tercapainya hasil audit yang maksimal dan berkualitas. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa skeptisisme profesional 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anugerah dan Akbar (2014) yang menyatakan bahwa skeptisisme 

profesional berpengaruh positif  terhadap kualitas audit. 

 

4.2.2. Pengaruh Kecakapan profesional terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

kecakapan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kecakapan 

profesional (X2) ) memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0195 yang lebih kecil dari 0,05 

dan β sebesar 0.286, yang berarti variabel kecakapan profesional berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin 
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tinggi kecakapan profesional yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan 

kualitas audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, kecakapan termasuk dalam kategori 

tinggi, responden pada penelitian ini memiliki kecakapan profesional dalam 

melasanakan audit. Auditoryang memiliki kecakapan profesional dapat 

melakukan pekerjaan dengan cermat dan seksama serta berhati-hati dalam setiap 

penugasan audit. Auditor yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit maka 

auditor tersebut akan dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan 

obyektif sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa kecakapan berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

Hasil penelitian inimenyatakan bahwa kecakapan profesional positif 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Batubara (2008) yang menyatakan dalam  penelitiannya bahwa 

latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan 

independensi berpengaruh positif terhadap hasil kualitas audit. 

 

4.2.3. Pengaruh Beban kerja terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa beban 

kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Beban kerja (X3) memiliki nilai 

sig/2 sebesar 0,0245 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar - 0.186, yang berarti 

variabel beban kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini 



 

72 

 

mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi beban kerja dari auditor maka 

akan menurunkan kualitas audit.  

Berdasarkan skor jawaban responden, beban kerja termasuk dalam 

kategori rendah, artinya responden pada penelitian ini belum dapat mengelola 

beban kerja dengan baik. Adanya beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan 

auditor mengalami stres kerja dan kurang fokus terhadap proses audit yang 

dilakukan sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit yang 

dihasilkan. Namun seorang audit yang memiliki kemampuan untuk mengelola 

beban kerja yang baik ketika menghadapi banyaknya tugas audit maka auditor 

tersebut tidak akan terganggu dengan adanya beban kerja sehingga tetap dapat 

menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh  negatif  terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

dan Fitriany (2011) yang menyatakan bahwa beban kerja (workload) memiliki 

pengaruh negatif terhadap kualitas audit, hal ini dikarenakan beban kerja yang 

dihadapi auditor bisa menurunkan kualitas audit. 

 

4.2.4. Pengaruh Supervisi terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Supervisi (X4) memiliki 

nilai sig/2 sebesar 0,0105 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0.171, yang 

berarti variabel supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa dengan semakin baik supervisi yang dimiliki auditor 

maka akan meningkatkan kualitas audit.  

Supervisi yang dilakukan audit terhadap kualitas kerja auditor tentu akan 

terlihat dari bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh auditor senior kepada 

juniornya, agar nilai audit yang dihasilkan berkualitas maka supervisi harus 

dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari awal hingga akhir penugasan 

audit. 

Berdasarkan skor jawaban responden, supervisi termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden pada penelitian ini dapat melakukan supervisi dengan 

baik dan dapat berkoordinasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Agar audit yang 

dihasilkan berkualitas, supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan 

dimulai dari awal hingga akhir penugasan. Adanya supervisi akan membuat hasil 

audit sesuai dengan tujuan bersama. Hal ini dikarenakan supervisi yang dilakukan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk saling mengontrol pekerjaan dari masing-

masing auditor sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa supervisi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nadirsyah dan Razaq (2013) menyatakan bahwa supervisi audit dapat 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini menekankan bahwa 

supervisi adalah suatu usaha merencanakan, mengatur, mengkoordinir, dan 

mengontrol yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. 

 

4.2.5. Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit 



 

74 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kompetensi (X5) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,0165 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0.185, 

yang berarti variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal 

ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi kompetensi yang dimiliki 

auditor maka akan meningkatkan  kualitas audit.  

Kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat 

digunakan untuk melakukan audit dengan objektif. Kompetensi merupakan 

kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dengan tepat. 

Berdasarkan skor jawaban responden, kompetensi termasuk dalam kategori 

tinggi, artinya responden pada penelitian ini memiliki kompetensi yang memadahi 

dalam melakukan audit. Seorang auditor yang memiliki kompetensi dapat 

menghasilkan kualitas audit yang baik, hal ini dikarenakan seorang auditor yang 

dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki dan semakin banyaknya 

pengalaman yang dimiliki auditor, maka auditor tersebut dapat menggunakan 

pengetahuan dan pengalamannya untuk melakukan audit, sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan baik.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendi 

(2010) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi maka akan semakin baik kualitas 

audit yang dihasilkan. 
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4.2.6. Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian membuktikan bahwa 

independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi (X6) 

memiliki nilai sig/2 sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05 dan β sebesar 0.280, 

yang berarti variabel independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi independensi yang 

dimiliki auditor maka akan meningkatkan kualitas audit.  

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi 

adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari pengaruh dan tekanan 

dari dalam maupun luar ketika mengambil suatu keputusan, dimana dalam 

pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada dan secara 

obyektif. Semakin tinggi independensi yang dimiliki seorang auditor, maka 

kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Artinya auditor yang dapat menjaga 

independensi akan menjaga kualitas audit dengan memberikan rekomendasi 

sesuai dengan hasil temuan dalam pemeriksaan tanpa adanya pengaruh dari pihak 

manapun. 

Berdasarkan skor jawaban responden, independensi termasuk dalam 

kategori tinggi, artinya responden pada penelitian ini mempunyai kebebasan 

dalam melakukan audit dan tidak dapat dikendalikan ataupun tidak dapat 

dipengaruhi oleh klien. Dengan adanya kebebasan dalam melakukan audit 

tersebut maka auditor dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas hasil 

audit yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sibero 

(2010) dan Tambunan (2010) menunjukkan bahwa varibel independensi 

pemeriksa berpengaruh positif  pada kualitas audit. 
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