
BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan proses penyebaran kuesioner 

pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner  

No. Nama KAP 
Kuesioner 

yang disebar 

Kuesioner yang kembali 

dan bisa diolah 

1 Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 

(cabang) 

10 10 

2 Benny, Tony, Frans & Daniel 

(cabang) 

5 4 

3 I. Soetikno 5 5 

4 Pho & Rekan 5 5 

5 Riza, Adi, Syahrir & Rekan (cabang) 5 5 

6 Sarastanto & rekan 5 5 

7 Siswanto 5 5 

8 Sodikin & Harijanto (Pusat) 5 5 

9 Sophian Wongsargo 5 5 

10 Suratman 5 5 

11 Teguh Heru & Rekan 5 5 

12 Tri Bowo Yulianti (Cabang) 5 5 

13 Ashari & Ida Nurhayati 5 5 

14 Arnestesa 5 5 

JUMLAH 75 74 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi pendidikan 

terakhir responden, lama bekerja responden, serta jabatan responden.  Keterangan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 



 

Tabel 4.2. Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 9 12,2 12,2 12,2 

S1 56 75,7 75,7 87,8 

S2 9 12,2 12,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

  Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa dari sebanyak 74 auditor 

yang menjadi responden pada penelitian ini mayoritas berpendidikan S1, yaitu 

sebanyak 56 orang (75.7%). Sedangkan untuk jenjang pendidikan S2 dan D3 

masing-masing adalah sebanyak 9 orang atau 12.2%. 

Tabel 4.3. Lama Bekerja Responden 

lama_kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 tahun 6 8,1 8,1 8,1 

>5 tahun 14 18,9 18,9 27,0 

1-5 tahun 54 73,0 73,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini mayoritas telah bekerja selama 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 54 orang 

(73%). Sedangkan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun adalah sebanyak 14 orang 

(18.9%), dan yang bekerja selama kurang dari 1 tahun adalah sebanyak 6 orang 

(8.1%).  

 



 

Tabel 4.4. Jabatan Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Auditor Junior 37 50.0 50.0 50.0 

Auditor Senior 31 41.9 41.9 91.9 

Manajer 4 5.4 5.4 97.3 

Supervisor 2 2.7 2.7 100.0 

Total 74 100.0 100.0  

       Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa jabatan responden untuk 

auditor junior sebanyak 37 orang (50%), auditor senior sebanyak 31 orang (41.9%), 

untuk manajer sebanyak 4 orang (5.4%), dan untuk supervisor sebanyak 2 orang 

(2.7%). Sehingga sebagian besar responden pada penelitian ini adalah auditor 

junior. 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan setiap 

pertanyaan dalam kuesioner. Dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel 

kompetensi auditor: 

 

 

 

 



Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Kompetensi auditor 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Kom_A1 0,274 0,235 Valid 

Kom_A2 0,210 0,235 Tidak Valid 

Kom_A3 0,446 0,235 Valid 

Kom_A4 0,517 0,235 Valid 

Kom_A5 0,226 0,235 Tidak Valid 

Kom_A6 0,264 0,235 Valid 

Kom_A7 0,259 0,235 Valid 

Kom_A8 0,168 0,235 Tidak Valid 

Kom_A9 0,332 0,235 Valid 

Kom_A10 0,431 0,235 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui ada beberapa item pertanyaan 

kuesioner yang tidak valid karena nilai r hitung < r tabel. Oleh karena itu dilakukan 

pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Validitas Kompetensi auditor 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Kom_A1 0,281 0,235 Valid 

Kom_A3 0,433 0,235 Valid 

Kom_A4 0,498 0,235 Valid 

Kom_A6 0,279 0,235 Valid 

Kom_A7 0,129 0,235 Tidak Valid 

Kom_A9 0,325 0,235 Valid 

Kom_A10 0,427 0,235 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui ada 1 item pertanyaan kuesioner 

yang tidak valid karena nilai r hitung < r tabel, maka dilakukan pengujian ulang 

dengan hasil: 



Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Kompetensi auditor 3 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Kom_A1 0,318 0,235 Valid 

Kom_A3 0,499 0,235 Valid 

Kom_A4 0,472 0,235 Valid 

Kom_A6 0,326 0,235 Valid 

Kom_A9 0,303 0,235 Valid 

Kom_A10 0,415 0,235 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

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

semua item pertanyaan untuk variabel kompetensi auditor adalah valid. 

Selanjutnya, pada tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel time budget pressure: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Validitas Audit fee 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

AF1 0,556 0,235 Valid 

AF2 0,574 0,235 Valid 

AF3 0,519 0,235 Valid 

AF4 0,633 0,235 Valid 

AF5 0,476 0,235 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

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

untuk item pertanyaan pada variabel audit fee dapat dikatakan valid. Selanjutnya 

pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel audit 

fee: 

 



Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas Time budget pressure 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

TB1 0,484 0,235 Valid 

TB2 0,394 0,235 Valid 

TB3 0,661 0,235 Valid 

TB4 0,597 0,235 Valid 

TB5 0,670 0,235 Valid 

TB6 0,488 0,235 Valid 

TB7 0,482 0,235 Valid 

TB8 0,081 0,235 Tidak Valid 

TB9 0,078 0,235 Tidak Valid 

      Sumber: Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui ada beberapa item pertanyaan 

kuesioner variabel time budget pressure yang tidak valid karena nilai r hitung < r 

tabel maka dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Validitas Time budget pressure  2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

TB1 0,479 0,235 Valid 

TB2 0,421 0,235 Valid 

TB3 0,749 0,235 Valid 

TB4 0,670 0,235 Valid 

TB5 0,742 0,235 Valid 

TB6 0,616 0,235 Valid 

TB7 0,370 0,235 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

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

item pertanyaan time budget pressure ini dapat dikatakan valid. Selanjutnya, tabel 



berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel Pemahaman 

sistem informasi: 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Validitas Pemahaman Sistem Informasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PS1 0,693 0,235 Valid 

PS2 0,565 0,235 Valid 

PS3 0,597 0,235 Valid 

PS4 0,514 0,235 Valid 

PS5 0,598 0,235 Valid 

PS6 0,306 0,235 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

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

item pertanyaan Pemahaman sistem informasi ini dapat dikatakan valid. 

Selanjutnya tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

kualitas audit. 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Validitas Kualitas Audit 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

K_AUD1 0,120 0,235 Tidak Valid 

K_AUD2 0,295 0,235 Valid 

K_AUD3 0,371 0,235 Valid 

K_AUD4 0,285 0,235 Valid 

K_AUD5 0,169 0,235 Tidak Valid 

K_AUD6 0,584 0,235 Valid 

K_AUD7 0,517 0,235 Valid 

K_AUD8 0,412 0,235 Valid 

K_AUD9 0,495 0,235 Valid 

K_AUD10 0,504 0,235 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah 



Berdasarkan pada tabel diatas diketahui ada beberapa item pertanyaan 

kuesioner yang tidak valid karena nilai r hitung < r tabel maka dilakukan pengujian 

ulang dengan hasil: 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Validitas Kualitas Audit 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

K_AUD2 0,351 0,235 Valid 

K_AUD3 0,380 0,235 Valid 

K_AUD6 0,719 0,235 Valid 

K_AUD7 0,588 0,235 Valid 

K_AUD8 0,615 0,235 Valid 

K_AUD9 0,651 0,235 Valid 

K_AUD10 0,654 0,235 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

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

item pertanyaan kualitas audit ini dapat dikatakan valid. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

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

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Kompetensi auditor 0.659 Reliabel 

Time budget pressure 0.829 Reliabel 

Audit fee 0.775 Reliabel 

Pemahaman sistem informasi 0.788 Reliabel 

kualitas audit 0.812 Reliabel 



Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai alpha yang lebih besar daripada 0,6 

sehingga dikatakan reliabel. 

4.4 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan pengolahan data yang akan dipakai untuk 

memberikan gambaran dari data penelitian. Artinya statistik deskriptif digunakan 

untuk mengetahui jawaban responden kepada setiap pernyataan dari masing-

masing variabel penelitian. Persepsi responden terhadap setiap variabel dalam 

penelitian ini ditunjukan dengan statistik deskriptif.  

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Variabel 

Keterangan Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah  Sedang Tinggi 

kom_aud 6-30 12-29 22,6081 6-14 14.01-22 22.01-30 Tinggi 

audit_fee 5-25 5-35 21,8514 5-11.66 11.67-18.32 18.33-25 Tinggi 

time_budget 7-35 7-25 26,5000 7-16.33 16.34-25.62 25.63-35 Tinggi   

pemahaman_si 6-30 15-30 24,6892 6-14 14.01-22 22.01-30 Tinggi 

kualitas_aud 7-35 23-35 30,9730 7-16.33 16.34-25.62 25.63-35 Tinggi 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk semua variabel yang 

diteliti, meliputi variabel kompetensi auditor, time budget pressure, audit fee, 

pemahaman sistem informasi, dan kualitas audit termasuk dalam kategori tinggi. 

 

Tabel 4.16. Compare Means 



Keterangan 
Kompetensi 

Audit 

Time budget 

pressure 
Audit fee 

Pemahaman 

Sistem 

Informasi 

Kualitas 

Audit 

Pendidikan:      

Diploma 40,6667 33,8889 20,1111 25,0000 41,3333 

S1 40,3214 30,6607 18,4821 24,5357 40,6964 

S2 42,3333 34,3333 19,8889 25,3333 42,3333 

      

Lama kerja      

< 1 tahun 39,5000 31,6667 17,8333 23,1667 37,1667 

 > 5 tahun 40,7857 31,4286 21,3571 24,6429 41,6429 

1-5 tahun  40,6852 31,5000 18,3148 24,8704 41,2222 

      

Jabatan      

Auditor  40,5147 31,1765 18,6176 24,5735 40,1206 

Manajer  42,7500 35,5000 20,7500 26,0000 44,2500 

Supervisor 39,5000 34,5000 23,0000 26,0000 43,0000 

Berdasarkan tabel compare means di atas, ditinjau dari pendidikannya, 

variabel kompetensi audit lebih tinggi S2 daripada D3 dan S1. Untuk time budget 

pressure S2 lebih tinggi daripada S1 dan D3. Untuk audit fee D3 lebih tinggi 

daripada S1 dan S2. Untuk pemahaman sistem informasi S2 lebih tinggi daripada 

D3 dan S1. Untuk kualitas auditor S2 lebih tinggi dari pada S1 dan D3.  

Kemudian tabel compare mean ditinjau dari lama kerja. Untuk kompetensi 

auditor, auditor yang bekerja lebih dari 5 tahun (>5 tahun) lebih tinggi daripada 

auditor yang bekerja kurang dari satu tahun (<1 tahun) dan auditor yang bekerja 

selama 1-5 tahun. Untuk time budget pressure, auditor yang bekerja kurang dari 

satu tahun (1< tahun) lebih tinggi daripada auditor yang bekerja lebih dari 5 tahun 

(>5 tahun) dan yang bekerja selama 1-5 tahun. Untuk variabel audit fee, auditor 

yang bekerja lebih dari 5 tahun (5> tahun) lebih tinggi daripada auditor yang bekerja 

kurang dari satu tahun (1< tahun) dan yang bekerja selama 1-5 tahun. Untuk 

pemahaman sistem informasi, auditor yang bekerja selama 1-5 tahun lebih tinggi 



daripada auditor yang bekerja kurang dari satu tahun (1<1 tahun) dan auditor yang 

bekerja selama kurang dari 5 tahun (>5 tahun). Untuk kualitas audit, auditor yang 

bekerja lebih dari 5 tahun (>5 tahun) lebih tinggi daripada auditor yang bekerja 

selama kurang dari 1 tahun (<1 tahun) dan selama 1-5 tahun. 

Selanjutnya tabel compare means yang ditinjau dari jabatan auditor. Pada 

variabel kompetensi auditor memiliki lebih tinggi jabatan manajer daripada auditor 

dan supervisor. Untuk variabel time budget pressure, jabatan manajer lebih tinggi 

daripada auditor dan supervisor. Untuk variabel audit fee jabatan supervisor lebih 

tinggi daripada jabatan auditor dan manajer. Untuk variabel pemahaman sistem 

informasi masing-masing variabel manajer dan supervisor memiliki nilai yang lebih 

tinggi daripada auditor. Untuk variabel kualitas audit, jabatan supervisor lebih 

tinggi daripada jabatan auditor dan manajer. 

 

4.5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 74 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,17755483 

Most Extreme Differences Absolute ,060 

Positive ,060 

Negative -,048 

Test Statistic ,060 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

Berdasarkan pada tabel 4.2. diketahui bahwa hasil pengujian untuk normalitas awal 

melalui nilai Kolmogorov-Smirnov sig. Adalah sebesar 0,200 >  0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data yang berjumlah 74 pada penelitian ini normal. 

 

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.19. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
kom_aud ,753 1,327 

audit_fee ,221 4,515 

time_budget ,739 1,354 

psxaf ,218 4,582 

a. Dependent Variable: kualitas_aud 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa memiliki nilai 

Tolerance untuk masing-masing variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 

10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 

4.5.3 Uji Autokorelasi 



Tabel 4.20. Hasil Pengujian Autokorelasi 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,542a ,294 ,253 2,58741 1,752 

a. Predictors: (Constant), psxaf, kom_aud, time_budget, audit_fee 

b. Dependent Variable: kualitas_aud 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,752 berada diantara 1,5 (DU) dan 2,5 (4-

DU) artinya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

4.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.21. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,010 2,175  -,464 ,644 

kom_aud ,072 ,055 ,181 1,322 ,191 

audit_fee ,040 ,102 ,099 ,391 ,697 

time_budget -,012 ,035 -,048 -,349 ,728 

psxaf -,001 ,003 -,044 -,172 ,864 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6. Dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

4.6. Pengujian Model Fit 



Tabel 4.22. Hasil Uji Model F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 192,229 4 48,057 7,178 ,000b 

Residual 461,933 69 6,695   
Total 654,162 73    

a. Dependent Variable: kualitas_aud 

b. Predictors: (Constant), psxaf, kom_aud, time_budget, audit_fee 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen. 

 

4.7. Uji Hipotesis  

Tabel 4.23. Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23,420 3,818  6,135 ,000 

kom_aud ,109 ,096 ,132 1,130 ,262 

time_budget -,031 ,061 -,059 -,501 ,618 

audit_fee ,517 ,179 ,620 2,884 ,005 

psxaf ,026 ,006 1,003 4,632 ,000 

a. Dependent Variable: kualitas_aud 

 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

kompetensi auditor sebesar 0.262 yang nilainya > 0,05. Artinya kompetensi auditor 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis pertama ditolak. 

 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 



Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

Time budget pressure sebesar 0.618 yang nilainya > 0,05. Artinya Time budget 

pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis kedua ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

Audit fee sebesar 0.005 < 0,05. Artinya Audit fee berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Jadi hipotesis ketiga diterima. Jadi hipotesis ketiga diterima.  

Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

Pemahaman sistem informasi memperkuat pengaruh kompetensi auditor sebesar 

0.000 < 0,05. Artinya pemahaman sistem informasi memperkuat pengaruh 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Jadi hipotesis keempat diterima. 

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.9.1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit 

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, nilai signifikansi t untuk variabel 

kompetensi auditor sebesar 0.262 yang nilainya > 0,05. Artinya kompetensi auditor 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Theory of planned behavior menyatakan bahwa motivasi atau dorongan 

seseorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: sikap 

pribadi, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Perceived behavioral 

control adalah penilaian seseorang mengenai mudah sulitnya suatu usaha atau 



perbuatan untuk dilakukan. Persepsi ini muncul dari pengalaman masa lalu ataupun 

hambatan yang diantisipasi. 

Kompetensi auditor menentukan persepsi auditor terhadap mudah sulitnya 

suatu pekerjaan audit. Oleh karena itu kompetensi auditor merupakan perceived 

behavioral control bagi auditor. Kompetensi auditor yang tinggi membuat auditor 

menilai bahwa kualitas audit yang tinggi mudah untuk dicapai, begitu pula 

sebaliknya. Maka dari itu berdasarkan teori ini semakin tinggi kompetensi auditor 

maka kualitas audit juga akan semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur’aini 

(2013) menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan 

kompetensi auditor, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, 

pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya.  

 

4.9.2. Pengaruh Time budget pressure Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan pada hasil uji t diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

Time budget pressure sebesar 0.618 yang nilainya > 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa Time Budget berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana auditor yang 

bekerja pada KAP dibawah tekanan anggran waktu yang telah disusun secara ketat 

dapat dapat menyebabkan perilaku disfungsional audit. Surtikanti (2012), yang 

mengatakan bahwa anggaran waktu diidentifikasikan sebagai suatu potensi untuk 

meningkatkan penilaian audit dengan mendorong auditor lebih memilih informasi 

yang relevan dan menghindari penilaian yang tidak relevan. 



Berdasarkan theory of planned behavior, perceived behavioral control 

merupakan persepsi seseorang mengenai mudah sulitnya suatu perbuatan jika 

dikaitkan dengan kontrol yang dimilikinya atas perbuatan tersebut. Persepsi 

berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu. 

Persepsi tersebut dapat mempengaruhi kemauan seseorang dalam melakukan suatu 

perbuatan. Apabila seseorang menilai suatu pekerjaan mudah untuk dilakukan 

maka keinginan orang tersebut untuk melakukan pekerjaan itu akan meningkat, 

begitu pula sebaliknya. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah et 

al. (2018) menunjukkan bahwa time budget pressure berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota 

Pekanbaru dan Padang. 

 

4.9.3. Pengaruh Audit fee Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi t untuk 

variabel Audit fee sebesar 0.005 < 0,05. Artinya Audit fee berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

Theory of planned behavior menyatakan bahwa salah satu motivasi 

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan adalah sikap pribadinya terhadap 

perbuatan tersebut (favorable or unfavorable). Apabila seseorang menyukai suatu 

perbuatan karena hal itu menguntungkan baginya maka orang tersebut akan 

melakukan perbuatan tersebut, begitu pula sebaliknya. 



Pemberian audit fee yang pantas atau sesuai dengan risiko penugasan, 

tingkat tanggung jawab, kompleksitas tugas, dan tingkat keahlian auditor akan 

memotivasi auditor untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Oleh karena itu 

audit fee merupakan bagian dari motivasi auditor yang dapat mempengaruhi sikap 

pribadi auditor dalam melakukan proses audit secara profesional dan berkualitas. 

Dengan adanya audit fee yang pantas maka kualitas audit yang dihasilkan auditor 

juga semakin tinggi. 

 Penelitian ini sejalan dengan teori tersebut serta penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Blankley et al. (2012), Rahmina & Agoes (2014), Kurniasih & 

Rohman (2014) dan Darmaningtyas (2018) yang menunjukkan bahwa audit fee 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 

4.9.4. Pengaruh Interaksi Antara Pemahaman Sistem Informasi Dengan 

Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis keempat ini diperoleh hasil nilai 

signifikansi t untuk variabel Pemahaman sistem informasi memperkuat pengaruh 

kompetensi auditor yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi positif. 

Artinya Pemahaman sistem informasi memperkuat pengaruh kompetensi auditor 

terhadap kualitas audit. Sehingga hipotesis keempat diterima. 

Theory of planned behavior menyatakan bahwa perceived behavioral 

control adalah persepsi seseorang mengenai mudah sulitnya suatu usaha untuk 

dilakukan. Kompetensi auditor merupakan bagian dari perceived behavioral 

control karena mempengaruhi persepsi auditor mengenai mudah sulitnya 



menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Kompetensi auditor yang tinggi membuat 

auditor menilai bahwa kualitas audit yang tinggi mudah untuk dicapai, begitu pula 

sebaliknya. 

Pemahaman auditor terhadap sistem informasi klien juga merupakan bagian 

dari perceived behavioral control. Hal itu dikarenakan melalui pemahaman auditor 

terhadap sistem informasi klien akan memudahkan auditor dalam menjalankan 

proses audit. Kemudahan tersebut dapat memotivasi auditor untuk menghasilkan 

kualitas audit yang lebih baik. Maka berdasarkan teori ini pemahaman auditor 

terhadap sistem informasi klien dapat meningkatkan pengaruh positif kompetensi 

auditor terhadap kualitas audit. Artinya, kompetensi auditor apabila diiringi dengan 

pemahaman auditor terhadap sistem informasi klien maka kualitas audit akan 

semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, antara 

lain: penelitian oleh Yuliyanti & Hanifah (2018) yang menunjukkan bahwa 

Pemahaman auditor terhadap sistem informasi dapat memoderasi pengaruh 

kompetensi terhadap kualitas audit; Penelitian oleh Yudha et al. (2017) yang 

menunjukkan bahwa interaksi antara pengalaman auditor dengan pemahaman 

sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit; Penelitian oleh 

Majidah & Anna (2016) menunjukkan bahwa pemahaman sistem informasi mampu 

membuat proses pemeriksaan menjadi lebih mudah dan cepat sehingga auditor 

dapat menggunakan kompetensinya dengan lebih baik untuk bersikap kritis dalam 

memeriksa laporan keuangan. 

 


