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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Kuesioner 

Dibawah ini tabel hasil penyebaran kuesioner kepada auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang : 

Tabel 4.1 Kuesioner yang Kembali 

No Nama KAP Kuesioner 

yang Disebar 

Kuesioner 

yang Kembali 

Kuesioner 

yang Dapat 

Diolah 

1 Benny,Tonny,Frans & 

Daniel 

5 4 4 

2 Dra Suhartati & Rekan 5 5 5 

3 Teguh Heru dan Rekan 5 5 5 

4 Pho dan Rekan 4 4 4 

5 Bayudi dan Rekan 5 5 5 

6 Darsono & Budi 2 2 2 

7 Siswanto 4 3 3 

8 Sarastanto & Rekan 5 5 5 

9 Suratman 5 5 5 
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No Nama KAP Kuesioner 

yang Disebar 

Kuesioner 

yang Kembali 

Kuesioner 

yang Dapat 

Diolah 

10 Tri Bowo Yulianti 5 5 5 

11 Riza,Adi,Syahril 5 5 0 

Total  50 48 43 

Sumber : Lampiran 1, 2019 

Tabel diatas jumlah responden (auditor) yang mau mengisi hanya berjumlah 

50 kuesioner saja yaitu terdapat 11 KAP dari 25 KAP yang berada di Semarang. 

Dengan menggunakan rumus slovin jumlah sampel minimal yaitu 37 responden, itu 

artinya jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 48 melebihi jumlah sampel 

minimal dan pada bab 3 telah dijelaskan apabila kuesioner yang baik merupakan yang 

jumlahnya banyak dan minimal 30 kuesioner (Jogiyanto, 2004). Dari 50 kuesioner 

yang disebar, data yang bisa diambil hanya 48 dengan presentase 96% sedangkan 

data yang dapat diolah hanya 43 responden dengan presentase 86% sisa nya sebanyak 

5 responden data tidak dapat diolah arena biodata responden tidak lengkap. 
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4.1.1 Karakteristik Responden 

Dari hasil kuesioner semua yang terkumpul, peneliti ini merangkum 

karakteristik responden sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Karakteristik Responden  

Usia Jumlah Presentase 

<25 17 39,5% 

26-35 17 39,5% 

36-55 8 18,6% 

55 1 2,4% 

Total 43 100% 

Jabatan Fungsional Jumlah Presentase 

Junior 26 60,4% 

Senior 14 32,6% 

Manajer 3 7% 

Total 43 100% 

Pendidikan Jumlah Presentase 

S3 1 2,4% 

S2 6 14% 

S1 29 67,4% 

D3 7 16,2% 

Total 43 100% 

Lama Bekerja Jumlah Presentase 

1-3 23 53,4% 

3-5 9 21% 

5-7 3 7% 

7-10 5 11,6% 

>10 3 7% 

Total 43 100% 

Sumber : Lampiran 2, 2019 
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Dengan penjelasan masing-masing data statistik deskriptif sebagai berikut : 

a. Berdasarkan data yang diolah menurut “usia” auditor menunjukan hasil bahwa 

responden dari penelitian ini auditor kebanyakan umurnya kurang dari 25 tahun 

dan 26 sampai dengan 35 tahun yaitu berjumlah masing-masing 17 responden 

dengan presentase masing-masing 39,5% . Sedangkan yang berumur 36 sampai 55 

tahun hanya 8 responden dengan presentase 18,6% dan 55 tahun hanya 1 

responden dengan presentase 2,4%. 

b. Berdasarkan data yang diolah menurut “jabatan” auditor menunjukan hasil bahwa 

responden dari penelitian ini yang menjabat sebagai auditor junior sebanyak 26 

responden dengan presentase 60,4%. Sedangkan responden yang menjabat sebagai 

auditor senior berjumlah 14 dengan presentase 32,6%. Dan responden yang 

menjabat sebagai sebagai auditor manajer sebanyak 3 orang dengan presentase 

7%.  

c. Berdasarkan data yang diolah menurut tingkat “pendidikan” auditor menunjukan 

bahwa responden dari penelitian ini kebanyakan lulusan pendidikan Strata Satu 

(S1) yaitu sebanyak 29 auditor dengan presentase 67,4%. Sedangkan auditor yang 

mempunyai tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3) dalam penelitian ini berjumlah 

7 auditor dengan presentase 16,2%. Dan auditor yang mempunyai tingkat 

pendidikan strata Dua (S2) berjumlah 6 auditor dengan presentase 14%. Ada juga 

yang Strata Tiga (S3) memiliki tingkat presentase 2,4%.  
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d. Berdasarkan data yang diolah menurut lamanya auditor bekerja (dalam tahunan) 

menunjukan bahwa responden dari penelitian ini kebanyakan baru bekerja di KAP 

1-3 tahun berjumlah 23 responden dengan presentase 53,4%. Lama bekerja auditor 

pada 3-5 tahun berjumlah 9 responden dengan presentase 21%. Lama bekerja 

auditor pada tahun ke 5-7 tahun dengan jumlah 3 responden dengan presentase 

7%. Sedangkan pada tahun ke 7-10 tahun dengan jumlah 5 responden dengan 

presesntasi 11,6%. Dan auditor yang bekerja lebih dari 10 tahun hanya 3 

responden dengan presentase 7%. 

4.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan dalam mengukur perntanyaan pada kuesioner untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner Santoso 2004 dalam 

(Murniati, 2013).  Untuk menguji valid atau tidaknya setiap pertanyaan dalam 

kuesioner dapat  menggunakan alat statistik person correlation. Dengan uji 

signifikansi yang dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel 

(0,2542). Penelitian ini, r tabel dapat diperoleh dari n-2 dengan tingkat signifikansi 

0,05 (Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan Waktu 

No. Item Tekanan Waktu R table Keterangan 

1 0,451 0,2542 Valid 

2 0,718 0,2542 Valid 

3 0,700 0,2542 Valid 

4 0,698 0,2542 Valid 

5 0,713 0,2542 Valid 

6 0,382 0,2542 Valid 

7 0,319 0,2542 Valid 

8 0,630 0,2542 Valid 

Sumber : Lampiran 3, 2019 

Berdasarkan pengujian validitas diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 8 

pertanyaan  yang ada dinyatakan semua valid apabila, nilai r hitung > r tabel maka 

variabel tekanan waktu semua pertanyaan dinyatakan semuanya valid.  
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Tabel 4.4  

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

No. Item Independensi R table Keterangan 

1 0,401 0,2542 Valid 

2 0,757 0,2542 Valid 

3 0,404 0,2542 Valid 

4 0,704 0,2542 Valid 

5 0,629 0,2542 Valid 

6 0,737 0,2542 Valid 

7 0,612 0,2542 Valid 

8 0,306 0,2542 Valid 

9 -0,666 0,2542 Tidak Valid 

10 0,350 0,2542 Valid 

 Sumber : Lampiran 3, 2019 

Berdasarkan pengujian validitas diatas, dapat dilihat bahwa variabel 

independensi nomor 9 tidak valid, sedangkan pertanyaan 1-8 dan 10 mempunyai nilai 

r hitung > r tabel, untuk itu dari semua pertanyaan independensi 1-8 dan 10 dapat 

dikatan valid. Untuk pertanyaan nomr 9 atau yang tidak valid, harus dilakukan 

pengobatan dengan cara menghilangkan pertanyaan yang tidak valid tersebut. 

Dibawah ini merupakan pengobatannya validitas variabel independensi peneliti : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

No.  Independensi R table Keterangan 

1 0,345 0,2542 Valid 

2 0,777 0,2542 Valid 

3 0,396 0,2542 Valid 

4 0,722 0,2542 Valid 

5 0,673 0,2542 Valid 

6 0,753 0,2542 Valid 

7 0,578 0,2542 Valid 

8 0,331 0,2542 Valid 

10 0,360 0,2542 Valid 

Sumber : Lampiran 4, 2019 

Dapat dilihat dari hasil pengobatan tersebut, hasilnya menunjukan pertanyaan 

nomor 9 nilai r hitung < r tabel, untuk itu pertanyaan nomor 1-8 dan 10 variabel 

independensi dapat dikatakan semuanya valid.   
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

No Kualitas Audit R table Keterangan 

1 0,639 0,2542 Valid 

2 0,593 0,2542 Valid 

3 0,774 0,2542 Valid 

4 0,823 0,2542 Valid 

5 0,759 0,2542 Valid 

6 0,658 0,2542 Valid 

7 0,824 0,2542 Valid 

8 0,802 0,2542 Valid 

9 0,763 0,2542 Valid 

10 0,811 0,2542 Valid 

11 0,729 0,2542 Valid 

12 0,723 0,2542 Valid 

Sumber : Lampiran 5, 2019 

Berdasarkan pengujian validitas diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 12 

pertanyaan yang ada dinyatakan semua valid apabila, nilai r hitung > r tabel  maka 

variabel kualitas audit dapat dinyatakan valid semua karena nilai r hitung > r tabel. 
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4.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan ketepatan dari pengukuran 

tersebut. Maka dapat dikatakan semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka tingkat 

reliabilitasnya pula semakin baik. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Tekanan Waktu 0,734 Reliabilitas Tinggi 

2 Independensi 0,708 Reliabilitas Tinggi 

3 Kualitas Audit 0,903 Reliabilitas Sempurna 

Sumber : Lampiran 6, 2019 

Hasil uji ini, dapat dilihat dari pengolahan data peneliti bahwa variable 

tekanan waktu dan independensi memiliki cronbach’s Alpha berkisar 0,7 - 0,9 itu 

dapat dikatakan variable tekanan waktu dan independensi memiliki tingkat reabilitas 

tinggi. Sedangkan variable kualitas audit memiliki Cronbach’s Alpha > 0,9 artinya 

reabilitas variable tersebut sempurna.  

4.4 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari data. 

Dari data ketiga variabel diubah dalam bentuk yang menyediakan informasi cukup 
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ringkas. Kisaran teoritis variabel tekanan waktu, independensi dan kualitas audit dari 

skala likert yaitu yang digunakan 1 sampai dengan 5 dengan rumus (Supangat, 2007): 

Panjang Kelas Interval =
nilai max − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Panjang kelas Interval =
5 − 1

3
= 1,33 

Keterangan: 

Nilai Minimal = 1 

Nilai Maximum = 5 

Nilai Interval = 3 

Adapun nilai dari tiap kategori yaitu : 

Tabel 4.8 Rentang Interval 

No. Nilai Kategori 

1. 1,00 – 2,33 Rendah 

2. 2,34 – 3,66 Sedang 

3. 3,67 – 5 Tinggi 

Sumber : Lampiran 7,2019 
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Berdasatkan tabel rentang interval diatas menunjukkan bahwa nilai minimal 

dan nilai maximal dapat didapatkan dari nilai skala likert, dan nilai minimal yaitu 1 

dan nilai maximal skala likert 5. 

Berikut merupakan hasil dari statistik deskriptif setelah di uji masing-masing dari 

variabel : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Kualitas Audit 

Keterangan kisaran teoritis Mean 
rentang skala 

Kategori 
Rendah sedang tinggi 

TW 1-5 2,89 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Sedang 

INDP 1-5 3,77 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

KA 1-5 4.18 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

   Sumber : Lampiran 8, 2019 

 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwa : 

a. Variabel Tekanan waktu 

Berdasarkan Tabel diatas 4.09 hasil pengujian variabel tekanan waktu 

menunujukkan data bahwa rata-rata 2,89 dapat dikatakan termasuk kategori “sedang” 

karena hasil rata-rata dari 8 pertanyaan terkait variabel tekanan waktu. Itu artinya 

bahwa subyek penelitian secara umum cukup sering menerima tekanan waktu untuk 

memberikan kualitas audit yang baik. Hal tersebut juga mengartikan bahwa secara 

rata-rata responden cukup sering mendapatkan kondisi tekanan waktu pada 

pelaksanaan program audit. 
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b. Variabel Independensi 

Berdasarkan dari tabel 4.09  untuk variabel independensi menunjukkan rata-rata 

3,77 yang terbagi dari 9 pertanyaan dengan hasil 3,77 dapat dikatakan dalam kategori 

“Tinggi”. Itu artinya, bahwa auditor dalam menjalankan tugas sudah mempunyai 

tingkat independensi yang tinggi sehingga hasil audit yang dihasilkan juga baik pula 

karena auditor berani untuk bersikap jujur, melaporkan kesalahan klien yang ada. 

c. Variabel Kualitas Audit 

Berdasarkan tabel 4.09 menunjukkan rata-rata hasil variabel kualitas audit yaitu 

4,18 menunjukkan bahwa kualitas audit dengan kategori “Tinggi”. Itu artinya dalam 

mengerjakan laporan audit auditor sudah memahami peraturan yang ada dan sudah 

memiliki pengetahuan yang seharusnya dimiliki maka kualitas yang dihasilkan juga 

baik kualitasnya.  
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4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 43 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .97590007 

Most Extreme Differences Absolute .114 

Positive .114 

Negative -.095 

Test Statistic .114 

Asymp. Sig. (2-tailed) .185c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Lampiran 9, 2019 

 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah data yang 

digunakan sudah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji kolmogorov 

– Smirnov. Dengan melihat data yang tertera diatas, dengan melihat asymp. Sig (2-

tailed) menunjukan 0,185. Dari 43 responden diperoleh nilai signifikansi 0,185 lebih 

besar 0,05. Hal ini berarti dari 43 responden data tersebut sudah terdestribusi normal. 
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4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.393 3.540  .394 .696 

TWTOT .082 .085 .156 .967 .340 

INDPTOT .010 .073 .022 .135 .893 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Lampiran 10, 2019 

 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ini 

apakah terjadi ketidaksamaan variance, dari residual pengamatan ke satu ke 

pengamatan yang lain. Dari hasil peneliti menunjukan hasil nilai sig. > 0,05. sehingga 

bisa dikatakan lolos uji heteroskedastisitas karena dari variabel tekanan waktu dengan 

nilai sig. 0,340 > 0,05 dan variabel independensi dengan nilai sig.0,893 > 0,05. 
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4.5.3 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.12 

 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 35.503 6.532  5.435 .000   

TWTOT 
-.180 .157 -.150 

-

1.146 
.258 .940 1.064 

INDPTOT .554 .134 .541 4.133 .000 .940 1.064 

a. Dependent Variable: KATOT 

Sumber : Lampiran 11, 2019 

 Uji multikolinearitas untuk menguji apakah dalam model regresi ini terdapat 

interkorelasi antar variabel bebas. Dari hasil data pengujian diatas menunjukan 

masing-masing variabel mempunyai nilai Tolerance yang < dari 1 dan tidak ada nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dengan nilai > 10, maka dari itu bisa dikatakan data 

yang digunakan peneliti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

4.6 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen.  
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.503 6.532  5.435 .000 

TWTOT -.180 .157 -.150 -1.146 .258 

INDPTOT .554 .134 .541 4.133 .000 

a. Dependent Variable: KATOT 

Sumber : Lampiran 12, 2019 

a. Dari data diatas menunjukan bahwa variabel tekanan waktu diperoleh nilai t 

hitung  sebesar -0,146 < t tabel 1,049. Dapat dipersentasikan bahwa variabel  H1 

ditolak, itu artinya tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 

karena t hitung < t tabel 1,049. 

b. Varaiabel independensi diperoleh nilai t hitung sebesar 4.133  > t tabel 1,049. 

variabel H2 diterima, itu artinya independensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit karena nilai t hitung > t tabel. 

Dari hasil analisis regresi berganda diatas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 35.503 + -0,180 X1 + 0,554 X2 + e 
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4.7 Pembahasan Hipotesis 

Dari pengujian peneliti, terdapat satu varaiabel yang ditolak yaitu tekanan waktu 

dan satu variabel yang diterima yaitu independensi. Berikut dibawah ini ringkasan 

hasil akhir dari pengujian penelitian ini : 

a. Variabel Tekanan Waktu 

Hasil pengujian dari penelitian ini, variabel tekanan waktu diperoleh nilai t hitung 

sebesar -0,146 < t tabel 1,049. Ini berarti variabel tekanan waktu tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori atribusi yang mengatakan bahwa ketika 

kita mengamati seseorang kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut 

disebabkan adanya faktor internal atau eksternal. Adapun penyebab faktor internal 

berupa kendali dalam dirinya sendiri dan faktor eksternal berupa tekanan atau 

keadaan situasi dari luar. Dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas apa yang 

terjadi, kita dapat mengetahui penyebab-penyababnya. Oleh sebab itu, auditor saat 

diberi tekanan waktu yang diukur menggunakan keterbatasan waktu, 

mengkomunikasikan waktu dan memperhitungkan efek ketika waktu yang 

dipersepsikan kurang, maka tekanan waktu yang tinggi akan mengakibatkan kualitas 

audit yang menurun dan sebaliknya tekanan waktu yang diberikan dirasa rendah akan 

menghasilkan kualitas audit baik. Berarti dengan adanya teori atribusi memberikan 

penjelasan bahwa seseorang berperilaku tertentu bergantung apa yang mereka alami 

saat kejadian itu. Ketika auditor menghadapi diberikan tekanan waktu yang tinggi, 

mereka akan memberikan respon dengan dua cara yaitu fungsinonal dan 
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disfungsional. Tipe fungsional merupakan perilaku auditor auditor untuk bekerja 

lebih baik dengan menggunakan waktu yang dimiliki sebaik-baiknya sedangkan tipe 

disfungsional merupakan mereka akan merasa tertekan apabila tekanan waktu yang 

dimiliki itu tinggi sehingga akan kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan 

kualitas audit yang dihasilkan akan menurun. Dengan mengetahui sikap yang diambil 

auditor maka kita dapat mengetahui respon yang akan diambil oleh seseorang 

terhadap masalah atau keadaan yang dihadapi. Penyebab adanya tekanan waktu tidak 

membuat kualitas yang dihasilkan auditor menurun karena auditor akan bekerja 

dengan baik menggunakan tipe fungsional yaitu auditor akan memanfaatkan waktu 

yang ada untuk menyelesaikan laporan auditnya. Dimana ciri seorang auditor adalah 

penentu kualitas audit yang dihasilkan, dan para pengguna laporan ingin melihat 

laporan audit perusahaan bagus tentunya. Apabila auditor menyatakan adanya 

tekanan keadaan yang dihadapi dalam bekerja di lingkungan kerjanya, maka dapat 

mengakibatkan auditor merasa tertekan dalam bekerja sehingga dapat mempengaruhi 

sikap dan perilakunya dan akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan namun 

itu tidak terbukti dalam penelitian ini. 

Dipenelitian ini ingin meneliti bahwa tekanan waktu yang tinggi akan 

menyebabkan kualitas audit rendah namun tidak terbukti karena hasil menunjukkan 

data yang rendah dengan nilai t hitung yang dibawah t tabel maka dapat dikatakan 

tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tidak berpengaruhnya 

tekanan waktu terhadap kualitas audit, karena auditor akan berusaha untuk 
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menghasilkan kualitas audit yang baik, dan dia akan bersikap profesionalitas seorang 

auditor karena jika tidak nama instansinya akan terlihat buruk, selain itu auditor akan 

menjaga nama Kantor Akuntan Publik karena ada sanksi yang tertera di UU No. 5 

Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Didukung penelitian yang dilakukan oleh (Rizal 

& Liyundira, 2016) dan (Pikirang, 2017) yang membuktikan bahwa tekanan waktu 

tidak berpengaruh pada kualitas audit karena ada atau tidaknya waktu mereka juga 

akan menjaga nama baik instansinya. Dan juga seorang auditor tentunya sudah 

memiliki alokasi waktu yang disesuaikan dengan kompleksitas tugas yang diberikan 

sehingga auditor harus melaksanakan tugas yang diberikan secara seefisien mungkin. 

b. Variabel Independensi 

Hasil pengujian variabel kedua yaitu independensi terhadap kualitas audit dengan 

hasil nilai t hitung sebesar 4.133 > t tabel 1,049. Ini berarti variabel independensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 

diterima. Dengan hasil yang telah ditunjukkan diatas, bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, itu artinya semakin tinggi tingkat 

independensi yang dimiliki oleh auditor semakin tinggi kualitas audit yang 

dihasilkan, dibuktikan dengan hasil statsistik deskriptif menunjukkan bahwa dengan 

rata-rata 3,77 dapat dikategorikan tinggi, yang berarti bahwa tingkat independensi 

yang dimiliki auditor dalam menjalankan tugas auditnya auditor sudah memiliki 

tingkat independensi yang tinggi sehingga laporan audit yang dihasilkan juga baik. 

Selain itu, auditor dapat menjalankan tugasnya auditor akan bekerja dengan 



56 

 

 
 

professional tidak melihat mereka telah menjalin hubungan yang lama auditor dengan 

klien dan auditor berani untuk bersikap jujur kepada klien apabila menemukan 

kesalahan dan akan mengungkapkannya serta menghiraukan apabila ada penggantian 

auditor. Penelitian ini sama dengan penelitian (Ningtyas & Aris, 2016) yang 

mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki auditor 

semakin tinggi kualitas yang dihasilkan, kualitas audit dapat dicapai auditor jika 

auditor memiliki independensi yang baik, jaminan atas keandalan laporan yang 

diberikan oleh auditor  dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Dan 

penelitian ini didukung oleh penelitian (Rizal & Liyundira, 2016) dan (Kurnia, 2014) 

yang menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, karena tingkat independensi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

kualitas audit. Apabila auditor benar-benar independen dalam melakukan audit, maka 

kualitas audit yang dihasilkan pun tidak akan dipengaruhi oleh klien. 

 

 

 

 

 

 


