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           BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Responden 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) minimal yang sudah menempuh 

pendidikan S1 : 

Tabel 4.1 Sampel Penyebaran Kuesioner 

Jumlah Auditor 

Berpendidikan  

S1 

Auditor 

yang Mutasi 

Auditor 

yang 

Sudah 

Pensiun 

Auditor 

yang 

Tidak 

Bersedia 

Mengisi 

Auditor 

yang 

Tidak 

Mengisi 

lengkap 

Jumlah 

139  

Auditor 

28  

Auditor 

9  

Auditor 

19  

Auditor 

3 

Auditor 

80 

Auditor 

  Sumber: Hasil Wawancara dan survey di BPKP Jawa Tengah 2019 

 

Ada 139 auditor yang bekerja di BPKP Jawa Tengah. Akan tetapi, 28 auditor 

yang bermutasi ke BPKP provinsi lain, 9 auditor pensiun dari pekerjaan auditor 

BPKP, 19 orang tidak bersedia mengisi kuesioner. Kuesioner yang dikembalikan oleh 

auditor sebesar 83 kuesioner, tetapi yang bisa diolah untuk penelitian sebesar 80, 

sedangkan 3 kuesioner lainnya tidak bisa diisi karena tidak lengkap atau tidak sesuai 

dengan kriteria. Jadi kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini sejumlah 80 

kuesioner yang berasal dari jawaban auditor BPKP yang sudah menempuh pendidikan 

S1.  
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4.2.Data Statisitik Deskriptif 

Data ini berisikan tentang gambaran umum responden yang mengenai usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, jabatan dan pengalaman bekerja responden auditor 

BPKP. Berikut adalah tabel pada data statistik deskriptif berdasarkan usia, jenis 

kelamin, jabatan dan pengalaman. 

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin,  

Jabatan dan Penglaman Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usia 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26 - 30 15 18.8 18.8 18.8 

31 - 35 11 13.8 13.8 32.5 

36 - 40 10 12.5 12.5 45.0 

41 - 45 13 16.2 16.2 61.2 

46 - 50 8 10.0 10.0 71.2 

51 - 55 18 22.5 22.5 93.8 

56 - 60 5 6.2 6.2 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 33 41.2 41.2 41.2 

Wanita 47 58.8 58.8 100.0 

Total 80 100.0 100.0  
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Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2019 (Lampiran no 3)   

Pada tabel 4.1 yang dijelaskan bahwa responden yang mengisi kuesioner di 

penelitian ini terdiri dari auditor yang berusia 26 -30 tahun sejumlah 15 orang, 31 -35 

tahun sejumlah 11 orang, 36 – 40 tahun sebanyak 10 orang, 41 – 45 tahun sebanyak 13 

orang, 46 – 50 tahun sejumlah 8 orang, 51 – 55 tahun sejumlah 18 orang, 56 – 60 

tahun sebanyak 5 orang.  

Pendidikan Terakhir 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 74 92.5 92.5 92.5 

S2 6 7.5 7.5 100.0 

S3 0 0 0 0 

Total 80 100.0 100.0  

Jabatan 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Auditor_Pertama 27 33.8 33.8 33.8 

Auditor_Muda 38 47.5 47.5 81.2 

Auditor_Madya 15 18.8 18.8 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Pengalaman Kerja 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 - 3_tahun 4 5.0 5.0 5.0 

3 - 10_tahun 20 25.0 25.0 30.0 

>10_tahun 56 70.0 70.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  
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Kedua, data responden yang berdasarkan jenis kelamin menjelaskan bahwa 

responden yang mengisi kuesioner di penelitian ini sebanyak 80 orang yang terdiri 

dari Pria sebanyak 33 orang dengan persentase 41,2%, sedangkan wanita sebanyak 47 

orang dengan persentase 58,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berpartisipasi 

mengisi kuesioner adalah mayoritas wanita. 

Ketiga, data responden berdasarkan Pendidikan menjelaskan bahwa responden 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 74 orang berpendidikan S1 dengan 

persentase 92,5% dan 6 orang berpendidikan S2 dengan persentase 7,5%, sedangkan 

tidak ada auditor yang berpendidikan S3. Jadi mayoritas yang mengikuti atau 

berpartisipasi dalam penelitian ini adalah auditor yang sudah menempuh pendidikan 

S1.  

Keempat, data responden berdasarkan jabatan menjelaskan bahwa reponden 

yang mengukiti penelitian ini terdiri dari responden yang memiliki jabatan sebagai 

auditor pertama sebanyak 27 orang dengan persentasse 33,8 %, auditor muda 

sebanyak 38 orang dengan persentase 47,5% dan auditor madya sebanyak 15 orang 

dengan persentase 18,8%. Jadi mayoritas yang mengisi kuesioner tersebut adalah 

auditor madya. 

 Terakhir, data responden statistik berdasarkan pengalaman kerja menjelaskan 

bahwa responden yang mengikuti penelitian ini terdiri dari auditor yang memiliki 

pengalaman kerja sekitar 1 – 3 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 5 %, 

auditor yang memiliki pengalaman 3 – 10 tahun bekerja sebanyak 20 orang dengan 

persentase 25%, dan auditor yang memiliki pengalaman sekitar lebih dari 10 tahun 

bekerja sebanyak 56 orang dengan persentase 70 %, sedangkan tidak ada auditor 
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yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas yang banyak mengisi kuesioner pada penelitian ini adalah auditor yang 

memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja. 

4.3.Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Uji Validitas 

Hal yang dilakukan agar pengukuran ini tepat, maka menggunakan 

rumu korelasi product mement dari Pearson yang sudah dikoreksi (corrected 

item total correlation). Ini adalah hasil pengukuran uji validitas: 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas  

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Independensi 

(X1) 

Independensi 1 0,590 0,185 Valid 

Independensi 2 0,636 0,185 Valid 

Independensi 3 0,555 0,185 Valid 

Independensi 4 0,543 0,185 Valid 

Independensi 5 0,652 0,185 Valid 

Independensi 6 0,485 0,185 Valid 

Independensi 7 0,602 0,185 Valid 

Akuntabilitas 

(X2) 

Akuntabilitas 1 0,835 0,185 Valid 

Akuntabilitas 2 0,815 0,185 Valid 

Akuntabilitas 3 0,761 0,185 Valid 

Akuntabilitas 4 0,811 0,185 Valid 

Akuntabilitas 5 0,838 0,185 Valid 
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Etika Profesi 

(X3) 

Etika Profesi 1 0,811 0,185 Valid 

Etika Profesi 2 0,895 0,185 Valid 

Etika Profesi 3 0,628 0,185 Valid 

 Etika Profesi 4 0,889 0,185 Valid 

Etika Profesi 5 0,859 0,185 Valid 

Etika Profesi 6 0,891 0,185 Valid 

Etika Profesi 7 0,865 0,185 Valid 

Etika Profesi 8 0,809 0,185 Valid 

Etika Profesi 9 0,655 0,185 Valid 

Etika Profesi 10 0,836 0,185 Valid 

Pengalaman 

(X4) 

Pengalaman 1 0,846 0,185 Valid 

Pengalaman 2 0,890 0,185 Valid 

Pengalaman 3 0,847 0,185 Valid 

Pengalaman 4 0,809 0,185 Valid 

Pengalaman 5 0,619 0,185 Valid 

Pengalaman 6 0,730 0,185 Valid 

Pengalaman 7 0,544 0,185 Valid 

Pengalaman 8 0,800 0,185 Valid 

Kualitas 

Audit (Y) 

Kualitas Audit 1 0,763 0,185 Valid 

Kualitas Audit 2 0,887 0,185 Valid 

Kualitas Audit 3 0,924 0,185 Valid 

Kualitas Audit 4 0,743 0,185 Valid 
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Kualitas Audit 5 0,899 0,185 Valid 

Kualitas Audit 6 0,751 0,185 Valid 

Kualitas Audit 7 0,911 0,185 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 (Lampiran no. 3) 

Pada Tabel 4.3 menjelaskan bahwa hasil penelitian uji validitas ini 

ditemukan dengan menggunakan program SPSS, maka dinyatakan setiap 

indikator yang valid. Setiap indikator bisa dinyatakan valid karena 

Corrected Item Total Correlation /r hitung lebih besar bila dibandingkan r 

tabel product moment yaitu untuk r tabel 0,185 dengan df = 80 – 2 =73 dan 

α = 5%, maka semua item pada tabel diatas dinyatakan valid. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas disetiap variabel yang ada 

berdasarkan nilai Cronbach Alpha. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Independensi (X1) 0,824 Reliabel 

Akuntabilitas (X2) 0,926 Reliabel 

Etika Profesi (X3) 0,956 Reliabel 

Pengalaman (X4) 0,917 Reliabel 

Kualitas Audit (Y) 0,927 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data primer 2020 (Lampiran no 3) 
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Dari tabel 4.4 menjelaskan bahwa setiap veriabel memiliki Cronbach 

Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga variabel tersebut semuanya 

dinyatakan sebagai reliabel 

4.4.Analisis Statistik Deskriptif 

Berikut adalah tabel hasil dari Statistik Deskriptif:  

Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 (Lampiran no 3) 

Dari tabel 4.5 menjelaskan bahwa independensi memiliki nilai rata – rata sebesar 

30.18 dan masuk kategori skala tinggi. Artinya bahwa auditor BPKP memiliki sikap yang 

tidak memihak atau dipengaruhi oleh pihak lain dalam proses audit. 

 

 

 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Independensi 7 – 35 23 – 35 30,18 7 – 

16,33 

16,34 - 

25,67 

25,68 – 

35 

Tinggi 

Akuntabilitas 5 – 25 17 – 35 21,80 5 – 

11,67 

11, 68 

– 18,35 

18,36 – 

25 

Tinggi 

Etika Bisnis 10 – 50 37 – 50 45,28 10 – 

23,33 

23,34 – 

36,67 

36,68 - 

50 

Tinggi 

Pengalaman 8 – 40 28 – 40 35,30 8 – 

18,67 

18,68 – 

29,35 

29,36 - 

40 

Tinggi 

Kualitas 

Audit 

7 – 35 25 - 35 31,98 7 – 

16,33 

16,34 - 

25,67 

25,68 – 

35 

Tinggi 
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Pada variabel kedua yaitu akuntanbilitas memiliki nilai rata – rata sebesar 21,80,  

tetapi variabel tersebut berada di kategori skala tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa auditor 

BPKP sudah memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan dan menyelesaikan proses audit. 

Ketiga, etika bisnis memiliki nilai rata – rata sebesar 45,28 dan variabel ini masuk 

pada kategori skala tinggi. Artinya bahwa auditor BPKP sebagai responden sudah 

menerapkan standar profesi yang sudah diatur APIP. Sehingga auditor menjaga etika profesi 

dalam menjalankan auditnya. 

Terakhir, pengalaman memiliki nilai rata – rata sebesar 31,98. Namun variabel ini 

berada diposisi skala tinggi. Artinya bahwa auditor BPKP yang mengikuti penelitian ini 

memiliki pengalaman dan ilmu yang cukup. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam 

proses audit.  

4.5.Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan pengujian regresi berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi 

klasik. Pengujian ini bertujuan untuk apakah dari 4 variabel – variabel ini dapat 

mempengaruhi kualitas audit. Untuk diperlukan model pengujian untuk mengetahui 

hipotesis yang ada.   

4.5.1. Uji Normalitas 

Menurut Gozali (2013) menjelaskan bahwa uji normalitas dapat bertujuan 

untuk mengetahui apakah masing – masing variabel distribusi normal atau tidak. 

Jika variabel – variabel tersebut dapat diartikan distribusi normal, apabila nilainya 

lebih dari 0,05 yang berarti signifikan. Berikut adalah hasil uji normalitas pada tabel 

dibawah ini. 
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                                                 Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 80 

Normal 

Parametersa 
Mean 0 

Std. Deviation 2,065 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 0,106 

Positive 0,106 

Negative -0,91 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,946 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,333 

                             Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 (Lampiran no 3) 

 

Pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa hasil uji normalitas menggunakan uji 

kolmogorov –smirnov. Hasil ini menunjukkan adanya distribusi normal. Hal ini 

menjelaskan bahwa diketahui Standarlized Residual sebesar 0,333 > 0,05 yang 

berarti signifikan. 

 

4.5.2. Uji Multikolinieritas  

 

Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas dengan melihat tolerance atau 

VIFnya 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

             Sumber: Hasil Data Pengolahan Primer 2020 (Lampiran no 3) 

 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 6,163 2,680 0,294 2,299 0,024   

Independensi 0,299 0,104 0,255 2,877 0,005 0,560 1,785 

Akuntabilitas 0,307 0,150 0,407 2,045 0,044 0,377 2,652 

Etika Profesi 0,290 0,129 -0,107 2,250 0,027 0,179 5,580 

Pengalaman -0,089 0,156 0,294 -0,570 0,570 0,168 5,960 
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Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF yaitu 

kurang dari 10 maupun lebih kecil dari pada tolerance sebesar 1. Semua variabel 

tersebut tidak mengandung atau bebas dari multikolinieritas. 

   

4.5.3. Uji Heteroskedatisitas  

Berikut adalah hasil uji heteroskedatisitas yang akan dilakukan dengan 

menggunakan uji glejser. 

               Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedatisitas 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

(Constant) 7,332 1,716  4,273 0 

Independensi -0,112 0,067 -0,239 -1,680 0,097 

Akuntabilitas -0,080 0,096 -0,145 -0,837 0,405 

Etika_Profesi 0,015 0,083 0,046 0,185 0,854 

Pengalaman -0,040 0,097 -0,108 -0,417 0,678 

   Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 (Lampiran no 3) 
 

 Pada tabel 4.11 menjelaskan bahwa hasil pengujian hesterokedatisitas yang 

dilakukan pada variabel tersebut bebas signifikan terhadap nilai residualnya. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai tersebut tidak dapat dipengaruhi ole 

heterokedatisitas. 

 

4.6.Analisis Regresi  

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis yang mengenai tentang independensi, 

akuntabilitas, etika profesi dan pengalaman yang berpengaruh pada kualitas audit yang akan 

dilakukan sebagai berikut ini: 
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          Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.163 2.705  2.299 .024 

Independensi .299 .104 .294 2.877 .005 

Akuntabilitas .307 .144 .255 2.045 .044 

Etika_Profesi .290 .129 .407 2.250 .027 

Pengalaman -.094 .151 -.107 -.570 .570 

 
   

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2020 (Lampiran no 3)`1 

 

 

Pada Tabel 4.9 dapat simpulkan sebagai persamaan uji hipotesis sebagai berikut:  

Y = 0,310IN + 0,265AK + 0,312EP – 0,94PK 

Dimana: 

Y : Kualitas Audit  

X1: Independensi 

X2: Akuntabilitas 

X3: Etika Profesi  

X4: Pengalaman  

 

4.6.1. Hasil Hipotesis Independensi terhadap Kualitas Audit 

Pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa t – hitung pada variabel Independensi 

sebesar 2,877 > 1,665. T – hitung tersebut dapat diartikan bahwa adanya pengaruh 



 
 

54 
 

positif terhadap kualitas audit. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

independensi yang dimiliki oleh auditor BPKP saat melalukan audit maka kualitas 

audit yang dimilikinya semakin tinggi. 

4.6.2. Hasil Hipotesis Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit 

Pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa t – hitung pada variabel akuntabilitas 

sebesar 2,045 > 1,665. Ini dapat diartikan bahwa independensi diterima oleh 

kualitas audit atau berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi akuntabilitasnya maka semakin tinggi juga kualitas 

audit yang dimiliki oleh auditor BPKP saat melakukan proses audit. 

4.6.3. Hasil Hipotesis Etika Profesi terhadap Kualitas Audit 

Pada tabel 4.12 menjelaskan bahwa nilai t –hitung pada varibel etika profesi 

sebesar 2,250 > 1,665. Berarti etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi etika profesi maka semakin tinggi 

kualitas audit. 

4.6.4. Hasil Hipotesis Pengalaman terhadap Kualitas Audit 

Pada tabel 4.12 menejlaskan bahwa nilai t –hitung pada variabel pengalaman 

kerja sebesar -0,570 < 1.665, berarti pengalaman memiliki pengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit karena pengalaman yang dimiliki tidak membantu dan 

mempermudah pekerjaannya ketika melakukan proses audit itu sendiri. 
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4.7.Pembahasan Uji Hipotesis 

4.7.1. Independensi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit 

Independensi semakin tinggi disebabkan oleh auditor yang selalu 

mengerjakan auditnya tanpa dipengaruhi oleh pihak luar dan tidak tergantung pada 

orang lain. Auditor selalu mempertahankan sikap dan mentalnya apabila pihak luar 

yang ingin mempengaruhi atau mengiming –imingngi ketika menemukan kasus 

baru. Auditor BPKP juga tidak memiliki hubungan yang dekat pada pihak lain, 

sehingga auditor memiliki rotasi pada pada bidang, agar dapat meningkatkan 

independensi yang dimiliki oleh auditor. 

Pada tabel 4.4 skor jawaban responden, independensi termasuk dalam 

kategori tinggi karena auditor selalu menjaga independensi agar tidak dapat 

dipengaruhi oleh pihak lain saat melakukan proses audit. Jika seseorang  kehilangan 

sikap independensinya maka hasil laporan yang dikerjakan oleh auditor tidak sesuai 

dengan kenyataan yang ada. Jadi seorang auditor harus mempertahankan sikap 

independensinya agar tidak dipengaruhi oleh pihak lain sesuai dengan penerapan 

etika yang dimiliki oleh auditor. 

Hasil hipotesis ini sesuai dan didukung oleh Ardini (2010) yang menyatakan 

bahwa independensi berpengaruh pada kualitas audit. Sehinnga variabel ini diterima 

oleh kualitas audit. 

4.7.2. Akuntabilitas Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit 

Akuntabilitas merupakan suatu sikap motivasi atau dorongan diri sendiri 

seorang untuk melakukan tanggung jawab seorang auditor dalam mengerjakan 

tugas auditnya. Auditor tidak hanya mempertanggung jawab saatnya menyelesaikan 
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tugasnya aja, melainkan hasil kerja audit karena jika hasil tidak sesuai dengan 

kenyataan. Akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi hasil yang 

dimiliki auditor BPKP sehingga dapat menghasilkan kualitas audit. 

Pada skor jawaban responden di tabel 4.4 menunjukkan bahwa akuntabilitas 

masuk pada kategori tinggi karena auditor BPKP memiliki tanggung jawab yang 

saat menyelesaikan tugas dan mempertanggung jawab hasil auditmya. Akuntabilitas 

dapat mempengaruhi kualitas audit ketika mempertanggung jawab tugas auditnya 

sendiri. Tidak hanya saat mengerjakan tugas auditnya juga, bahkan hasil tugas 

auditnya yang dapat mempengaruhi kualitas auditnya sendiri. Jika hasil auditnya 

memuaskan oleh berbagai pihak maka auditor harus mencurahkan seluruh 

pemikirannya dan mempertanggung jawab atas proses auditnya sendiri. Tanggung 

jawab seorang auditor bukan hanya mengerjakan tugas saja melainkan hasil yang 

disusun oleh auditor sendiri melalui pemikiran dan ilmu yang didapatkannya karena 

berdampak positif bagi kualitas auditnya sendiri. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Mardisari dan Nelly (2010) yang hasil 

penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang 

signifikan. 

4.7.3. Etika Profesi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit 

Etika profesi harus diikuti dan ditegakkan kepada auditor yang sedang 

melakukan proses audit sendiri, agar tidak terjadinya kecurangan pada laporan yang 

dibuat oleh auditor. Auditor BPKP selalu menaati norma dan etika saat melakukan 

proses audit yang terdapat pada standar dan sudah ditetapkan oleh suatu lembaga 

IAPI. Jika auditor memiliki etika yang baik maka klien tidak dapat membujuk 
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memberikan insentif yang tinggi agar laporan keuangannya wajar tanpa 

pengecualiaan, karena dalam diri auditor sudah tertanam kejujuran dan transparasi 

bekerja sesuai fakta (Futri dan Juliarsa 2014). Auditor harus mengikuti hukum yang 

sudah berlaku tanpa ada pengecualian sekalipun. Hal ini dapat mengurangi 

kecurangan yang terjadi pada auditor sendiri.  

Pada skor jawaban responden tabel 4.4, bahwa etika profesi masuk dalam 

katagori tinggi. Artinya auditor BPKP selalu memegang etika profesi yang sudah 

berlaku oleh IAPI agar tidak terjadinya penyimpangan saat melakukan proses audit 

sendiri. Supaya kualitas audit semakin tinggi maka auditor harus menerapkan dan 

mengikuti prosedur yang sudah ada saat mengerjakan laporan keuangan audit 

sendiri 

Hasil hipotesis ini sejalan dengan peneletian dahulu yaitu Murtapa dan 

Budiartha (2017) yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Auditor harus tegas saat klien memberikan tugas pada 

auditor, agar klien tidak melakukan perbuatan yang buruk bagi auditor yang sedang 

mengerjakan audit. Hal ini jelas membuat stakeholder senang atas ketegasan, 

objektifitas auditor. Jika auditor menerapkan etika profesi dan mengikuti norma yang 

sudah maka kualitasnya semakin tinggi. 

4.7.4. Pengalaman Kerja Berpengaruh Negatif terhadap Kualitas Audit 

 Peengalaman menjadi salah satu modal yang penting ketika menghadapi tugas 

atau kasus yang sering dikerjakan oleh auditor BPKP. Pengalaman sangat 

berpengaruh pada lama kerja auditor  yang sudah lebih dari 10 tahun. Akan tetapi, 

lama kerjanya akan menyebabkan kejenuhan pada diri auditor, karena sering 
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diberikan tugas audit yang berlebihan. Akibat dari kejenuhan sendiri dapat 

mengakibatkan ketidaktelitian saat melakukan audit itu sendiri. 

Pda skor responden di tabel 4.4 menjelaskan bahwa pengalaman masuk 

dalam katagori tinggi. Artinya bahwa pengalaman auditor tergantung lamanya kerja 

dan melakukan tugas audit. Pada kenyataannya, pengalaman kerja tidak 

berpengaruh pada kualitas audit, karena tidak ada ketelitian saat melakukan proses 

audit itu sendiri. Selain itu, auditor yang sudah memiliki pengalaman, tetapi 

pekerjaannya yang dilaksanakan semakin sulit mencari kesalahan yang terdapat 

pada laporan keuangan dan sulit memberikan rekomendasi atau kesimpulan audit 

yang dikerjakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan mudah, serta terjadinya kejenuhan pada 

diri auditor. 

Hasil hipotoses ini didukung oleh Atmaja (2010) yang menyatakan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


