
 
 
 
 

BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi nama KAP, jenis 

kelamin, pendidikan serta lama bekerja mereka yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 
Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

 

No. Nama KAP Jumlah Auditor yang Kuesioner 

  Auditor mau mengisi yang 

    diolah 

1. KAP. Drs. Bayudi Watu dan Rekan 10 10 10 
 (Cab)    

2. KAP. Benny, Tony, Frans & Daniel 9 9 9 

3. KAP. Darsono & Budi Cahyo 15 10 5 

 Santoso    

4. KAP. Hadori & Rekan (Cab) 10 - - 

5. KAP. Drs. Hananta Budianto & 12 - - 

 Rekan (Pusat)    

6. KAP. Leonard, Mulia & Richard 80 - - 
 (Cab)    

7. KAP. Tribowo Yulianti SE, BAP 14 8 8 

8. KAP. Drs. Sugeng Pamudji 28 10 7 

9. KAP. Dra. Suhartati & Rekan (cab) 14 - - 

10. KAP. Drs. Tahrir Hidayat 5 - - 

11. KAP. Erwan, Sugandhi, & Jajat 4 - - 

 Marjat (Cab)    

12. KAP. Sodikin & Harijanto 5 6 6 

13. KAP. Riza, Adi, Syahril & Rekan 10 6 6 

14. KAP. Pho & Rekan 20 5 5 

 Jumlah 232 64 56 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa dari jumlah kuesioner yang 

disebarkan dari 14 KAP, hanya 8 KAP yang bersedia menjadi responden dan 

jumlah kuesioner yang disebarkan ada 64 kuesioner, tetapi ada yang tidak terisi 

secara lengkap dan tidak kembali, sehingga hanya 56 kuesioner. Adanya auditor 
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yang  tidak  mengisi  kuesioner  dikarenakan  sibuk  atau  berhalangan  hadir  saat 

 

pembagian kuesioner. 

 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 
 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 
    

2. Jenis Kelamin:   

 a. Laki-laki 34 60,7% 

 b. Perempuan 22 39,3% 
    

 TOTAL: 56 100% 
    

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berjenis kelamin laki-laki (60,7%) dan sisanya 22 orang atau 

39,3% adalah perempuan. 

 
Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 
    

3. Pendidikan:   

 a. S1 51 91,1% 

 b. S2 5 8,9% 
    

 TOTAL: 56 100% 
     

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden 

pada penelitian berpendidikan S1 (91,1%) dan sisanya berpendidikan S2 (8,9%). 
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Tabel 4.4. Lama Bekerja Responden 
     Cumulative 

  Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1-3 th 1 1,8 1,8 1,8 

 4-6 th 43 76,8 76,8 78,6 

 7-9 th 12 21,4 21,4 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  
      

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini bekerja antara 4-6 tahun sebanyak 43 orang (76.8%) kemudian yang 

bekerja antara 7-9 tahun ada 12 orang (21.4%) dan hanya 1 orang (7.8%) yang 

telah bekerja antara 1-3 tahun. 

 
Tabel 4.5. Usia Responden 

 

     Cumulative 

  Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 25-30 th 36 64,3 64,3 64,3 

 31-35 th 14 25,0 25,0 89,3 

 36-40 th 6 10,7 10,7 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  
       
Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini yang berusia antara 25-30 tahun ada 36 orang atau 64.3%, yang 

berusia antara 31-35 tahun sebanyak 14 orang atau 25% serta yang berusia antara 

36-40 tahun ada 4 orang atau 10.7%. 

 
Tabel 4.6. Crosstab Gender dan Pendidikan 

 
Gender * Pendidikan Crosstabulation  

   Pendidikan  

   S1 S2 Total 

GenderLAKI-LAKI Count 31 3 34 

  % of Total 55,4% 5,4% 60,7% 

 PEREMPUAN Count 20 2 22 

  % of Total 35,7% 3,6% 39,3% 

Total Count 51 5 56 

  % of Total 91,1% 8,9% 100,0%  
Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki dengan pendidikan S1 yaitu 31 orang 

(55,4%). 

 
Tabel 4.7. Crosstab Gender dan Jabatan 

 
Gender * Jabatan Crosstabulation 

   Jabatan  

   Auditor senior Auditor yunior Total 

GenderLAKI-LAKI Count 14 20 34 

  % of Total 25,0% 35,7% 60,7% 

 PEREMPUAN Count 13 9 22 

  % of Total 23,2% 16,1% 39,3% 

Total Count 27 29 56 

  % of Total 48,2% 51,8% 100,0%  
Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki dengan jabatan auditor yunior yaitu 

20 orang atau 35.7%. 

 
Tabel 4.8. Crosstab Pendidikan dan Jabatan 

 
Pendidikan * Jabatan Crosstabulation 

   Jabatan  

   Auditor senior Auditor yunior Total 

Pendidikan S1 Count 24 27 51 

  % of Total 42,9% 48,2% 91,1% 

 S2 Count 3 2 5 

  % of Total 5,4% 3,6% 8,9% 

Total  Count 27 29 56 

  % of Total 48,2% 51,8% 100,0% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini sebagian besar berpendidikan S1 dengan jabatan auditor yunior 

yaitu 27 orang atau 48.2%. 
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4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

 

dengan r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel independensi: 

 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas Independensi 
 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,749 0,266 Valid 

X2 0,382 0,266 Valid 

X3 0,749 0,266 Valid 

X4 0,669 0,266 Valid 

X5 0,477 0,266 Valid 

X6 0,565 0,266 Valid 

X7 0,514 0,266 Valid 

X8 0,415 0,266 Valid 

X9 0,784 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel independensi adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel penugasan personal: 

 
Tabel 4.10. Hasil Pengujian Validitas Penugasan Personal 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,450 0,266 Valid 

X2 0,475 0,266 Valid 

X3 0,547 0,266 Valid 

X4 0,666 0,266 Valid 

X5 0,577 0,266 Valid 

X6 0,438 0,266 Valid 

X7 0,387 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel penugasan personal adalah valid. Tabel 

berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel konsultasi: 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Validitas Konsultasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,558 0,266 Valid 

X2 0,577 0,266 Valid 

X3 0,538 0,266 Valid 

X4 0,488 0,266 Valid 

X5 0,617 0,266 Valid 

X6 0,379 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan konsultasi ini dapat dikatakan valid.Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel supervisi: 

 

 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Validitas Supervisi 
 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,616 0,266 Valid 

X2 0,650 0,266 Valid 

X3 0,379 0,266 Valid 

X4 0,472 0,266 Valid 

X5 0,664 0,266 Valid 

X6 0,498 0,266 Valid 

X7 0,550 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan supervisi ini dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel pemekerjaan: 

 
Tabel 4.13. Hasil Pengujian Pemekerjaan 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 
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X1 0,865 0,266 Valid 

X2 0,822 0,266 Valid 

X3 0,400 0,266 Valid 

X4 0,412 0,266 Valid 

X5 0,842 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan pemekerjaan dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel pengembangan profesional: 

 
Tabel 4.14. Hasil Pengujian Pengembangan Profesional 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,685 0,266 Valid 

X2 0,737 0,266 Valid 

X3 0,599 0,266 Valid 

X4 0,644 0,266 Valid 

X5 0,806 0,266 Valid 

X6 0,549 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan pengembangan profesional dapat dikatakan valid. Tabel berikut 

ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel promosi: 

 
Tabel 4.15. Hasil Pengujian Promosi 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,623 0,266 Valid 

X2 0,682 0,266 Valid 

X3 0,703 0,266 Valid 

X4 0,333 0,266 Valid 

X5 0,728 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan promosi dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini menunjukkan 

hasil pengujian validitas untuk variabel penerimaan dan keberlanjutan klien: 
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Tabel 4.16. Hasil Pengujian Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 
 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,329 0,266 Valid 

X2 0,440 0,266 Valid 

X3 0,623 0,266 Valid 

X4 0,554 0,266 Valid 

X5 0,424 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan penerimaan dan keberlanjutan klien dapat dikatakan valid. Tabel 

berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel inspeksi: 

 
Tabel 4.17. Hasil Pengujian Inspeksi 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,435 0,266 Valid 

X2 0,433 0,266 Valid 

X3 0,516 0,266 Valid 

X4 0,525 0,266 Valid 

X5 0,274 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan inspeksi dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini menunjukkan 

hasil pengujian validitas untuk variabel pengelolaan resiko inherent: 

 

 

Tabel 4.18. Hasil Pengujian Pengelolaan resiko inherent 
 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,401 0,266 Valid 

X2 0,465 0,266 Valid 

X3 0,284 0,266 Valid 

X4 0,529 0,266 Valid 

X5 0,672 0,266 Valid 

X6 0,335 0,266 Valid 

X7 0,377 0,266 Valid 

X8 0,426 0,266 Valid 
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X9 0,278 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan pengelolaan resiko inherent dapat dikatakan valid. Tabel berikut 

ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel pengelolaan resiko 

control: 

 
Tabel 4.19. Hasil Pengujian Pengelolaan resiko control 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,687 0,266 Valid 

X2 0,578 0,266 Valid 

X3 0,539 0,266 Valid 

X4 0,354 0,266 Valid 

X5 0,773 0,266 Valid 

X6 0,644 0,266 Valid 

X7 0,484 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan pengelolaan resiko control dapat dikatakan valid. Tabel berikut 

ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel pengelolaan resiko 

deteksi: 

 

 

Tabel 4.20. Hasil Pengujian Pengelolaan resiko deteksi 
 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,684 0,266 Valid 

X2 0,685 0,266 Valid 

X3 0,380 0,266 Valid 

X4 0,523 0,266 Valid 

X5 0,634 0,266 Valid 

X6 0,670 0,266 Valid 

X7 0,350 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan pengelolaan resiko deteksi dapat dikatakan valid. Tabel berikut 

ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel kualitas audit: 

 

 

Tabel 4.21. Hasil Pengujian Kualitas Audit 
 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,438 0,266 Valid 

X2 0,508 0,266 Valid 

X3 0,647 0,266 Valid 

X4 0,503 0,266 Valid 

X5 0,310 0,266 Valid 

X6 0,511 0,266 Valid 

X7 0,430 0,266 Valid 

X8 0,421 0,266 Valid 

X9 0,468 0,266 Valid 

X10 0,493 0,266 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan kualitas audit dapat dikatakan valid. 

 

 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

 
Tabel 4.22. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Independensi 0,859 Reliabel 

Penugasan Personal 0,768 Reliabel 

Konsultasi 0,767 Reliabel 

Supervisi 0,810 Reliabel 

Pemekerjaan 0,846 Reliabel 

Pengembangan Profesional 0,856 Reliabel 

Promosi 0,821 Reliabel 
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Penerimaan dan Keberlanjutan Klien  0,711 Reliabel 

Inspeksi  0,677 Reliabel 

Pengelolaan resiko inherent  0,739 Reliabel 

Pengelolaan resiko control  0,822 Reliabel 

Pengelolaan resiko deteksi  0,809 Reliabel 

Kualitas audit  0,796 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah   

 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,7 sehingga 

 

dikatakan reliabel. 
 
 
 
 

4.3. Statistik Deskriptif 

 

4.3.1. Statistik Deskriptif Semua Variabel 
 
 

 

Rumus untuk menentukan rentang skala : 
 

 

Nilai Max – Nilai Min = 5-1 

3   3 

= 1,33 
 

Jadi, nilai untuk rentang skala adalah 1,33. 
 

Berikut adalah tabel yang menjelaskan statistik deskriptif penelitian : 
 

 

Tabel 4.24. Rentang Skala 
 

Rentang skala Kategori 
  

1-2.33 Rendah 
  

2.34-3.66 Sedang 
  

3.67-5 Tinggi 
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Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada 

 

penelitian ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.23. Statistik Deskriptif 
 

Keterangan 
Kisaran Kisaran 

Mean 
 Rentang skala  

Keterangan 
teoritis aktual Rendah Sedang Tinggi    

Independensi 1-5 
3.00-4.89 3.9505 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

PenugasanPersonal 1-5 
3.29-5.00 3.9930 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

Konsultasi 1-5 
3.17-5.00 3.9730 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

Supervisi 1-5 
3.00-4.71 3.8314 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

Pemekerjaan 1-5 
2.40-4.80 3.6821 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

PengembanganProfes 1-5 
3.33-5.00 4.2375 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 

ional 
   

5.00 
 

      

Promosi 1-5 
3.00-5.00 4.1179 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

PenerimaandanKeber 1-5 
3.20-5.00 4.2107 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 

lanjutanKlien 
   

5.00 
 

      

Inspeksi 1-5 
3.40-5.00 4.3393 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

ResikoInherent 1-5 
2.33-4.89 3.7920 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

ResikoControl 1-5 
2.00-5.00 3.7682 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

ResikoDeteksi 1-5 
2.43-5.00 3.7596 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Tinggi 
    

5.00 
 

       

KualitasAudit 1-5 
1.60-4.80 3.3268 

1-2.33 2.34-3.66 3.67- Sedang 
    

5.00 
 

       

Sumber: Data Primer yang -Diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai mean untuk variabel 

independensi sebesar 3,9505 termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi 

auditor terhadap sikap tidak memihak dan sikap netral dan tidak bias serta 
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menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

melaporkan pekerjaan yang dilakukan sudah baik. Atau dengan kata lain auditor 

dalam bekerja tidak memihak salah satu pihak mana pun. 

 
Nilai mean untuk variabel penugasan personal sebesar 3,9930 termasuk 

dalam kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap kebijakan dan prosedur 

Kantor Akuntan Publik dalam hal penugasan pemeriksaan untuk memberikan 

Keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh auditor yang 

memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan sudah baik. 

 
Nilai mean untuk variabel konsultasi sebesar 3,9730 termasuk dalam 

kategori sedang. Artinya persepsi auditor terhadap kebijakan, prosedur dan 

fasilitas konsultasi yang baik oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga para 

pemeriksa yang menghadapi suatu masalah dapat dengan mudah berkonsultasi 

cukup baik. 

 
Nilai mean untuk variabel supervisi sebesar 3,8314 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap delegasi wewenang, bimbingan 

dan penugasan terhadap para asisten yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit 

dan menjaga mutu audit sudah baik. 

 
Nilai mean untuk variabel pemekerjaan sebesar 3,6821 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pengangkatan pemeriksa 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit sudah baik. 

 
Nilai mean untuk variabel pengembangan profesional sebesar 4,2375 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap kebijakan dan 
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prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 

pengembangan professional memungkinkan personal memenuhi tanggung 

jawabnya sudah baik. Menurut responden adanya kesempatan pelatihan selalu 

terbuka lebar, diadakan training secara berkala, diadakan kualifikasi personal 

untuk jabatan tertentu, dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan 

profesional auditor, adanya pengadaan seminar secara berkala, mengikuti PPL 

untuk mengupdate materi materi baru di KAP tempatnya bekerja. 

 
Nilai mean untuk variabel promosi sebesar 4,1179 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap kebijakan dan prosedur Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dalam hal memberikan keyakinan memadai bahwa setiap 

personel auditor memiliki kualifikasi yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang 

jabatan sudah baik. Menurut responden, ada promosi dimanfaatkan untuk 

kesempatan naik jabatan, promosi dimanfaatkan untuk peningkatan jenjang karir 

secara berkala, promosi yang dilakukan harus berprestasi, ada promosi sesuai 

kenaikan jenjang jabatan, adanya kenaikan jabatan secara berkala. 

 
Nilai mean untuk variabel penerimaan dan keberlanjutan klien sebesar 

4,2107 termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap 

kebijakan dan prosedur Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penerimaan dan 

pemeliharaan hubungan dengan klien sehingga KAP terhindar dari klien yang 

memiliki itikad tidak baik sudah baik. Menurut responden ada pertimbangan 

khusus untuk menolak atau menerima klien tertentu, sikap independen selalu 

dipantau dalam memilih atau menolak klien, survey/review pendahuluan 
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dilakukan sebelum, audit menjadi tanggung jawab bersama setelah memutuskan 

untuk menerima klien tertentu, keberlanjutan klien selalu diutamakan. 

 
Nilai mean untuk variabel inspeksi sebesar 4,3393 termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap kebijakan dan prosedur Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem 

pengendalian mutu sehingga KAP dapat mengetahui apakah sistem telah memadai 

dan dilaksanakan dengan baik. Menurut responden, di tempatnya bekerja adanya 

inspeksi dari atasan secara berkala, bekerja memiliki prosedur inspeksi, bekerja 

ada yang namanya cek list, temuan inspeksi diutarakan dan dirangkum bersama, 

tindakan perbaikan atas hasil inspeksi berjalan dengan lancar. 

 
Nilai mean untuk variabel pengelolaan resiko inherent sebesar 3,7920 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap tingkat auditor 

dalam menerima suatu unsur ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit 

yang akan dilakukannya sudah baik. Jadi dalam bekerja, auditor 

mempertimbangkan bentuk atau jenis usaha klien, memperhatikan budaya kerja 

usaha klien, mengukur seberapa besar tingkat kompleksitas transaksi usaha, 

menilai terlebih dahulu motivasi pekerjaan dari setiap usaha klien, mempelajari 

laporan audit terdahulu sebelum melakukan pengauditan, menerima klien tidak 

mendasarkan pada unsur pertemanan atau persaudaraan, memeriksa transaksi 

laporan klien yang tidak rutin dilakukan dalam usaha klien, menimbang untuk 

mencatat saldo perkiraan dan transaksi usaha klien, menggolongkan transaksi 

yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh klien. 
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Nilai mean untuk variabel pengelolaan resiko control sebesar 3,7682 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap kontrol resiko 

yang dapat dilakukan dalam pekerjaan lapangan audit sudah baik. Jadi dalam 

bekerja, auditor mempelajari terlebih dahulu struktur organisasi klien, mencari 

tahu tentang pembagian tugas-tugas lain yang dimiliki klien, melakukan uji 

kelayakan usaha klien dengan perbandingan efektivitas kinerja usaha klien, 

mengamati keberadaan dan kelengkapan asersi pengendalian yang dimiliki oleh 

klien, mencari tahu tentang kerjasama jaringan penghubung usaha klien dengan 

mitra usaha klien, mengamati aliran kinerja pelaporan pada setiap bidang usaha 

klien, mengamati teknik dalam sistem pengendalian usaha klien. 

 
Nilai mean untuk variabel pengelolaan resiko deteksi sebesar 3,7596 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi auditor terhadap cara 

pendeteksian resiko dalam melaksanakan pekerjaan audit sudah baik. Jadi auditor 

menetapkan prosedur audit pada laporan audit usaha klien, membuat perencanaan 

dan melakukan supervisi pada saat pelaksanaan audit lapangan, membuat 

perencanaan untuk menerima tingkat resiko yang akan terjadi, membuat sistem 

pengawasan audit yang sesuai dengan standar audit, menginterprestasikan hasil-

hasil dari prosedur audit di lapangan, melakukan pengujian subtantif terhadap 

saldo akun usaha klien, mengamati terjadinya resiko berlandaskan pada penetapan 

resiko inhern dan resiko pengendalian. 

 
Nilai mean untuk variabel kualitas audit sebesar 3,3268 termasuk dalam 

kategori sedang. Artinya persepsi auditor terhadap kemungkinan (joint 

probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang 
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ada dalam sistem akuntansi klien cukup baik. Jadi dalam bekerja adanya 

kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit, kualitas laporan hasil pemeriksaan 

cukup baik, dalam melakukan pemeriksaan, terkait dengan laporan hasil 

pemeriksaan, harus memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara 

obyektif, serta rekomendasi yang konstruktif. 

 
 
 
 

 

4.3.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Untuk mengetahui statistik deskriptif tentang variabel penelitian dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Tabel 4.25. Deskriptif Statistik Variabel Independensi 
 

         Kategor 

    Keterangan    Rata-rata i 

   

Auditor  bebas  dari  campur  tangan  pimpinan  (inspektur)   

untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi 
3.95 Tinggi 

bagian-bagian tertentu yang diperiksa 
   

     

Auditor bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur   

yang dipilih auditor     
3.98 Tinggi         

         

Auditor bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk 
3.95 

Tinggi 

menentukan subyek pekerjaan pemeriksaan 
   

    

Pemeriksaan  bebas  dari  usaha-usaha  manajerial  obyek  Tinggi 

pemeriksaan untuk  menentukan  atau menunjuk  kegiatan 
3.90 

 

yang diperiksa 
      

       

Pelaksanaan pemeriksaan harus bekerja sama dengan pihak  Tinggi 

perusahaan (dalam menyediakan dokumen yang 
3.95 

 

dibutuhkan) selama proses pemeriksaan 
   

    

Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak 
3.96 

Tinggi 

lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan 
  

   

Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pelaporan,   

auditor bebas dari kewajiban pihak lain untuk 
4.00 Tinggi 

mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan 
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Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pelaporan,    
auditor bebas dari bahasa atau istilah yang menimbulkan 

3.98 
 

Tinggi 
multi tafsir 

    

      

Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pelaporan,    

auditor   bebas   dari   usaha   pihak   tertentu   untuk    

mempengaruhi pertimbangan   pemeriksa terhadap isi 
3.89 

 
Tinggi 

laporan pemeriksaan    

     

Rata-rata    3.95  Tinggi 
      

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)      

Berdasarkan pada  tabel  diatas  dapat diketahui bahwa  ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel independensi sebesar 3,95 dan termasuk dalam kategori 

 

tinggi. 
 
 
 
 

Tabel 4.26. Deskriptif Statistik Penugasan Personal 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Menurut saya kebutuhan personil dalam penugasan harus   

ada. 3.73 
Tinggi 

 

   

Ketersediaan  personil  di  tempat  saya  bekerja  sangat   

mencukupi 3.86 
Tinggi 

 

   

Di tempat saya bekerja waktu pelaksanaan dan jumlah   

penugasan sangat sesuai 4.21 Tinggi 
   

Kesempatan penugasan secara personel atau perorangan di   

tempat saya bekerja selalu ada 3.86 Tinggi 
   

Di tempat saya bekerja kualifikasi personal diadakan untuk  Tinggi 

memilih personal yang tepat 3.93  
   

Di tempat saya bekerja ada penugasan untuk PPL 4.05 Tinggi 
   

Kualifikasi personal dilakukan untuk auditor yang sedang   

bekerja secara berkala 4.30 
Tinggi 
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Rata-rata 3.99 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel penugasan personal sebesar 3,99 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.27. Deskriptif Statistik Konsultasi 
 

       Kategor 

  Keterangan   Rata-rata i 

   

Di tempat saya bekerja ada ruang lingkup dalam konsultasi 4.02 Tinggi 
        

Di  tempat saya bekerja banyak kesempatan dalam   

berkonsultasi 
    

3.89 
Tinggi 

     

     

Di  tempat saya  bekerja  ada  identifikasi  masalah dalam   

konsultasi 
     

4.09 
Tinggi 

      

       

Di  tempat saya bekerja memiliki prosedur  terstruktur   

dalam konsultasi 
    

3.91 
Tinggi 

     

   

Adanya  dorongan  atasan  untuk  menggunakan  prosedur   

konsultasi standard    3.91 Tinggi 
     

Adanya prosedur dalam konsultasi   4.02 Tinggi 
        

Rata-rata      3.97 Tinggi 
        

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel konsultasi sebesar 3,97 dan termasuk dalam kategori 

 

tinggi. 

 

Tabel 4.28. Deskriptif Statistik Supervisi 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Di tempat saya bekerja ada pendelegasian tanggung jawab   

dari atasan 3.86 
Tinggi 

 

   

Di   tempat   saya   bekerja   ada   tindakan   terhadap   

ketidakpuasan bawahan 3.75 
Tinggi 

 

   

Ditempat  saya  bekerja  semua  personel  baru  mendapat   

supervisi yang memadai 3.89 Tinggi 
   

Ditempat saya bekerja ada pengawasan dari atasan yang   

ketat 4.04 Tinggi 
   

Adanya pujian terhadap kinerja yang baik serta bantuan  Tinggi 

untuk mendapat peluang kerja di tempat saya bekerja 3.88  
   

Adanya kepedulian terhadap minat bawahannya di tempat  Tinggi 

saya bekerja 3.73  
   

Adanya review program audit di tempat saya bekerja   

 
3.68 

Tinggi 
  

   

Rata-rata 3.83 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel supervisi sebesar 3,83 dan termasuk dalam kategori 

 

tinggi. 

 

Tabel 4.29. Deskriptif Statistik Pemekerjaan  
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  Kategor 
Keterangan Rata-rata i 

   

Di  tempat  saya  bekerja  ada  kualifikasi  tertentu  untuk   

rekrutmen auditor 3.43 Sedang 

Di tempat  saya  bekerja  ada syarat  yang harus  dipenuhi   

untuk posisi tertentu 3.59 Sedang 

Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diterima di   

KAP ini 3.93 Tinggi 

Di tempat saya bekerja harus ada ketrampilan khusus untuk   

job desc 3.88 Tinggi 

Di  tempat  saya  bekerja  auditor  harus  memenuhi  semua   

persyaratan jika ingin bekerja 3.59 Sedang 

Rata-rata 3.68 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel pemekerjaan sebesar 3,68 dan termasuk dalam kategori 

 

tinggi. 

 

Tabel 4.30. Deskriptif Statistik Pengembangan Profesional 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Di  tempat  saya  bekerja  Kesempatan  pelatihan  selalu  Tinggi 

terbuka lebar 4.18  
   

Di tempat saya bekerja diadakan training secara berkala 
4.57 

 
 

Tinggi   

Di tempat saya bekerja diadakan kualifikasi personal untuk   

jabatan tertentu 4.34 
Tinggi 

 

   

KAP  tempat  saya  bekerja  dilakukan  pelatihan  untuk   

meningkatkan pengembangan profesional auditor 4.25 
Tinggi 

 

   

Di KAP tempat saya bekerja adanya pengadaan seminar   

secara berkala 4.25 Tinggi 
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 KAP   tempat saya   bekerja   mengikuti   PPL   untuk   Tinggi 

 mengupdate materi materi baru 3.84   
      

 Rata-rata  4.24  Tinggi 
     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)    

 Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel pengenmbangan profesional sebesar 4,24 dan termasuk 

 

dalam kategori tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.31. Deskriptif Statistik Promosi 
 

       Kategor 

  Keterangan   Rata-rata i 

        

Ditempat saya bekerja promosi dimanfaatkan untuk   

kesempatan naik jabatan 
   

4.23 
Tinggi 

    

        

Ditempat saya bekerja promosi dimanfaatkan untuk   

peningkatan jenjang karir secara berkala 
 

4.13 
Tinggi 

  

   

Ditempat  saya  bekerja  promosi  yang  dilakukan  harus   

berprestasi      3.89 Tinggi 
   

Di KAP tempat saya bekerja ada promosi sesuai kenaikan   

jenjang jabatan     4.30 Tinggi 
   

Di  KAP  tempat  saya  bekerja  adanya  kenaikan  jabatan   

secara berkala     4.04 Tinggi 
        

Rata-rata      4.12 Tinggi 
        

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan pada 89inda diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden  untuk  variabel  promosi  sebesar  4,12  dan  termasuk  dalam  kategori 

 

tinggi. 

 

Tabel 4.32. Deskriptif Statistik Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Di tempat saya bekerja ada pertimbangan khusus untuk   

menolak atau menerima klien tertentu 4.29 Tinggi 
   

Di  tempat  saya  bekerja  sikap  89indakan89nt  selalu   

dipantau dalam memilih atau menolak klien 4.14 Tinggi 
   

Di   tempat   saya   bekerja   survey/review   pendahuluan   

dilakukan sebelum menerima klien 4.38 Tinggi 
   

Di tempat saya bekerja pengelolaan resiko audit menjadi   

tanggung  jawab  89indaka  setelah  memutuskan  untuk  Tinggi 

menerima klien tertentu 4.07  
   

Di   tempat   saya   bekerja   keberlanjutan   klien   selalu   

diutamakan 4.18 Tinggi 
   

Rata-rata 4.21 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

Berdasarkan pada 89inda diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel penerimaan dan keberlanjutan klien 4,21 dan termasuk 

 

dalam kategori tinggi. 

 

Tabel 4.33. Deskriptif Statistik Inspeksi 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Di tempat saya bekerja, adanya inspeksi dari atasan secara   

berkala 4.39 
Tinggi 

 

   

Di tempat saya bekerja memiliki prosedur inspeksi 
4.41 

 
 

Tinggi   

89   



 
 
 
 

Di tempat saya bekerja ada yang 90indaka cek list   
 4.18 

Tinggi   

Di tempat  saya  bekerja  temuan inspeksi diutarakan dan   

dirangkum bersama 4.25 Tinggi 
   

Di  tempat  saya  bekerja  90indakan  perbaikan  atas  hasil   

inspeksi berjalan dengan lancar 4.46 Tinggi 
   

Rata-rata 4.34 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel inspeksi 4,34 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.34. Deskriptif Statistik Resiko Inherent 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Auditor mempertimbangkan bentuk atau jenis usaha klien 
3.61 

 
 

Sedang   

Auditor memperhatikan budaya kerja usaha klien 
3.79 

 
 

Tinggi   

Auditor  mengukur  seberapa  besar  tingkat  kompleksitas   

transaksi usaha klien 3.80 Tinggi 
   

Auditor  menilai  terlebih  dahulu  motivasi  pekerjaan  dari   

setiap usaha klien 3.93 Tinggi 
   

Auditor  mempelajari  laporan  audit  terdahulu  sebelum   

melakukan pengauditan 3.89 Tinggi 
   

Auditor  menerima  klien  tidak  mendasarkan  pada  unsur   

pertemanan atau persaudaraan 3.75 Tinggi 
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Auditor memeriksa transaksi laporan klien yang tidak rutin   

dilakukan dalam usaha klien 3.59 Sedang 
   

Auditor menimbang untuk mencatat saldo perkiraan dan   

transaksi usaha klien 3.91 Tinggi 
   

Auditor  menggolongkan  transaksi  yang  rentan  terhadap   

penyalahgunaan oleh klien 3.86 Tinggi 
   

Rata-rata 3.79 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel resiko inherent 3,79 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 
 
 
 
 

 

Tabel 4.35. Deskriptif Statistik Resiko Control 
 

  Kategor 

Keterangan Rata-rata i 

   

Auditor  mempelajari  terlebih  dahulu  struktur  organisasi   

klien 4.09 
Tinggi 

 

   

Auditor mencari tahu tentang pembagian tugas-tugas lain   

yang dimiliki klien 3.86 
Tinggi 

 

   

Auditor  melakukan  uji  kelayakan  usaha  klien  dengan   

perbandingan efektivitas kinerja usaha klien 3.64 Tinggi 
   

Auditor  mengamati  keberadaan  dan  kelengkapan  asersi   

pengendalian yang dimiliki oleh klien 3.28 Tinggi 
   

Auditor   mencari   tahu   tentang   kerjasama   jaringan   

penghubung usaha klien dengan mitra usaha klien 4.05 Tinggi 
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Auditor  mengamati  aliran  kinerja  pelaporan  pada  setiap   

bidang usaha klien 3.84 Tinggi 
   

Auditor  mengamati  teknik  dalam  sistem  pengendalian   

usaha klien 3.61 Sedang 
   

Rata-rata 3.77 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

responden untuk variabel resiko control 3,77 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.36. Deskriptif Statistik Resiko Deteksi 
 

    Kategor 

Keterangan  Rata-rata i 

     

Auditor  menetapkan  prosedur audit pada  laporan  audit   

usaha klien 
  

3.91 
Tinggi 

   

     

Auditor  membuat  perencanaan dan melakukan  supervisi   

pada saat pelaksanaan audit lapangan 
 

3.86 
Tinggi 

  

   

Auditor  membuat  perencanaan  untuk  menerima  tingkat   

resiko yang akan terjadi   3.70 Tinggi 
   

Auditor  membuat  sistem  pengawasan  audit  yang  sesuai   

dengan standar audit   3.55 Tinggi 
   

Auditor  menginterprestasikan  hasil-hasil  dari  prosedur   

audit di lapangan   3.80 Tinggi 
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Auditor  melakukan  pengujian  subtantif  terhadap  saldo   

akun usaha klien 3.89 Tinggi 
   

Auditor  mengamati  terjadinya  resiko  berlandaskan  pada   

penetapan resiko inhern dan resiko pengendalian. 3.61 Sedang 
   

Rata-rata 3.76 Tinggi 
   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel resiko deteksi 3,76 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 

Tabel 4.37. Deskriptif Statistik Kualitas Audit 
 

    Kategor 

Keterangan  Rata-rata i 

    

Saat  menerima  penugasan, auditor  menetapkan  sasaran, 
3.5 

 

ruang lingkup, metodologi pemeriksaan 
 

Sedang   

Dalam semua pekerjaan saya harus direview oleh atasan   

secara  berjenjang  sebelum laporan  hasil  pemeriksaan 
3.20 

Sedang 

dibuat    

    

Proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilakukan   

dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan 
3.36 Sedang 

audit serta rekomendasi yang terkait  

   

Auditor menata dokumen audit dalam bentuk kertas kerja   

audit dan disimpan dengan baik agar dapat secara efektif 
2.75 Sedang 

diambil, dirujuk dan dianalisis 
 

   

Dalam   melaksanakan    pemeriksaan,   auditor   harus   

mematuhi kode etik yang ditetapkan  2.84 
Sedang     

Dalam  melakukan  pemeriksaan,  terkait  dengan laporan   

hasil  pemeriksaan,  harus  memuat  temuan  dan  simpulan   

hasil pemeriksaan secara obyektif, serta rekomendasi yang 
3.25 Sedang 

konstruktif   

    

Dalam  melakukan  pemeriksaan,  terkait  dengan laporan   

hasil  pemeriksaan,  harus  mengungkapkan  hal-hal  yang   

merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai 
3.30 Sedang 

berakhirnya pemeriksaan   

    

Dalam  melakukan  pemeriksaan,  terkait  dengan laporan   

hasil pemeriksaan, harus mengemukakan pengakuan atas  
Tinggi 

suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan  

4.02  

yang telah dilaksanakan obyek pemeriksaan 
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Dalam  melakukan  pemeriksaan,  terkait  dengan laporan   
hasil pemeriksaan, harus mengemukakan penjelasan atau  

Sedang 
tanggapan pejabat/pihak obyek pemeriksaan tentang hasil  

3.45 
 

pemeriksaan 
  

   

Dalam  melakukan  pemeriksaan,  terkait  dengan laporan  Tinggi 

hasil   pemeriksaan,   harus   akurat,   lengkap,   obyektif,   

meyakinkan,   jelas,   ringkas,   serta   tepat   waktu   agar 
3.61 

 

informasi yang diberikan bermanfaat secara maksimal.  

  

Rata-rata  3.33 Sedang 
    

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata rata-rata 

 

responden untuk variabel kualitas audit  3,33 dan termasuk dalam kategori tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

 

4.4.1. Uji Normalitas 

 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof- 

 

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

Tabel 4.38. Hasil Pengujian Normalitas  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize 
  d Residual 

N  56 

Normal Parameters
a,b 

Mean ,0000000 

 Std. Deviation 3,82602217 

Most Extreme Absolute ,097 

Differences Positive ,049 

 Negative -,097 

Test Statistic  ,097 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,200
c,d 

a. Test distribution is Normal.   
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
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d. This is a lower bound of the true significance.  
 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas 

 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

 
 
 
 

 

Tabel 4.39. Hasil Pengujian Multikolinearitas 
 

  Collinearity Statistics 

Model  Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 Independensi ,527 1,898 

 PenugasanPersonal ,499 2,004 

 Konsultasi ,456 2,193 

 Supervisi ,280 3,566 

 Pemekerjaan ,398 2,515 

 PengembanganProfesional ,541 1,848 

 Promosi ,601 1,664 

 PenerimaandanKeberlanjutanKlien ,612 1,634 

 Inspeksi ,614 1,630 

 ResikoInherent ,707 1,415 

 ResikoControl ,721 1,386 

 ResikoDeteksi ,788 1,269 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai untuk Tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 
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multikolinearitas.  Artinya  tidak  ada  korelasi  antara  variabel  independen  pada 

 

penelitian ini. 
 
 
 

 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

 

model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.40. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Coefficients
a 

 
  Unstandardized Standardized   

  Coefficients Coefficients   

Model  B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 9,945 8,787  1,132 ,264 

 Independensi -,013 ,116 -,021 -,115 ,909 

 PenugasanPersonal -,203 ,147 -,254 -1,380 ,175 

 Konsultasi -,047 ,162 -,056 -,289 ,774 

 Supervisi ,099 ,180 ,136 ,553 ,583 

 Pemekerjaan -,150 ,133 -,233 -1,132 ,264 

 PengembanganProfesional -,178 ,124 -,253 -1,433 ,159 

 Promosi ,170 ,123 ,232 1,382 ,174 

 PenerimaandanKeberlanjuta 
-,181 ,147 -,205 -1,236 ,223  

nKlien       

 Inspeksi ,084 ,185 ,076 ,455 ,651 

 ResikoInherent -,044 ,077 -,088 -,568 ,573 

 ResikoControl ,114 ,075 ,233 1,523 ,135 

 ResikoDeteksi ,063 ,080 ,115 ,786 ,436 

a. Dependent Variable: abs_res       
 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Dilihat dari tabel 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. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

 

4.5. Uji F 
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Uji F ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam penelitiian ini. Apabila 

nilai probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen , tetapi sebaliknya jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 maka variabel 

independen secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Berikut adalah hasilnya: 

 
Tabel 4.41. Hasil Uji F 

 

ANOVA
a 

 

  Sum of     

Model  Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1401,868 12 116,822 6,239 ,000
b 

 Residual 805,115 43 18,724   

 Total 2206,982 55    

a. Dependent Variable: KualitasAudit  
b. Predictors: (Constant), ResikoDeteksi, PengembanganProfesional, 
PenugasanPersonal, PenerimaandanKeberlanjutanKlien, ResikoInherent, 

Pemekerjaan, Promosi, ResikoControl, Inspeksi, Konsultasi, 
Independensi, Supervisi 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

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

 

< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

 

4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat, atau dengan kata lain seberapa besar 

persentase yang dihasilkan oleh variabel independen dalam menjelaskan 
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kontribusi nya terhadap variabel dependen , dapat diketahui dari besarnya nilai 

koefisien determinasi (R2) yang berada antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 

satu dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2016). 

 
Tabel 4.42. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

Model Summary
b 

 

   Adjusted R Std. Error of 

Model R R Square Square the Estimate 

1 ,797
a 

,635 ,533 4,32708  
a. Predictors: (Constant), ResikoDeteksi, 

PengembanganProfesional, PenugasanPersonal, 
PenerimaandanKeberlanjutanKlien, ResikoInherent, 

Pemekerjaan, Promosi, ResikoControl, Inspeksi, 
Konsultasi, Independensi, Supervisi  
b. Dependent Variable: KualitasAudit  

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar 

0,533 yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 53,3 % dan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

 

4.7. Pengujian Hipotesis 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

 
Tabel 4.43. Hasil uji t 

 

   Standa    Kesimpulan 

   rdized     

 Unstandardized Coeffi     

 Coefficients cients     

  Std.      

Model B Error Beta t Sig.   
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       Sig./2  

1 (Constant) 4,258 18,528  ,230 ,819   

 Independensi ,650 ,245 ,337 2,656 ,011 0,005 Diterima 

 PenugasanPerson 
,607 ,310 ,256 1,961 ,056 

0,028 Diterima 
 

al 
  

        

 Konsultasi -,251 ,342 -,100 -,733 ,467 0,233 Ditolak 

 Supervisi ,853 ,379 ,391 2,249 ,030 0,015 Diterima 

 Pemekerjaan ,826 ,280 ,431 2,954 ,005 0,002 Diterima 

 PengembanganPr 
-,436 ,262 -,209 -1,668 ,103 

0,051 Ditolak 
 

ofesional 
  

        

 Promosi ,530 ,259 ,243 2,045 ,047 0,023 Diterima 

 PenerimaandanKe 
,563 ,309 ,214 1,821 ,076 

0,038 Diterima 
 

berlanjutanKlien 
  

        

 Inspeksi -,070 ,391 -,021 -,180 ,858 0,429 Ditolak 

 ResikoInherent ,121 ,162 ,082 ,745 ,460 0,230 Ditolak 

 ResikoControl -,094 ,157 -,065 -,600 ,552 0,276 Ditolak 

 ResikoDeteksi -,379 ,169 -,233 -2,249 ,030 0,015 Ditolak 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
 
 
 
 
 

 

4.7.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel independensi sebesar 0,011/2=0,0055 yang nilainya < 0,05 dengan 

koefisien regresi +0.650. Artinya independensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Jadi hipotesis pertama diterima. 

 

 

4.7.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel penugasan personal sebesar 0,056/2= 0,028 yang nilainya < 0,05 dan 

koefisien beta +0.607. Artinya penugasan personal berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Jadi hipotesis kedua diterima. 

 

 

4.7.3. Pengujian Hipotesis Ketiga 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel konsultasi sebesar 0,467/2= 0,2335 yang nilainya > 0,05. Artinya 

konsultasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis ketiga ditolak. 

 

 

4.7.4. Pengujian Hipotesis Keempat 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel supervisi sebesar 0,030/2=0,015 yang nilainya < 0,05 dengan koefisien 

regresi +0.853. Artinya supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi 

hipotesis keempat diterima. 

 

 

4.7.5. Pengujian Hipotesis Kelima 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel pemekerjaan sebesar 0,005/2=0,0025 yang nilainya < 0,05 dengan 

koefisien regresi +0,826. Artinya pemekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Jadi hipotesis kelima diterima. 

 

 

4.7.6. Pengujian Hipotesis Keenam 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel pengembangan profesional sebesar 0,103/2= 0,0515 yang nilainya > 0,05. 

Artinya pengembangan profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Jadi 

hipotesis keenam ditolak. 

 

 

4.7.7. Pengujian Hipotesis Ketujuh 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel promosi sebesar 0,047/2= 0,0235 yang nilainya < 0,05 dengan koefisien 

regresi +0,530. Artinya promosi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi 

hipotesis ketujuh diterima. 

 

 

4.7.8. Pengujian Hipotesis Kedelapan 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel penerimaan dan keberlanjutan klien sebesar 0,076/2= 0,038 yang nilainya 

< 0,05 dengan koefisien regresi +0,563. Artinya penerimaan dan keberlanjutan 

klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis kedelapan 

diterima. 

 

 

4.7.9. Pengujian Hipotesis Kesembilan 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel inspeksi sebesar 0,858/2= 0,429 yang nilainya > 0,05. Artinya inspeksi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis kesembilan ditolak. 

 
 
 
 
 

4.7.10. Pengujian Hipotesis Kesepuluh 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel pengelolaan resiko inherent sebesar 0,460/2=0,230 yang nilainya > 0,05. 

Artinya pengelolaan resiko inherent tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Jadi hipotesis kesepuluh ditolak. 
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4.7.11. Pengujian Hipotesis Kesebelas 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel pengelolaan resiko control sebesar 0,552/2= 0,276 yang nilainya > 0,05. 

Artinya pengelolaan resiko control tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Jadi 

hipotesis kesebelas ditolak. 

 

 

4.7.12. Pengujian Hipotesis Keduabelas 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel pengelolaan resiko deteksi sebesar 0,030/2=0,015 yang nilainya < 0,05 

dengan koefisien regresi -0.379. Artinya pengelolaan resiko deteksi berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis keduabelas ditolak karena berbeda 

arah. 

 

 

4.8. Pembahasan 

 

4.8.1. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel independensi sebesar 0,011/2=0,0055 yang nilainya < 0,05 dengan 

koefisien regresi +0.650. Artinya independensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. 

 
Independensi adalah sikap dan etika auditor untuk memiliki sikap netral 

dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, 

melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan. Di mana prinsip 
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objektivitas disyaratkan agar auditor dapat melaksanakan audit dengan jujur dan 

tidak mengkompromikan kualitas (SPAP 2011). 

 
Agoes (2004) mengklasifikasikan aspek independensi seorang auditor 

menjadi 3 aspek : (1) Independensi senyatanya (independent in fact), yaitu suatu 

keadaan di mana auditor memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit 

secara obyektif. (2) Independensi dalam penampilan (independent in 

appeareance), yaitu pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan 

denngan pelaksanaan audit. (3) Independensi dari sudut keahlian atau kompetensi 

(independent in competence), hal ini berhubungan erat dengan kompetensi atau 

kemampuam auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. 

 
Apabila seorang auditor semakin bebas dari campur tangan pimpinan 

(inspektur) untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian 

tertentu yang diperiksa, auditor semakin bebas dari intervensi pimpinan tentang 

prosedur yang dipilih auditor, auditor semakin bebas dari usaha-usaha pihak lain 

untuk menentukan subyek pekerjaan pemeriksaan juga untuk menentukan atau 

menunjuk kegiatan yang diperiksa, auditor semakin bebas dari kepentingan 

pribadi maupun pihak lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan, maka 

auditor dalam kegiatan auditnya akan menemukan adanya pelanggaran yang 

mungkin sebenarnya sedang terjadi. Selain itu, apabila dalam melakukan 

pemeriksaan terkait dengan pelaporan, auditor bebas dari kewajiban pihak lain 

untuk mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan, dalam melakukan pemeriksaan 

terkait dengan pelaporan, auditor bebas dari bahasa atau istilah yang menimbulkan 

multi tafsir, dan dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan 
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pelaporan, auditor bebas dari usaha pihak tertentu untuk mempengaruhi 

pertimbangan pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksaan menunjukkan sikap 

auditor semakin independen, maka auditor akan melaporkan pelanggaran tersebut 

nyata apa adanya. Dengan auditor menemukan pelanggaran yang benar-benar 

sedang terjadi dan auditor itu melaporkan pelanggaran tersebut dengan apa 

adanya, itu berarti audit yang dilakukan auditor itu bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang berhubungan. Sehingga karena audit yang dilakukan auditor itu bermanfaat 

maka dapat dikatakan berkualitas. 

 
Misalnya auditor dalam bekerja dengan independen berarti bebas dari 

campur tangan pihak mana pun dan jujur dalam bekerja, hal ini akan berdampak 

pada peningkatan kualitas auditnya dan sebaliknya apabila auditor bekerja tidak 

independen maka ia akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan tidak 

independen sehingga berdampak pada penurunan kualitas audit. 

 
Penelitian yang dilakukan Bawono dan Singgih (2010) menyimpulkan 

bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini juga didukung penelitian Ardini (2010) yang menyatakan bahwa 

independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

 

4.8.2. Pengaruh penugasan personal terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel penugasan personal sebesar 0,056/2= 0,028 yang nilainya < 0,05 dan 

koefisien beta +0.607. Artinya penugasan personal berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. 
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Penugasan Personal adalah Kebijakan dan prosedur Kantor Akuntan 

Publik dalam hal penugasan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan memadai 

bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki tingkat pelatihan 

dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut (SPAP 2011). Penugasan audit adalah 

suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh seorang auditor dalam memeriksa 

laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut 

yang di dalamnya terdapat proses penerimaan, perencanaan, pelaksanaan 

pengujian, dan pelaporan temuan audit. Dalam unsur ini mempunyai peran untuk 

memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf 

professional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan 

tersebut. Dalam proses penugasan personel, sifat dan lingkup supervisi harus 

dipertimbangkan. Umumnya, apabila personel yang ditugaskan semakin cakap 

dan berpengalaman, maka supervisi secara langsung terhadap personel tersebut, 

semakin tidak diperlukan 

 
Kualitas Audit menurut Setyorini (2011), sebagai gabungan probabilitas 

seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan yang 

terjadi dalam sistem akuntansi klien. Menurut Astriana (2010) seorang auditor 

dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaaan yang tinggi, karena auditor 

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk 

masyarakat, tidak hanya bergantung pada klien saja. Kualitas audit terkait dengan 

adanya jaminan auditor bahwa laporan keuangan tidak menyajikan kesalahan 

yang material atau memuat kecurangan. Angelo dalam Andini (2011) menyatakan 
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bahwa kualitas audit dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya 

dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas audit dalam memenuhi hal yang bersifat prosedural untuk memastikan 

keyakinan terhadap keterandalan laporan keuangan. 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Fauji et al., (2015), Badjuri (2017), dan 

Anggraeni dan Badera, (2013) menyatakan bahwa penugasan personal, konsultasi, 

dan supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

 

4.8.3. Pengaruh konsultasi terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel konsultasi sebesar 0,467/2= 0,2335 yang nilainya > 0,05. Artinya 

konsultasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
Konsultasi adalah kebijakan, prosedur dan fasilitas konsultasi yang baik 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga para pemeriksa yang menghadapi 

suatu masalah dapat dengan mudah berkonsultasi . Kebijakan konsultasi yang ada 

dalam kantor akuntan publik merupakan alat untuk memberikan pengalaman 

kepada personel. Konsultasi ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh 

keyakinan yang layak bahwa auditor pada kantor akuntan publik akan meminta 

bantuan sepanjang diperlukan dari orang yang mempunyai pertimbangan yang 

lebih matang ataupun otoritas. 

 
Tindakan konsultasi ini diharapkan agar para pekerja lapangan audit dapat 

meminta bantuan saran atau solusi kepada atasan audit dengan tidak kaku, 

sehingga segala pekerjaan lapangan audit yang dilakukan tetap dalam koridor 
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yang telah ditetapkan. Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi 

melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan 

perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan 

(Kusharyanti, 2003) . Adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP 

menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya 

akan mempengaruhi kualitas audit. 

 
Unsur konsultasi memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan 

memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang 

memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement) yang 

memadai. Konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor, antara lain ukuran 

KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh 

staf pelaksana perikatan. 

 
Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah dikarenakan pada data yang 

dianalisis menunjukkan kurang ada realisasi yang dilakukan dalam diri auditor 

untuk melakukan konsultasi terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih 

professional maupun lebih berkompeten. Dapat dilihat juga dari beberapa 

quesioner adanya wadah untuk melakukan konsultasi tetapi jika dalam diri 

auditornya sendiri kurang bisa memperhatikan ataupun melakukan inisiatif 

konsultasi terhadap pihak-pihak yang dianggap bisa lebih mengerti permasalahan 

yang terjadi maka konsultasi ini menjadi tidak maksimal. Tidak adanya pengaruh 

konsultasi terhadap kualitas audit didukung adanya kenyataan bahwa setiap KAP 

menerapkan budaya konsultasi yang berbeda-beda untuk mendorong dan memberi 

keyakinan serta kemampuan para personil auditornya dalam menjalankan 
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pemeriksaan. Jika personil yang bersangkutan menemui permasalahan ataupun 

kesulitan dalam mengambil keputusan tertentu, maka personil tersebut terkadang 

tidak berkonsultasi dengan pihak yang mempunyai wewenang dan kemampuan 

yang cukup (para senior) sehingga menjadikan konsultasi tidak berpengaruh 

terhadap kualitsa audit. 

 
Hal ini sependapat dengan penelitan yang dilakukan oleh Kusharyanti, 

(2003) yang menyatakan bahwa konsultasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

 

 

4.8.4. Pengaruh supervisi terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel supervisi sebesar 0,030/2=0,015 yang nilainya < 0,05 dengan koefisien 

regresi +0.853. Artinya supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 
Supervisi adalah bimbingan dan penugasan terhadap para asisten yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menjaga mutu audit. Unsur supervisi 

memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar 

mutu yang ditetapkan oleh KAP. 

 
Supervisi merupakan cara atasan mentransfer pengalamannya kepada 

bawahan berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi di lapangan. 

Penggunaan kertas kerja sebagai salah satu media mendokumentasikan pekerjaan 

lapangan memudahkan dan membantu di dalam mengarahkan personel dalam 

melakukan pekerjaan lapangan, sehingga bawahan akan mendapatkan pengalaman 

yang terarah. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi 
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tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, 

kualifikasi staf pelaksana perikatan dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang 

telah digunakan. Tanggung jawab KAP untuk menetapkan prosedur mengenai 

supervisi berbeda dengan tanggung jawab staf secara individual untuk 

merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu. 

 
Dalam setiap aktivitas organisasi atau perusahaan, tindakan supervisi biasa 

dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk memeriksa dan memastikan bahwa 

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan telah dilakukan sesuai dengan rencana 

kerja yang telah ditetapkan. Dalam profesi akuntan publik, supervisi merupakan 

hal yang penting. Dalam bidang pemeriksaan akuntan, supervisi diatur dalam 

Standar Profesional Akuntansi Publik. Bagian ini berisi panduan bagi auditor yang 

melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Fauji et al., (2015), Badjuri (2017), dan 

Anggraeni dan Badera, (2013) menyatakan bahwa penugasan personal, konsultasi, 

dan supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

 

4.8.5 Pengaruh pemekerjaan terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

pemekerjaan sebesar 0,005/2=0,0025 yang nilainya < 0,05 dengan koefisien 

regresi +0,826. Artinya pemekerjaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 
Pemekerjaan adalah Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dalam pengangkatan pemeriksa yang berpengaruh 
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terhadap kualitas audit. Unsur pemekerjaan memberikan keyakinan memadai 

bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat sehingga 

memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Akhirnya, mutu 

pekerjaan KAP tergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel 

yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, 

program pemekerjaan KAP manjadi salah satu unsur penentu untuk 

mempertahankan mutu pekerjaan KAP. 

 
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fauji et al., (2015), 

Atiqoh (2016) dan Lay, (2016) menyatakan bahwa pemekerjaan tidak 

berpengaruh parsial terhadap kualitas audit. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.8.6. Pengaruh pengembangan profesional terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel pengembangan profesional sebesar 0,103/2= 0,0515 yang nilainya > 0,05. 

Artinya pengembangan profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
Pengembangan Profesional adalah Kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pengembangan professional 

memungkinkan personal memenuhi tanggung jawabnya. Unsur ini memberikan 

keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan yang memadai 

sehingga memenuhi mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan 

profesional dan berkelanjutan dan pelatihan merupakan sarana bagi KAP untuk 
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memberikan kepada personelnya pengetahuan memadai untuk memenuhi 

tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP. 

 
Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan yang dimilikinya yaitu berdasarkan yang petama pengabdian pada 

profesi, auditor yang mengabdi kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja 

dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam 

melakukan audit sehingga dapat menhasilkan audit yang berkualitas. Jadi apabila 

semakin tinggi pengabdian pada profesi akan semakin tinggi profesionalisme 

auditor. Yang kedua kewajiban sosial, auditor harus mempunyai pandangan 

bahwa tugas yang dilaksanakannya untuk kepentingan publik karena dengan 

pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh pemakai laporan auditan. Oleh karena itu auditor 

mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat serta profesinya. Jadi 

apabila semakin tinggi kewajiban sosial akan semakin tinggi profesionalisme 

auditor. Yang ketiga kemandirian, dimana seorang auditor dituntut harus mampu 

mengambil keputusan sendiri tanpa adanya dari pihak lain sesuai dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang 

dihadapinya. Jadi apabila semakin tinggi kemandirian akan semakin tinggi 

profesionalisme auditor. Yang keempat keyakinan terhadap profesi, dimana 

seorang auditor akan lebih yakin terhadap rekan seprofesinya, hal ini dapat 

dilakukan dengan meminta rekan seprofesi untuk menilai kinerjanya. Jadi apabila 

semakin tinggi kemandirian akan semakin tinggi profesionalisme auditor. Yang 

terakhir hubungan dengan sesama profesi, auditor mempunyai ikatan profesi 
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sebagai acuan, dengan adanya ikatan ini akan membangun kesadaran profesional 

auditor. Jadi apabila semakin tinggi hubungan sesama profesi semakin tinggi 

profesionalisme auditor. 

 
Profesionalisme juga menjadi syarat utama sebagai auditor. Menurut 

Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku 

profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengerahuan, pengalaman, 

kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan 

memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor 

tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk 

memastikan kepercayaan publik. 

 
Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena adanya pelatihan yang sering 

dilakukan tetapi tetap tidak maksimal, karena ketika dilakukan pelatihan banyak 

auditor yang tidak memperhatikan maupun kurang memahami materi-materi 

pengajaran yang diberikan untuk pengembangan professional. Sehingga 

menyebabkan meskipun sudah tinggi untuk pengembangan professional di KAP 

tetapi hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara pengembangan 

profesional terhadap kualitas audit. 

 
Hal ini sependapat dengan penelitan yang dilakukan Fauji et al., (2015) 

yang menyatakan bahwa pengembangan profesional tidak berpengaruh parsial 

terhadap kualitas audit. 
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4.8.7. Pengaruh promosi terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel 

promosi sebesar 0,047/2= 0,0235 yang nilainya < 0,05 dengan koefisien regresi 

+0,530. Artinya promosi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 
Promosi adalah Kebijakan dan prosedur Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam 

hal memberikan keyakinan memadai bahwa setiap personel auditor memiliki 

kualifikasi yang disyaratkan. Unsur ini memberikan keyakinan memadai bahwa 

semua personel terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang 

diisyaratkan untuk lapis tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi 

personel akan berakibat terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel 

terseleksi untuk promosi harus mencakup, tetapi tidak terbatas kepada karakter, 

intelegensi, pertimbangan dan motivasi. 

 
Semakin tinggi promosi maka mengindikasikan auditor mendapatkan promosi 

di kantornya sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas audit, dengan 

demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif antara promosi terhadpa 

kualitas audit. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fauji et al., 

(2015), Yunawati dan Febrinova (2017) dan Atmawinata (2014) menyatakan 

bahwa promosi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

 

4.8.8.Pengaruh penerimaan dan keberlanjutan terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel penerimaan dan keberlanjutan klien sebesar 0,076/2= 0,038 yang nilainya 

 
 
 

113 



 
 
 
 

< 0,05 dengan koefisien regresi +0,563. Artinya penerimaan dan keberlanjutan 

klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 
Penerimaan dan Keberlanjutan Klien adalah Kebijakan dan prosedur 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penerimaan dan pemeliharaan hubungan 

dengan klien sehingga KAP terhindar dari klien yang memiliki itikad tidak baik. 

Dalam penerimaan dan keberlanjutan klien bahwa perikatan dari klien akan 

diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan hubungan dengan klien yang 

manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP untuk 

menetapkan prosedur dengan tujuan seperti tersebut, tidak berarti bahwa KAP 

bertugas untuk menentukan integritas atau keandalan klien, dan tidak juga berarti 

bahwa KAP berkewajiban kepada siapa pun, kecuali kepada dirinya, untuk 

menerima, menolak atau mempertahankan kliennya. Namun, dengan berdasarkan 

pada prinsip pertimbangan hati-hati, KAP disarankan selektif dalam menentukan 

hubungan profesionalnya. 

 
Penelitian yang dilakukan oleh Fauji et al., (2015), Badjuri (2017), 

Nurchasanah dan Rahmanti (2003) menyatakan bahwa penerimaan keberlanjutan 

klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 

 

 

4.8.9. Pengaruh inspeksi terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel inspeksi sebesar 0,858/2= 0,429 yang nilainya > 0,05. Artinya inspeksi 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Inspeksi adalah Kebijakan dan prosedur Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem pengendalian mutu sehingga 

KAP dapat mengetahui apakah sistem telah memadai dan dilaksanakan dengan 

baik. Unsur inspeksi memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang 

berhubungan dengan unsur-unsur pengendalian mutu, seperti tersebut pada butir a 

sampai dengan butir h, telah diterapkan secara efektif. Prosedur inspeksi dapat 

dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak untuk mewakili 

kepentingan manajemen KAP. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan 

tergantung kepada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan 

tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutunya. 

 
Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena auditor dalam bekerja tidak 

melakukan inspeksi secara optimal dan dalam penugasan auditnya kurang 

memperhatikan unsur inspeksi, sehingga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit 

dan menjadikan hipotesis ditolak. 

 
Hal ini didukung dengan penelitan yang dilakukan Suryo (2017) 

menyatakan bahwa inspeksi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

 

4.8.10. Pengaruh pengelolaan resiko inherent terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel pengelolaan resiko inherent sebesar 0,460/2=0,230 yang nilainya > 0,05. 

Artinya pengelolaan resiko inherent tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Resiko inherent atau inherent Risk secara sederhana dapat dijelaskan 

bahwa inherent risk adalah tingkat resiko awal atau resiko bawaan sebelum 

diterapkan control sedangkan residual risk adalah tingkat resiko setelah diterapkan 

control. Dari definisi atau arti di atas maka dapat dikatakan bahwa inherent risk 

adalah merupakan istilah yang dengan mudah dapat dimengerti. 

 
Alasan ditolaknya hipotesis ini karena pengelolaan resiko inherent adalah 

resiko bawaan yang pasti ada dalam setiap penugasan audit dan sulit untuk 

dihilangkan tetapi masih dalam batas wajar, sehingga menjadikan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Karena risiko dengan kualitas tergatung 

kepada kondisi auditor dan KAP dalam mengaudit klien. 

 
Hal ini sependapat oleh penelitian yang dilakukan Krauß & Zülch, 

(2013)menyatakan bahwa pengelolaan audit risk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

 

 

4.8.11. Pengaruh pengelolaan resiko control terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel pengelolaan resiko control sebesar 0,552/2= 0,276 yang nilainya > 0,05. 

Artinya pengelolaan resiko control tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
Pengelolaan resiko audit kontrol adalah resiko bahwa kebijakan 

pengendalian internal klien dan prosedur gagal untuk mendeteksi atau mencegah 

salah saji material dari terjadi. Resiko kontrol berkenaan dengan kemungkinan 

adanya kekeliruan dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak 

terdeteksi atau tidak dapat dicegah oleh pengendalian internal. Resiko 
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pengendalian dipengaruhi oleh faktor efektivitas pengendalian internal, dan 

keandalan penetapan resiko yang direncanakan (penetapan di bawah 100%), oleh 

karena itu bila resiko pengendalian ditetapkan tinggi, maka auditor harus 

mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak. 

 
Ketika auditor menentukan resiko kontrol rendah, berarti auditor akan 

mengumpulkan semua bahan bukti dan melakukan prosedur audit dengan lengkap 

untuk mendeteksi adanya resiko, sehingga kemungkinan untuk melakukan 

penghentian prosedur audit tinggi. Sebaliknya, jika auditor menetapkan resiko 

kontrol yang tinggi maka semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

 
Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena risiko control tidak ada 

hubungan dengan kualitas SPM dan juga tergantung kepada kondisi perusahaan 

dan KAP dalam mengaudit klien. Auditor dalam melaksanakan auditnya dapat 

meng-handle risiko audit yang ditemuinya dilapangan sehingga tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit dan menjadikan hipotesis ditolak. 

 
Hal ini sependapat oleh penelitian yang dilakukan Krauß & Zülch, (2013) 

yang menyatakan bahwa pengelolaan audit risk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 

 
 
 
 

 

4.8.12. Pengaruh pengelolaan resiko deteksi terhadap kualitas audit 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel pengelolaan resiko deteksi sebesar 0,030/2=0,015 yang nilainya < 0,05 
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dengan koefisien regresi -0.379. Artinya pengelolaan resiko deteksi berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit jadi hipotesis ditolak karena berbeda arah. 

 
Pengelolaan resiko audit adalah tingkat auditor dalam menerima suatu 

unsur ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit yang akan dilakukannya. 

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan pengelolaan resiko 

audit. Auditor harus mempertimbangkan pengelolaan resiko audit untuk 

merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Dengan mempertimbangkan 

pengelolaan resiko audit, auditor harus merancang prosedur audit secara efisien 

dan efektif. Ketika auditor ditugaskan untuk melakukan audit, maka kualitas dari 

tugas yang ia jalankan lebih berhubungan dengan kualitas diri sebagai orang 

pribadi dibandingkan dengan kualitas Kantor Akuntan dimana ia bernaung. 

Auditor memang mendasarkan pekerjaannya pada prosedur audit yang dimiliki 

oleh Kantor Akuntan tersebut. Semakin tinggi pengelolaan resiko deteksi, 

semakin terbatas prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor terhadap asersi 

yang bersangkutan (asersi saldo akaun) dan semakin rendah tingkat keandalan 

bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Sebaliknya, semakin rendah pengelolaan 

resiko deteksi, semakin luas prosedur audit yang ditempuh oleh auditor dan 

semakin tinggi kompetensi bukti audit yang diperlukan oleh auditor. 

 
Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena pengelolaan resiko deteksi 

adalah resiko ini tidak dapat mendeteksi yang ada kualitas audit, sehingga 

pengelolaan resiko deteksi tidak berpengaruh terhadap kualias audit. Alasan 

ditolaknya hipotesis ini juga karena risiko deteksi dengan kualitas tergatung 

kepada kondisi perusahaan dan KAP dalam mengaki klien. 
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Hal ini sependapat oleh penelitian yang dilakukan Krauß & Zülch, 

(2013)yang menyatakan bahwa pengelolaan audit risk berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. 

 

 

4.9. Implikasi Manajerial 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, penugasan personal, 

pemekerjaan, promosi, penerimaan dan keberlanjutan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan konsultasi dan pengembangan 

profesional berpengaruh tetapi negative terhadap kualitas audit. Implikasi 

manajerial yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

 
1. KAP sebaiknya tidak membiarkan auditor yang memberikan jasa di luar 

audit kepada sesuatu entitas, melakukan audit untuk entitas yang sama. 

 
2. KAP sebaiknya mengadakan training secara berkala. 

 

3. Atasan dapat memberikan dorongan untuk menggunakan prosedur 

konsultasi standard. 
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