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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Dari penelitian yang ingin dilakukan ini, responden yang dituju guna 

melakukan pengisian kuesioner adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Kota Semarang yang terdaftar pada direktori KAP dimana terdapat 28 

KAP. Setelah menghubungi KAP melewati telefon, hanya ada 12 KAP yang 

bersedia menjadi responden penelitian. Pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa 

dengan jumlah 61 kuesioner yang telah diserahkan ke 12 Kantor Akuntan Publik 

yang berada di Kota Semarang, kuesioner yang dapat terisi dan dapat diolah dengan 

jumlah 59 kuesioner, ini disebabkan karena ada yang tidak terisi dengan lengkap 

dan juga ada kuesioner yang tidak kembali. 

 

TABEL 2. HASIL PENYEBARAN KUESIONER 

No Nama KAP 
Jumlah 

Auditor 

Jumlah yang 

dikirim 

Jumlah yang 

kembali 

1 KAP ARNESTESA 9 - - 

2 KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI 10 5 5 

3 
KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, ARIE 

(CABANG) 
15 5 4 

4 
KAP BENNY, TONY, FRANS & DANIEL 

(CABANG) 
10 5 5 

5 KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO 20 2 2 

6 
KAP HADORI SUGIARTO ADI & REKAN 

(CABANG) 
10 - - 
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7 
KAP Drs. HANANTA BUDIANTO & REKAN 

(CABANG) 
15 - - 

8 KAP HARHINTO TEGUH 6 - - 

9 KAP HELIANTONO & REKAN (CABANG) 3 - - 

10 KAP I. SOETIKNO 5 3 3 

11 
KAP LEONARD, MULIA & RICHARD 

(CABANG) 
50 10 10 

12 
KAP SUKAMTO, ADI, SYAHRIL & REKAN 

(CABANG) 
5 5 4 

13 
KAP RUCHENDI, MARJITO, RUSHADI & 

REKAN 
14 - - 

14 KAP SARASTANTO DAN REKAN 5 5 5 

15 KAP SISWANTO 10 - - 

16 KAP SODIKIN & HARIJANTO (PUSAT) 20 5 5 

17 KAP SOPHIAN WONGSARGO 7 - - 

18 KAP SURATMAN 6 6 6 

19 KAP TEGUH HERU & REKAN (CABANG) 7 5 5 

20 KAP TRI BOWO YULIANTI (CABANG) 10 5 5 

 TOTAL 237 61 59 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

  

4.1.1 Jenis Kelamin 

TABEL 3. JENIS KELAMIN 

JENISKELAMIN 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Pria 36 61,0 61,0 61,0 

Wanita 23 39,0 39,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0  
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Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.2, yang dikelompokkan berdasarkan pada jenis kelamin, 

didapat hasil bahwa 36 orang (61%) responden berjenis kelamin pria, dan sisanya 

23 orang (39%) responden berjenis klamin wanita. Dapat dinyatakan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria. 

 

4.1.2 Pendidikan Terakhir 

TABEL 4. PENDIDIKAN TERAKHIR 

PNDTERAKHIR 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

D3 5 8,5 8,5 8,5 

S1 48 81,4 81,4 89,8 

S2 6 10,2 10,2 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.3, yang dikelompokkan berdasarkan pada pendidikan terakhir 

auditor yang mempunyai jenjang pendidikan terakhir D3 berjumlah 5 orang (8,5%), 

S1 berjumlah 48 orang (81,4%), S2 berjumlah 6 (10,2%). Dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas pendidikan terakhir responden pada penelitian ini adalah tingkat sarjana.  

 

4.1.3 Jabatan 

TABEL 5. JABATAN 

JABATAN 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Auditor Junior 36 61,0 61,0 61,0 

Auditor Senior 23 39,0 39,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0  
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Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.4, yang dikelompokkan berdasarkan pada jabatan auditor, 

didapat bahwa dari total 59 responden, dapat diketahui 36 orang adalah auditor 

junior (61%),  dan 23 orang lainnya adalah auditor senior (39%). Dari data diatas 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini adalah auditor 

junior. 

 

4.1.4 Lama Bekerja 

TABEL 6. LAMA BEKERJA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

LAMABEKERJA 59 12 144 44,76 35,012 

Valid N (listwise) 59     

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.5, yang dikelompokkan berdasarkan lama waktu bekerja, 

didapat bahwa dalam penelitian ini lama kerja auditor di KAP paling sedikit adalah 

12 bulan (1 tahun), sedangkan paling lama 144 bulan (12 tahun). Rata-rata lama 

kerja responden adalah 44,76 bulan (3 tahun 8 bulan).  

 

4.1.5 Usia 

TABEL 7. USIA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

UMUR 59 21,00 40,00 27,1695 4,65037 

Valid N (listwise) 59     

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 
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 Berdasarkan pada tabel 4.6, didapatkan hasil bahwa hasil rata-rata usia 

responden yang mengisi kuesioner adalah 27 tahun, dengan umur responden yang 

paling kecil adalah 21 tahun, sedangkan umur responden yang paling tua adalah 40 

tahun.  

4.1.6 Banyak Penugasan 

TABEL 8. BANYAK PENUGASAN 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BANYAKNYAPENUGASAN 59 1,00 130,00 27,1186 26,41518 

Valid N (listwise) 59     

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Berdasar pada tabael 4.7, didapatkan hasil rata-rata penugasan responden 

dalam 1 tahun adalah 27 kali, dengan banyak penugasan responden yang terkecil 

adalah 1 kali dan yang paling banyak adalah 130 kali. 

4.2 UJI KUALITAS DATA 

 Pengujian ini dilakukan guna melihat kualitas data yang didapat ditentukan 

oleh kualitas pada bagian penelitian yang berguna pada saat mengumpulkan data, 

dimana prosedur yang dipakai pada saat uji kualitas data ini adalah sebagai berikut:  

 

4.2.1 Uji Validitas 

 Uji Validitas ini bertujuan guna menguji valid atau tidaknya sebuah 

pertanyaan pada kuesioner dengan cara mengkorelasikan skor setiap pertanyaan 

dengan total skor variabel. Uji ini harus dilakukan dengan membandingkan r hitung 
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dan juga r tabelnya, jika r hitung > dari r tabel didapatkan bahwa kuesioner tersebut 

valid, dan pada saat r hitung < r tabel didapatkan bahwa kuesioner tersebut 

dikatakan tidak valid (Muniarti et. al., 2013).  

 

TABEL 9. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SKEPTISISME PROFESIONAL 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

SKEP1 0,675 0,256 VALID 

SKEP2 0,671 0,256 VALID 

SKEP3 0,689 0,256 VALID 

SKEP4 0,569 0,256 VALID 

SKEP5 0,624 0,256 VALID 

SKEP6 0,648 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

pertama yaitu skeptisisme profesional dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel. 

 

TABEL 10. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS TIME BUDGET PRESSURE 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

TBP1 0,788 0,256 VALID 

TBP2 0,703 0,256 VALID 

TBP3 0,804 0,256 VALID 

TBP4 0,860 0,256 VALID 

TBP5 -0, 112 0,256 TIDAK VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 
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Pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel kedua 

yaitu time budget pressure dinyatakan valid pada kuesioner nomor 1 sampai dengan 

4, karena r hitung > r tabel, sedangkan pada kuesioner nomor 5 dinyatakan tidak 

valid karena hasilnya negatif dan r hitung < r tabel. Langkah selanjutnya adalah 

menghilangkan kuesioner nomor 5 dan melakukan pengujian validitas kembali. 

 

TABEL 11. HASIL PENGUJIAN KEMBALI VALIDITAS TIME BUDGET PRESSURE 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

TBP1 0,811 0,256 VALID 

TBP2 0,721 0,256 VALID 

TBP3 0,851 0,256 VALID 

TBP4 0,853 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.9, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel kedua 

yaitu time budget pressure dinyatakan valid pada kuesioner nomor 1 sampai dengan 

4 setelah dilakukan pengujian ulang, karena r hitung > r tabel. 

 

TABEL 12. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS AKUNTABILITAS 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

AKUNT1 0,735 0,256 VALID 

AKUNT2 0,787 0,256 VALID 

AKUNT3 0,750 0,256 VALID 

AKUNT4 0,715 0,256 VALID 
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AKUNT5 0,777 0,256 VALID 

AKUNT6 0,786 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel ketiga 

yaitu akuntabilitas dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r hitung > r tabel. 

 

TABEL 13. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS KOMPETENSI 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

KOMPT1 0,752 0,256 VALID 

KOMPT2 0,623 0,256 VALID 

KOMPT3 0,817 0,256 VALID 

KOMPT4 0,650 0,256 VALID 

KOMPT5 0,867 0,256 VALID 

KOMPT6 0,540 0,256 VALID 

KOMPT7 0,728 0,256 VALID 

KOMPT8 0,666 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.11, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel keempat 

yaitu kompetensi dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r hitung > r tabel.  

 

TABEL 14. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS INDEPENDENSI 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

INDEP1 0,758 0,256 VALID 
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INDEP2 0,768 0,256 VALID 

INDEP3 0,751 0,256 VALID 

INDEP4 0,871 0,256 VALID 

INDEP5 0,831 0,256 VALID 

INDEP6 0,825 0,256 VALID 

INDEP7 0,822 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel kelima 

yaitu independensi dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r hitung > r 

tabel. 

TABEL 15. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS PROFESIONALISME 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

PROF1 0,821 0,256 VALID 

PROF2 0,627 0,256 VALID 

PROF3 0,660 0,256 VALID 

PROF4 0,753 0,256 VALID 

PROF5 0,822 0,256 VALID 

PROF6 0,757 0,256 VALID 

PROF7 0,711 0,256 VALID 

PROF8 0,724 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 
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Pada tabel 4.13, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel keenam 

yaitu profesionalisme dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r hitung > r 

tabel. 

 

TABEL 16. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS DUE PRROFESSIONAL CARE 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

DPC1 0,834 0,256 VALID 

DPC2 0,771 0,256 VALID 

DPC3 0,794 0,256 VALID 

DPC4 0,797 0,256 VALID 

DPC5 0,641 0,256 VALID 

DPC6 -0,500 0,256 TIDAK VALID 

DPC7 0,706 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.14, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel ketujuh 

yaitu due professional care dinyatakan valid pada kuesioner nomor 1 sampai 

dengan 5 dan 7, karena r hitung > r tabel, sedangkan pada kuesioner nomor 6 

dinyatakan tidak valid karena hasilnya negatif dan r hitung < r tabel. Langkah 

selanjutnya adalah menghilangkan kuesioner nomor 6 dan melakukan pengujian 

validitas kembali. 

 

TABEL 17. HASIL PENGUJIAN KEMBALI VALIDITAS DUE PRROFESSIONAL CARE 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 
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DPC1 0,844 0,256 VALID 

DPC2 0,837 0,256 VALID 

DPC3 0,798 0,256 VALID 

DPC4 0,816 0,256 VALID 

DPC5 0,626 0,256 VALID 

DPC7 0,720 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.15, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel ketujuh 

yaitu due professional care dinyatakan valid pada kuesioner nomor 1 sampai 

dengan 5 dan kuesioner nomor 7 setelah dilakukan pengujian ulang, karena r hitung 

> r tabel. 

 

TABEL 18. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS KOMPLEKSITAS TUGAS 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

KOMPL1 0,101 0,256 TIDAK VALID 

KOMPL2 0,940 0,256 VALID 

KOMPL3 0,946 0,256 VALID 

KOMPL4 0,970 0,256 VALID 

KOMPL5 0,795 0,256 VALID 

KOMPL6 0,884 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.16, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

kedelapan yaitu kompleksitas tugas dinyatakan valid pada kuesioner nomor 2 

sampai dengan 6, karena r hitung > r tabel, sedangkan pada kuesioner nomor 1 
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dinyatakan tidak valid karena hasilnya dan r hitung < r tabel. Langkah selanjutnya 

adalah menghilangkan kuesioner nomor 1 dan melakukan pengujian validitas 

kembali. 

 

TABEL 19. HASIL PENGUJIAN KEMBALI VALIDITAS KOMPLEKSITAS TUGAS 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

KOMPL2 0,936 0,256 VALID 

KOMPL3 0,948 0,256 VALID 

KOMPL4 0,967 0,256 VALID 

KOMPL5 0,815 0,256 VALID 

KOMPL6 0,892 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.17, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

kedelapan yaitu kompleksitas tugas dinyatakan valid pada kuesioner nomor 2 

sampai dengan 6 setelah dilakukan pengujian ulang, karena r hitung > r tabel. 

 

TABEL 20. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS SUPERVISI 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

SUPERV1 0,774 0,256 VALID 

SUPERV2 0,647 0,256 VALID 

SUPERV3 0,758 0,256 VALID 

SUPERV4 0,808 0,256 VALID 

SUPERV5 0,737 0,256 VALID 
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SUPERV6 0,798 0,256 VALID 

SUPERV7 0,848 0,256 VALID 

SUPERV8 0,807 0,256 VALID 

SUPERV9 0,780 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.18, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

kesembilan yaitu supervisi dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r hitung 

> r tabel. 

TABEL 21. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS PERILAKU DISFUNGSIONAL 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

DISF1 0,771 0,256 VALID 

DISF2 0,896 0,256 VALID 

DISF3 0,690 0,256 VALID 

DISF4 0,816 0,256 VALID 

DISF5 0,892 0,256 VALID 

DISF6 0,871 0,256 VALID 

DISF7 0,842 0,256 VALID 

DISF8 0,878 0,256 VALID 

DISF9 0,900 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.19, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

kesepuluh yaitu perilaku disfungsional dinyatakan valid pada semua kuesioner, 

karena r hitung > r tabel. 
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TABEL 22. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS KEPERCAYAAN DIRI 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

KEPER1 0,897 0,256 VALID 

KEPER2 0,881 0,256 VALID 

KEPER3 0,824 0,256 VALID 

KEPER4 0,841 0,256 VALID 

KEPER5 0,777 0,256 VALID 

KEPER6 0,873 0,256 VALID 

KEPER7 0,772 0,256 VALID 

KEPER8 0,766 0,256 VALID 

KEPER9 0,827 0,256 VALID 

KEPER10 0,811 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.20, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

kesebelas yaitu kepercayaan diri dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r 

hitung > r tabel. 

 

TABEL 23. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS KUALITAS AUDIT 

Pernyataan r hitung R tabel Keterangan 

KUAL1 0,604 0,256 VALID 

KUAL2 0,648 0,256 VALID 

KUAL3 0,756 0,256 VALID 

KUAL4 0,567 0,256 VALID 

KUAL5 0,437 0,256 VALID 
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KUAL6 0,792 0,256 VALID 

KUAL7 0,764 0,256 VALID 

KUAL8 0,777 0,256 VALID 

KUAL9 0,435 0,256 VALID 

KUAL10 0,688 0,256 VALID 

KUAL11 0,780 0,256 VALID 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.21, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada variabel 

dependen yaitu kualitas audit dinyatakan valid pada semua kuesioner, karena r 

hitung > r tabel. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas Data 

 Uji reliabilitas data diterapkan pada setiap pertanyaan yang valid. Uji ini 

digunakan pada saat mengukur kuesioner dimana kuesioner ini adalah sebuah 

indikator sebuah variabel. Kuesioner dapat dikatakan andal pada saat responden 

menjawab pertanyaan dengan jawaban yang stabil dari masa dulu sampai masa 

sekarang. Reliabilitas ini di dihitung dengan menggunakan uji statistik Cronbach’s 

Alpha dimana dapat dikatakan andal jika nilainya melebihi > 0,60. 

 

TABEL 24. HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kualitas Audit 0,855 Reliabel 

Skeptisisme Profesional 0,711 Reliabel 
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Time Budget Pressure 0,823 Reliabel 

Akuntabilitas 0,848 Reliabel 

Kompetensi 0,848 Reliabel 

Independensi 0,908 Reliabel 

Profesionalisme 0,873 Reliabel 

Due Professional Care 0,860 Reliabel 

Kompleksitas Tugas 0,950 Reliabel 

Supervisi 0,910 Reliabel 

Perilaku Disfungsional 0,946 Reliabel 

Kepercayaan Diri 0,948 Reliabel 

    Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4. , diketahui bahwa pengujian reliabilitas pada seluruh variabel 

menunjukkan nilai cronbach’s alpha diatas 0,60 yang artinya seluruh variabel 

dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.  

 

4.3 STATISTIK DESKRIPTIF 

TABEL 25. STATISTIK DESKRIPTIF 

Keterangan Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Kualitas Audit 11-55 33-55 44,34 11-25,67 25,68-40,34 40,35-55 Tinggi 

Skeptisisme 

Profesional 

6-30 18-30 23,73 6-14 14,1-22 22,1-30 Tinggi 

Time Budget 

Pressure 

4-20 9-20 14,32 4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Sedang 
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Akuntabilitas 6-30 18-30 24,29 6-14 14,1-22 22,1-30 Tinggi 

Kompetensi 8-40 24-40 32,42 8-18,67 18,68-29,34 29,35-40 Tinggi 

Independensi 7-35 21-35 29,53 7-16,33 16,34-25,66 25,67-35 Tinggi 

Profesionalisme 8-40 24-40 32,93 8-18,67 18,68-29,34 29,35-40 Tinggi 

Due Professional 

Care 

6-30 18-30 24,54 6-14 14,1-22 22,1-30 Tinggi 

Kompleksitas 

Tugas 

5-25 7-25 15,15 5-11,67 11,68-18,34 18,35-25 Sedang 

Supervisi 9-45 27-45 37,29 9-21 21,1-33 33,1-45 Tinggi 

Perilaku 

Disfungsional 

9-45 18-45 31,56 9-21 21,1-33 33,1-45 Sedang 

Kepercayaan Diri 10-50 30-50 42,02 10-23,33 23,34-36,66 36,67-50 Tinggi 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Nilai mean dari variabel skeptisisme profesional 23,73 yang dapat 

dikatergorikan sebagai kategori tinggi, dimana dapat diartikan bahwa responden 

yang mengisi kuesioner menerapkan skeptisisme profesional dengan baik pada saat 

penugasan audit. Responden juga menolak informasi yang tidak jelas terkecuali 

mereka menemukan bahwa informasi tersebut benar dan menanyakan informasi 

yang meragukan pada saat melaksanakan tugasnya. Selain itu ada hal lain yang 

diterapkan auditor dimana auditor tidak membuat keputusan dengan cepat, 

mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, lalu bertanya pada teman yang 

berpengalaman, dan senang bila menemukan informasi baru sehingga dapat 

menambah ilmu audit dan menghasilkan kualitas audit yang sangat baik karena sifat 

skeptis seorang auditor. 



76 
 

 
 

Nilai mean dari variabel time budget pressure adalah 23,73 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori sedang, dimana dapat diartikan bahwa auditor maish 

sering mendapatkan tekanan karena waktu yang ditetapkan terlalu sedikit dan 

mereka harus terburu-buru dalam menyelesaikan penugasan auditnya. Auditor 

dengan tekanan yang tertekan pada sebuah anggaran waktu akan melakukan 

pemeriksaan diluar waktu yang dianggarkan sehingga waktu yang dianggarkan 

tercapai tapi harus meluangkan waktu pribadinya, lalu auditor merasa bahwa waktu 

yang dianggarkan terlalu sedikit dan melakukan pemeriksaan dengan cepat dan 

mengurangi sampel pemeriksaan, sehingga auditor juga sering tidak dapat 

mendokumentasikan hasil auditnya. Jika waktu yang telah dianggarkan sudah 

disepakati maka auditor dapat mengatur waktu mereka sehingga dapat bekerja 

dengan efektif, sesuai prosedur yang ada dan tidak melakukan perilaku yang dapat 

menurunkan kualitas audit. 

Nilai mean dari variabel akuntabilitas adalah 24,29 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori tinggi, dimana dapat diartikan bahwa auditor yang 

menjadi responden penelitian memiliki rasa tanggung jawab dan motivasi yang 

tinggi terhadap apa yang ia kerjakan dimana ia mencurahkan semua usahanya untuk 

menyelesaikan tugasnya, mempertahankan hasil auditnya meski beda dengan 

rekannya, dan mengungkap semua aktivitas juga menjadi tanggung jawabnya dan 

tidak ingin mengecewakan dan merugikan  para pengguna hasil audit yang mereka 

ciptakan sehingga dapat digunakan dengan baik.  

Nilai mean dari variabel kompetensi adalah 33,42 yang dapat dikategorikan 

sebagai kategori tinggi, dimana dapat diartikan bahwa auditor yang menjadi 
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responden dalam penelitian mempunyai tingkat pengentahuan yang baik dimana 

didapatkan pada saat menempuh pendidikan formal, mengikuti pelatihan dan jam 

terbang yang banyak agar pengambilan keputusan atas informasi yang didapat lebih 

cepat dan tepat, sehingga dengan banyaknya penugasan audit dan jenis klien yang 

berbeda pada setiap penugasan yang dihadapinya dapat membuat keputusan dan 

rekomendasi dengan baik. 

Nilai mean dari variabel independensi adalah 29,53 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori tinggi, dimana auditor yang menjadi responden 

dalam penelitian ini mempunyai sikap tidak mudah dipengaruhi, bersifat netral dan 

bersifat jujur meski ada orang yang mempengaruhi, tidak mendapat tekanan dari 

siapapun dalam penugasan audit dimana biasanya ada pihak yang membatasi untuk 

mengutamakan kepentingan pribadinya dan bersifat obyektif, sehingga mereka 

dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan 

berdasarkan aturan dan standar yang berlaku.  

Nilai mean dari variabel profesionalisme adalah 32,93 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori tinggi, dimana auditor yang menjadi responden 

dalam penelitian ini memiliki kewajiban dimana auditor harus bekerja sesuai 

dengan standar dan aturan yang berlaku serta bekerja dengan sepenuh hati terhadap 

profesi agar dapat menyimpulkan dan yakin terhadap kesimpulan yang diputuskan, 

berkomitmen dengan pekerjaannya sebagai auditor meski mendapat tawaran 

pekerjaan dengan gaji lebih besar, menggunakan semua pengetahuan, kemampuan, 

pengalamannya serta menciptakan transparansi keuangan. Responden juga 

melakukan setiap penugasan dengan baik dan menerapkan aturan dan standar yang 
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berlaku, dan bersedia untuk menerima kritik serta menjaga hubungan dengan rekan 

seprofesinya.  

Nilai mean dari variabel due professional care adalah 24,54 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori tinggi, dimana auditor yang menjadi responden 

dalam penelitian ini mempunyai sikap cermat dan juga seksama dalam setiap 

melakukan penugasan audit contohnya meminta bukti yang legal, lengkap dan 

kompeten, tidak mentolerir bukti yang tidak resmi, dan mempertimbangkan segala 

bukti dengan menerapkan kompetensi yang ada sehingga tercipta laporan yang 

berkualitas tinggi. 

Nilai mean dari variabel kompleksitas tugas adalah 15,15 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori sedang, dimana tugas yang dihadapi auditor sulit 

sehingga auditor sulit untuk mengetahui apakah tugas dapat terselesaiakan atau 

tidak, ditambah dengan adanya tugas diperiode yang sama, dimana auditor sulit 

fokus terhadap tugas tertentu. Tugas yang belum pernah ia dapatkan pun menjadi 

bagian yang sulit karena belum terbiasa dan merasa bahwa tugas tersebut tidak 

penting, selain itu bukti yang tidak relevan dengan tugas auditor dapat membuat 

proses audit menjadi terhambat dan terkadang tugas yang berbeda-beda dapat 

membuat tingkat kesulitan tugas menjadi lebih tinggi. Tetapi pada saat rencana dan 

tujuan tugas audit ini sudah terlihat jelas maka auditor dapat mengerjakan 

penugasan ini dengan baik. 

Nilai mean dari variabel supervisi adalah 37,29 yang dapat dikategorikan 

sebagai kategori tinggi, dimana auditor yang menjadi responden penelitian diberi 

bimbingan oleh auditor yang lebih senior dengan baik dimana contohnya adalah 
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supervisor memberi balasan dengan jujur, terbuka dan interaktif, supervisor 

mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari juniornya, menghargai kinerja yang 

baik dari juniornya, menjadi panutan bagi junior untuk bertindak profesional, dapat 

menjelaskan tugas dengan seksama, membagi tugas dengan rata, memberi 

kesempatan untuk junior dapat menggunakan teknik analitis, dan membantu 

kemampuan berkomunikasi, kritis, dan mengembangkan teknik analitis juniornya 

membuahkan hasil yang baik dan dapat diandalkan. 

Nilai mean dari variabel perilaku disfungsional adalah 31,56 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori sedang, dimana belum responden dalam penelitian 

ini masih ada yang mempunyai perilaku disfungsional dalam penugasan yang 

dihadapinya, seperti hanya melakukan pengujian hanya pada item tertentu, tidak 

memperluas scope saat ada akun atau pos yang mencurigakan, menggunakan 

penjelasan klien yang tidak kompeten, tidak mencari lebih lanjut mengenai 

perlakuan akuntansi yang diterapkan auditee, mengurangi langkah audit, mengganti 

bukti yang berasal dari auditee sebagai pengganti prosedur audit, tidak 

mendokumentasikan bukti dan sebuah prosedur audit, dan mempersingkat waktu 

demi persaingan dengan rekan kerjanya, sehingga hasil yang didapatkan juga 

kurang baik. Tetapi jika penugasan yang didapatkan sudah ia pernah dapatkan dan 

tidak ada tekanan waktu, maka perilaku disfungsional juga tidak diterapkan oleh 

auditor. 

Nilai mean dari variabel kepercayaan diri adalah 42,02 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori tinggi, dimana auditor yang menjadi responden 

dalam penelitian ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dimana ia 
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mengevaluasi dirinya sendiri dan ingin mengembangkan potensinya, merasa 

mempunyai kualitas diri yang baik, menjalankan tugas dengan baik, berfikir positif 

setiap ada masalah, menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk lebih maju, 

menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas lapangan dengan baik, 

mengingatkan rekan kerja yang melakukan kesalahan agar belajar bersama, dan 

diberi kepercayaan dimana dapat mempengaruhi kinerjanya pada saat melakukan 

penugasan sehingga hasil yang didapatkan semakin baik,  

Nilai mean dari variabel kualitas audit adalah 44,34 yang dapat 

dikategorikan sebagai kategori tinggi, dimana kualitas audit yang dihasilkan auditor 

dapat diartikan baik, yang menandakan bahwa setiap penugasan audit yang 

dihadapi auditor ditetapkan dari awal atau dengan kata lain sudah jelas yaitu dengan 

menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pemeriksaannya. Selain itu 

harus direview oleh supervisor, melakukan pengujian terhadap bukti untuk 

mendukung hasil akhir, menyusun dokumen dan ditata dengan rapi agar tidak 

berserakan dan mudah ditemukan. Jika sudah menerapkan tadi hasil laporan berisi 

temuan dan kesimpulan akan semakin baik, dimana laporan yang diciptakan akurat, 

lengkap, jelas, dan ringkas sehingga lebih bermanfaat. Kesalahan yang ada dalam 

laporan keuangan dapat terungkap dimana sebelumnya belum terungkap. Dimana 

sesuatu yang baik pasti akan menghasilkan kualitas audit yang baik pula.  
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4.4 UJI ASUMSI KLASIK 

4.4.1 Uji Normalitas 

TABEL 26. UJI NORMALITAS 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,089 59 ,200* ,987 59 ,783 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

Uji asumsi klasik sendiri berguna dalam mengetahui apakah data yang 

digunakan terdistribusi normal atau sebaliknya. Uji ini dapat digunakan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji shapiro-wilk pada Unstandardized 

residual pada hasil regresi yang didapatkan. Dari data yang ada pada tabel 4.23 

dapat dikatakan normal pada saat nilai kemungkinan (sig) dari uji Kolmogorov-

Smirnov dan juga uji Shaporo-Wilk > alpha (0,05). 

 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

TABEL 27. UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

SKEP ,361 2,767 

TBP ,266 3,759 

AKUNT ,135 7,387 

KOMPT ,223 4,489 

INDEP ,134 7,487 

PROF ,218 4,587 

DPC ,343 2,918 

KOMPL ,335 2,989 

SUPERV ,144 6,967 

DISF ,293 3,408 

KEPER ,190 5,254 

a. Dependent Variable: KUAL 



82 
 

 
 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Uji ini berguna dalam menguji apakah model regresi yang ditemukan 

berkorelasi antar variabel independen, dan yang baik adalah pada saat antar variabel 

dependen tidak terjadi korelasi. Cara yang dapat kita pakai dalam mendeteksi 

adanya multikolinearitas adalah melihat nilai Tolerance dan VIFnya, dan dapat 

dilihat dari tabel 4.24 pada saat nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak 

terjadi multikolinearitas, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang didapatkan 

tidak terjadi multikolinearitas. 
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4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

TABEL 28. UJI HETEROSKEDASTISITAS

 

 

 



84 
 

 
 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Uji Heterokedastisitas berguna dalam menguji model regresi pada saat ada 

ketidaksamaan varian dari setiap variabel bebasnya terhadap variabel dependen, 

dan regresi yang baik adalah jika tidak terdapat heterokedastisitas. Dalam uji 

heterokedastisitas menggunakan uji Spearman Rho, dimana uji ini meregresi nilai 

absolut residual dengan variabel independen. Pada saat nilai ABSRES keluar saat 

variabel independen mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan 

(>0,05), maka hasil yang didapat adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas.  

 

4.5 UJI MODEL FIT 

TABEL 29. HASIL UJI MODEL FIT 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 871,205 11 79,200 14,654 ,000b 

Residual 254,015 47 5,405   

Total 1125,220 58    
a. Dependent Variable: KUAL 
b. Predictors: (Constant), KEPER, KOMPL, TBP, SKEP, DPC, SUPERV, DISF, 

KOMPT, PROF, AKUNT, INDEP 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.25 , dapat ditemukan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan 

adalah 0,000, dimana mempunyai hasil yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil yang 

didapatkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat diaplikasikan untuk memprediksi variabel 

dependen. 
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4.6 KOEFISIEN DETERMINASI 

TABEL 30. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,880a ,774 ,721 2,325 

a. Predictors: (Constant), KEPER, KOMPL, TBP, SKEP, DPC, 
SUPERV, DISF, KOMPT, PROF, AKUNT, INDEP 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel SPSS dengan model summary didapatkan bahwa besarnya 

Adjusted R Square sebesar 0,721, dengan kata lain 72,1% dari jenis kualitas audit 

yang bisa dituturkan oleh jenis dari kesebelas variabel independen yaitu skeptisisme 

profesional, time budget pressure, akuntabilitas, kompetensi, independensi, 

profesionalisme ,due professional care, kompleksitas tugas, supervisi, perilaku 

disfungsional, kepercayaan diri, dan sisa dari hasil yang didapatkan diatas (100% - 

72,1% = 27,9%) disebabkan oleh faktor lain diluar dari model ini. 

 

4.7 UJI HIPOTESIS 

TABEL 31. HASIL UJI HIPOTESIS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig/2 Hasil 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10,947 4,041  2,709 ,009   

SKEP ,446 ,197 ,261 2,265 ,028 0,014 diterima 

TBP ,346 ,206 ,225 1,677 ,100 0,05 ditolak 

AKUNT ,258 317 ,153 ,813 ,420 0,210 ditolak 

KOMPT ,818 192 ,626 4,261 ,000 0,000 diterima 

INDEP ,145 242 ,113 ,597 ,554 0,277 ditolak 

PROF -,390 200 -,290 -1,951 ,057 0,0285 ditolak 

DPC ,053 204 ,031 ,258 ,797 0,3985 ditolak 

KOMPL -,170 101 -,202 -1,686 ,099 0,045 diterima 

SUPERV -,230 194 -,216 -1,183 ,243 0,1215 ditolak 
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DISF -,073 070 -,133 -1,037 ,305 0,1525 ditolak 

KEPER ,137 143 ,153 ,960 ,342 0,171 ditolak 

a. Dependent Variable: KUAL 

. Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

1. Uji Hipotesis Pertama 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,014 < 0,05 dan 𝛽 

sebesar +0,446. Dengan kata lain skeptisisme profesional berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima. 

 

2. Uji Hipotesis Kedua 

 Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,1/2 = 0,05 ≤ 0,05 dan 

𝛽 adalah = +0,346. Dengan kata lain time budget pressure berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis kedua dapat ditolak. 

 

3. Uji Hipotesis Ketiga 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,210 > 0,05 dan 𝛽 

adalah = +0,258. Dengan kata lain akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Hal ini berarti hipotesis ketiga ditolak. 

 

4. Uji Hipotesis Keempat 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,000 < 0,05 dan 𝛽 

adalah = +0,818. Dengan kata lain kompetensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis keempat diterima. 
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5. Uji Hipotesis Kelima 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,277 > 0,05 dan 𝛽 

adalah = + 0,145. Dengan kata lain independensi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis kelima ditolak. 

 

6. Uji Hipotesis Keenam 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,0285 < 0,05 dan 𝛽 

adalah = -0,390. Dengan kata lain profesionalisme berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis keenam ditolak. 

 

7. Uji Hipotesis Ketujuh 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,3985 > 0,05 dan 𝛽 

adalah = +0,053. Dengan kata lain due professional care tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis ketujuh ditolak. 

 

8. Uji Hipotesis Kedelapan 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,045 < 0,05 dan 𝛽 

adalah = -0,170. Dengan kata lain kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis kedelapan diterima. 

 

9. Uji Hipotesis Kesembilan 
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Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,1215 > 0,05 dan 𝛽 

adalah = -0,230. Dengan kata lain supervisi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Hal ini berarti hipotesis kesembilan ditolak. 

 

10. Uji Hipotesis Kesepuluh 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,1525 > 0,05 dan 𝛽 

adalah = -0,073. Dengan kata lain perilaku disfungsional tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis kesepuluh ditolak. 

 

11. Uji Hipotesis Kesebelas 

Tabel 4.27 menunjukkan  bahwa nilai sig/2 sebesar 0,171 > 0,05 dan 𝛽 

adalah = +0,137. Dengan kata lain kepercayaan diri tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis kesebelas ditolak. 

 

4.8 PEMBAHASAN 

4.8.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Semakin tinggi skeptisisme 

profesional yang diterapkan oleh auditor, maka semakin baik pula kualitas audit 

yang akan diciptakan. Skeptisisme profesional yang dipunyai auditor dan dilakukan 

pada setiap penugasan audit dapat meningkatkan hasil kualitas dari audit yang 

dikerjakannya. Auditor akan selalu mempertanyakan pada rekan kerjanya setiap 

apa yang ia temukan dalam bukti audit dan ingin mencari tahu lebih dalam 

mengenai apa yang ia sedang lakukan. Dengan adanya sikap selalu ingin tahu para 
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auditor senang karena mendapatkan informasi yang baru dan dapat mendeteksi 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab, sehingga perusahaan yang diaudit merasa bahwa pekerjaan 

auditor sangatlah penting karena semua kecurangan dan dilakukan dalam 

perusahaan tersebut dapat terkuak dan juga dapat terselesaikan dengan baik. 

Skeptisisme profesional juga membuat pemilihan bukti audit menjadi lebih akurat 

karena auditor akan menolak informasi dimana dirasa meragukan yang biasa ia 

dengar atau lihat pada saat pelakasanaan penugasan kecuali informasi tersebut 

sudah benar adanya dan auditor menjadi lebih teliti dalam mengerjakan tugas 

auditnya. Dengan ketelitian yang mendalam, masalah-masalah yang dialami 

perusahaan juga akan terselesaikan dengan rapi. Dengan demikian, auditor pada 

saat mengambil keputusan juga harus bersikap objektif dengan mempertimbangkan 

semua informasi yang didapatkan dan juga harus menentukan waktu yang tepat 

pada saat pengambilan keputusan saat penyelesaian pekerjaan audit. Sebelum 

membuat keputusan yang baik, sebaiknya auditor tersebut juga harus menanyakan 

terhadap rekan sepekerjaannya yang lebih berpengalaman seperti auditor senior 

agar apa yang dinyatakannya pada saat penarikan kesimpulan, pendapat yang akan 

diberikan akan jauh lebih valid jika auditor senior juga bertindak. Hal ini 

mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Savira et al. (2021) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 
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4.8.2 Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak. Semakin tinggi Time Budget 

Pressure yang ditetapkan kepada auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit 

yang akan diciptakan. Statistik deskriptif yang didapatkan pada penelitian nilai 

bernilai sedang, dimana ada dua kondisi yang dialami auditor, yaitu tertekan dan 

ada waktu dimana auditor tidak merasa tertekan, tetapi pada hipotesis ini 

pengaruhnya adalah positif yang berarti auditor tersebut sudah terbiasa 

mengalaminya dan dapat membantu auditor dalam menyelesaikan tugas dengan 

lebih efisien dan ini membuat auditor dapat lebih cermat dalam memilih bukti dan 

juga informasi yang aktual. Time budget pressure sendiri sangat baik karena ada 

target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan audit, dimana sesorang jika 

diberi target dalam sebuah pekerjaannya ia akan memacu pikirannya agar dapat 

bekerja lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu yang sudah ditetapkan. 

Ditambah dengan adanya kesepakatan waktu yang sudah ditetapkan dengan klien 

dengan pihak auditor mengenai anggaran waktu yang diperlukan, jika sudah 

disetujui, maka auditor sudah harus dapat memperkirakan apa yang akan mereka 

lakukan dari awal melakukan pekerjaannya sampai dengan penyelesaian tugas akhir 

yaitu pada saat memberi pendapat mengenai audit yang telah diauditnya. Tetapi 

terakadang tekanan waktu yang dialami auditor membuat auditor sering 

menggunakan waktu diluar anggaran dan mempercepat proses review pada 

buktinya dan tidak sempat membuat dokumentasi audit, dimana hal-hal seperti ini 

memang tidak dapat mereduksi kualitas audit tetapi perlakuan ini adalah hal yang 

tidak boleh dilakukan sehingga semua prosedur dan aturan dapat dilaksanakan 
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dengan baik oleh semua auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Kusumo (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat time 

budget pressure,  maka kualitas audit yang didapatkan juga akan meningkat. 

 

4.8.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit  

Hipotesis 3 dalam penelitian ini ditolak. Akuntabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Dimana statistik menunjukkan angka tinggi dimana auditor 

sangat menjaga akuntabilitasnya pada saat mengaudit laporan keuangan milik 

kliennya. Dapat dilihat dari definisi operasional akuntabilitas yaitu 

bertanggungjawab pada semua yang ia lakukan dan hasil akhir yang dipetik pada 

pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas terjadi dimana seseorang mencurahkan 

semua daya pikirnya untuk menyelesaikan pekerjaan, bertanggung jawab atas 

semua yang telah diputuskan dan mempunyai motivasi pada saat mengerjakan 

sesuatu, dapat mempertahankan hasil auditnya meski beda dengan rekan kerjanya, 

menyampaikan semua yang telah dilakukan dengan jujur, dan hasil audit yang 

dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberi pengaruh besar untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa 

akuntabilitas memang sangat perlu diterapkan oleh auditor dimanapun kondisinya 

karena akuntabilitas membuat individu seseorang dapat lebih bertanggung jawab 

dengan apa yang ia hasilkan. Meskipun hasilnya tidak dapat mempengaruhi dan 

menambahkan dampak baik dari kualitas audit itu sendiri, auditor tetap harus 

menerapkan akuntabilitas disetiap penugasan dimana ia sudah pasti bersikap jujur 

dan tidak menyajikan laporan yang bersifat buruk dan lebih melekatkan 
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akuntabilitas terhadap dirinya sendiri.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Nandari & Latrini (2015). 

 

4.8.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 4 dalam penelitian ini diterima. Semakin tinggi kompetensi 

yang diterapkan oleh auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang akan 

diciptakan. Auditor yang mempunyai pengetahuan dan sudah melewati banyak 

penugasan sebelumnya dapat menciptakan kualitas audit yang baik. Mereka bisa 

menciptakan kualitas audit yang baik, dikarenakan ada standar yang diterapkan dan 

klien dan calon klien auditor tidak perlu memikirkan ulang jika ingin menggunakan 

jasa auditor. Terlebih pemahaman auditor mengenai tugas yang akan diberikan 

dengan pengetahuan yang baik, mereka tidak akan kuatir mengenai tugasnya dan 

sudah terbiasa dengan tugas dan jenis klien yang akan dikerjakannya. Pengetahuan 

mengenai audit dapat didapatkan ketika mereka menyelesaikan pendidikan formal 

dan mengikuti pelatihan guna mendapatkan kemampuan mereka dalam mengaudit 

kliennya, karena kemampuan yang mendasar pada sebuah individu dapat membuat 

mereka sukses dalam menghasilkan kualitas audit yang baik, lalu dengan 

banyaknya penugasan audit yang telah dilakukan auditor sepanjang masa kerjanya 

dapat membuat mereka semakin mengerti bagaimana mendapatkan informasi yang 

relevan untuk dijadikan bukti audit dan juga membuat pertimbangan dalam 

mengambil keputusan akhir sehingga auditor tersebut tidak salah dalam mengambil 

keputusan pada akhir pekerjaannya. Yang terakhir auditor dapat menganalisa 

penyebab terjadinya kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu 
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dengan naluri yang mereka dapatkan ketika mendapatkan pekerjaan audit 

sebelumnya sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Purwanda & Harahap (2017). 

 

4.8.5 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis ke 5 dalam penelitian ini ditolak. Independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Dimana statistik deskriptif pada penelitian 

ini menunjukkan pengaruh yang tinggi, dimana auditor pasti mempunyai tingkat 

independensi yang tinggi, dimana auditor bersifat netral terhadap klien, tidak 

mendapatkan tekanan dari siapapun pada saat menyatakan pendapat, tetap bersikap 

netral meski ada intimidasi dari pihak lain dan tetap mengutamakan kejujuran. Pada 

saat melakukan penugasan harus terbebas dari kepentingan pribadi yang dapat 

mempengaruhi kegiatan pemeriksaan, dan tidak boleh dikendalikan atau 

dipengaruhi klien pada saat pemeriksaan masih dilakukan. Dimana akhirnya 

pendapat yang dihasilkan terbebas dari pihak yang dapat mempengaruhi fakta yang 

dilaporkan. Hal ini sudah bagus jika dilakukan oleh auditor pada saat pengerjaannya 

dimana kesimpulan yang didapatkan tidak terpengaruh oleh pihak lain, dimana dari 

awal pengerjaan saja sudah tidak ada pengaruh dari pihak manapun dan sudah 

bersikap independen sejak awal pengerjaan, meskipun hasil audit yang dihasilkan 

tidak ada pengaruhnya dengan independensi yang diterapkan oleh auditor. Hal ini 

dapat disebabkan karena independensi sudah terlalu melekat pada diri auditor 

sehingga tidak sudah tidak dapat dijadikan faktor untuk dijadikan sebagai alat ukur 
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karena smua auditor pasti telah menerapkan independensi yang tinggi. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tjun et al. (2012). 

 

4.8.6 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 6 dalam penelitian ini ditolak. Ssemakin tinggi sikap 

profesionalisme yang diterapkan oleh auditor, maka semakin rendah kualitas audit 

yang akan diciptakan. Statistik deskriptif sendiri menunjukkan bahwa tingkat 

profesionalisme yang didapat adalah tinggi, dimana semua auditor sudah 

melakukan tugasnya dengan segenap pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman 

yang dimiliki, berpegang teguh pada profesinya yaitu auditor meski mendapat 

tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, selalu berusaha menjaga nama 

baik profesi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, selalu melakukan 

transparansi keuangan, yakin pada kemampuan dan keputusan yang diambil pada 

akhir penugasan, dapat menerima kritik dan saran dari rekan seprofesinya dimana 

berhubungan dengan profesinya yaitu sebagai auditor, memiliki interaksi yang baik, 

saling bertukar pikiran dengan rekan seprofesinya, dan yang terakhir adalah 

menjaga hubungan dengan rekan dan nama baik profesinya. Tetapi hipotesis yang 

didapatkan adalah profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

Profesionalisme yang tinggi pasti sudah diterapkan dalam diri auditor, tetapi 

profesinalisme tinggi dapat membuat kualitas audit menurun dapat dikarenakan 

orang berfikir bahwa pekerjaan ini ada pekerjaan yang melelahkan secara mental 

dan juga fisik, karena harus bepergian dan juga dimana orang dengan kondisi kesal 

maka ia akan beristirahat, dimana ada anggaran waktu yang harus dicapai, anggaran 
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waktu ini membuat auditor merasa tertekan sehingga auditor menerapkan perilaku 

yang tidak semestinya, dan membuat nama profesinya menjadi tercoreng dan sisi 

profesionalismenya perlu dipertanyakan dimana pada saaat menjalankan tugas 

audit ia harus menentukan dahulu langkah dan bukti yang kompeten dimana waktu 

yang dianggarkan juga harus tercapai agar masyarakat juga tidak merasa kecewa. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugraha (2012). 

 

4.8.7 Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 7 dalam penelitian ini ditolak. Due professional care tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit yang didapat. Statistik deskriptif yang 

didapatkan pada variabel due professional care ini adalah tinggi dimana auditor 

pasti sudah menerapkan sikap cermat dan juga seksama pada setiap penugasan yang 

auditor tersebut lakukan. Auditor bekerja dengan cermat dan seksama dengan 

meminta seluruh bukti yang asli dan legal dimana disiapkan secara lengkap, 

menolak bukti yang mempunyai penjelasan rasional namun tidak resmi, dan 

melakukan penilaian bukti dengan objektif dimana auditor dituntut untuk dapat 

mempertimbangkan apakah bukti yang digunakan kompeten dan cukup untuk 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Auditor juga harus menerapkan 

kemahiran profesionalnya dengan objektif, cermat dan seksama guna memperoleh 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji karena 

kekeliruan atau memang sengaja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab, selain itu auditor harus dapat bukti yang cukup agar dapat memutuskan 

pendapat terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Ini menandakan bahwa due 
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professional care ini adalah sikap yang baik dan patut untuk diterapkan oleh auditor 

karena auditor menyadari bahwa sikap ini baik untuk dijadikan dasar dalam 

melakukan setiap penugasan yang dihadapinya. Hipotesis yang didapatkan adalah 

bahwa due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang 

didapatkan, alasannya bisa saja auditor memang sudah menerapkan sikap ini 

dimana tercermin dari statistik deskriptif yang menyatakan tinggi, jadi pengukuran 

kualitas audit menggunakan variabel ini dinilai tidak berpengaruh karena memang 

sudah melekat dalam diri auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Indriani & Wahasusmiah (2020). 

 

4.8.8 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 8 dalam penelitian ini diterima. Semakin tinggi tingkat 

kompleksitas tugas yang didapatkan oleh auditor, maka semakin rendah kualitas 

audit yang akan diciptakan. Tugas kompleks yang dihadapi auditor dapat membawa 

dampak negatif bagi auditor dimana auditor dapat berperilaku semena-mena dan 

tidak menerapkan standar dan aturan yang ada. Dilain sisi tugas yang kompleks 

dapat menyebabkan auditor lebih mengutamakan kliennya dibanding dengan 

obyektivitas yang ada pada saat pelaksanaan penugasan audit. Kompleksitas tugas 

dapat membuat auditor merasa tertekan dan juga mengalami stres dalam 

pekerjaanya sebagai auditor karena mempunyai tanggungjawab yang besar dalam 

menyelesaikan tugasnya, karena pada saat ini mereka mempertaruhkan nama 

Kantor Akuntan Publik, mereka karena jika terjadi sebuah kesalahan yang 

dilakukannya, bukan nama mereka yang tercemar tetapi nama Kantor Akuntan 
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Publik yang akan tercemar. Mereka harus bertindak sesuai dengan prosedur dan 

juga harus dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Tetapi jika tugas yang 

didapatkan kompleks dan berhubungan antara satu bukti dengan bukti yang lainnya, 

padahal bukti yang auditor temukan saja auditor tersebut kurang mengetahui apa 

yang dimaksud, akan terjadi kegagalan pada kualitas audit dan akan berdampak 

besar bagi nama baik Kantor Akuntan Publik, karena pengguna hanya melihat hasil 

yang dikerjakan tidak melihat seberapa kompleks tugas yang diterima. . Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Indriani & Wahasusmiah (2020). 

4.8.9 Pengaruh Supervisi terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 9 dalam penelitian ini ditolak. Supervisi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan. Statistik deskriptif dinyatakan 

nilainya tinggi dimana supervisi auditor sudah diterapkan dengan baik pada saat 

setiap penugasan. Supervisor yang terdapat pada Kantor Akuntan Publik sudah 

memberi balasan dengan jujur dan terbuka, memperhatikan keluhan dari bawahan 

mengenai tugas yang diberikan, selalu menghargai apa yang dikerjakan oleh auditor 

yang junior, bisa menjadi panutan dimana menjadi orang yang profesional 

dibidangnya, menentukan waktu yang tidak singkat terhadap penugasan yang rumit 

sehingga waktu yang ditentukan dapat tercapai, jika terjadi kebingungan pada 

sebuah tugas supervisor saya menjelaskan mengenai penugasan tersebut dengan 

seksama agar kita dapat menangkap maksudnya, supervisor cukup adil dalam 

memberi kesempatan dan memberi beban pekerjaan pada setiap bawahannya, 

supervisor juga memberi kesempatan maksimal bagi auditor dalam menggunakan 
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teknik analitis yang baik dan terakhir dapat membantu auditor dalam 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berfikir kritis dan mengembangkan 

keahlian analitis yang dipunyai auditor. Hasil yang didapatkan ternyata supervisi 

tidak berpengaruh karena supervisi auditor sudah pasti dijalankan pada setiap 

Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang, ini didukung dengan adanya hasil 

statistik deskriptif yang didapatkan, jadi supervisi tidak dapat dijadikan tolak ukur 

untuk mengukur kualitas audit yang akan didapatkan karena semua Kantor Akuntan 

Publik pasti sudah menerapkan supervisi ini dengan baik. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indah (2014) yang mengatakan bahwa 

supervisi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

4.8.10 Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 10 dalam penelitian ini ditolak. Perilaku disfungsional tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Perilaku disfungsional adalah sebuah perilaku 

dimana auditor pasti pernah melakukan karena pekerjaannya yang penuh tekanan. 

Para auditor diharapkan sebisa mungkin tidak melakukan perilaku disfungsional 

seperti penghentian prematur prosedur audit, review yang dangkal atas dokumen 

klien, tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien, 

penerimaan atas penjelasan klien yang tidak memadai, mengurangi pekerjaan audit 

dari yang seharusnya dilakukan, ataupun tidak memperluas scope pengauditan 

ketika terdeteksi transaksi atau pos yang meragukan. Hal ini dilakukan agar 

mendapatkan kualitas audit yang baik. Perilaku-perilaku disfungsional tersebut 

sering disebut sebagai perilaku reduksi kualitas audit dan menjadi ancaman serius 
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bagi kualitas audit, karena bukti-bukti audit yang dikumpulkan selama pelaksanaan 

prosedur audit tidak kompeten dan cukup sebagai dasar memadai bagi auditor untuk 

menyatakan pendapat.  

Namun di sisi lain perilaku disfungsional juga ada yang tidak langsung 

berpengaruh ke kualitas audit, yaitu perilaku underreporting of time, yang terjadi 

saat auditor melaporkan waktu audit yang lebih singkat (underreport) dari waktu 

aktual yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas audit tertentu. Hal ini  

dimotivasi oleh keinginan auditor untuk dapat menyelesaikan tugas audit sesuai 

dengan batas anggaran waktu audit,  bisa juga dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas audit dengan menggunakan waktu personal, ataupun mengalihkan waktu 

audit yang digunakan untuk mengerjakan tugas audit pada klien tertentu meski yang 

tugas sebelumnya belum selesai. Perilaku semacam ini sering dialami oleh auditor 

pada KAP yang menangani banyak klien dengan periode audit yang sama. Perilaku 

disfungsional semacam ini tidak langsung berdampak pada kualitas audit yang 

dihasilkan, karena hal ini lebih pada alokasi waktu yang terbatas yang diberikan 

kepada auditor untuk mampu menyelesaikan audit pada beberapa klien dengan 

periode audit yang sama. Namun auditor sering sulit untuk meminimalisir tindakan 

ini saat mendapatkan penugasan audit dari pimpinan KAP. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perwati & Sutapa (2016) yang 

mengatakan bahwa perilaku disfungsional tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 
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4.8.11 Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Kualitas Audit 

 Hipotesis ke 11 yaitu kepercayaan diri, dimana hipotesis yang didapatkan 

ditolak dengan kata lain kepercayaan diri tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Statistik deskriptif menunjukkan angka tinggi dimana auditor selalu mengevaluasi 

dirinya sendiri setiap selesai penugasan dan menyadari kemampuannya perlu 

dikembangkan lagi, tetapi harus merasa bangga dengan dirinya karena sudah 

melatih dirinya setiap penugasan dan dapat menyelesaikan penugasan audit 

sehingga ia semangat dalam menjalankan penugasan audit selanjutnya, ia merasa 

mempunyai kualitas diri yang baik dan diterapkan pada setiap penugasan audit, 

selalu berfikir positif setiap menghadapi masalah, menjadikan kegagalan sebagai 

pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak dinginkan, merasa 

bahwa kemampuannya dapat menyelesaikan pekerjaan lapangan dan audit dengan 

baik, dapat mengingatkan rekan kerja yang kita tahu salah agar tidak terjadi 

kesalahan pada saat menyelesaikan tugasnya, sering dipercaya dalam 

menyelesaikan penugasan audit, dan yakin terhadap pekerjaannya bahwa yang 

dihasilkan adalah sesuatu yang sangat baik. Dari sini kita tahu bahwa semua 

kepercayaan diri seseorang dapat membuat kualitas audit menjadi lebih baik. 

Hipotesis yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

seorang auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yang didapatkan, ini 

dapat disebabkan karena deskriptif berkata tinggi dimana semua auditor pasti sudah 

mempunyai rasa kepercayaan diri yang timbul pada setiap penugasan dan sikap 

sehari-hari auditor, dimana tidak dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit 

meskipun dampak yang ditimbulkan juga akan baik. Hasil penelitian ini 
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mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2021) yang menyatakan 

bahwa kepercayaan diri yang dimiliki seorang auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 


	2022
	2022 (1)
	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
	HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	Yang bertanda tangan dibawah ini :
	Nama   : Natanael Kurniawan
	Program Studi  : Akuntansi
	Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis
	Jenis Karya  : Skripsi
	Menyetujui untuk   memberikan   kepada   Universitas   Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul “Determinan Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor ...
	Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
	Semarang, 6 Januari 2022
	Yang menyatakan
	Natanael Kurniawan
	KATA PENGANTAR
	Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas hikmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semar...
	Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak rintangan yang dihadapi. Tetapi dengan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kas...
	1. Tuhan Yesus atas hikmat dan rahmat yang diberikan telah memudahkan serta melancarkan proses penyusunan skripsi.
	2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas dukungan dan fasilitas yang diberikan pada saat proses penyusunan skripsi.
	3. Bapak G. Freddy Koeswoyo SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi atas dukungan yang diberikan sehingga melancarkan proses penyusunan skripsi.
	4. Ibu Stefani Lily Indarto, SE., MM., Ak., CA., CMA., CTA., CPA selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan membantu penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
	5. Ibu Dr. Theresia Dwi Hastuti, M.Si., CA., CPA dan Ibu Sih Mirmaning Damar Endah, SE., M.Si., CPA selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan masukan dan saran hingga akhir penyusunan skripsi ini.
	6. Mami dan kakak penulis, Marcellina dan seluruh anggota keluarga yang selalu mendukung dan mengasihi penulis.
	7. Teman-teman DDL serta semua teman-teman yang selalu membawa keceriaan dan hiburan serta memberi semangat untuk menyusun skripsi.
	8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata.
	9. Seluruh responden penelitian yaitu auditor eksternal atas kesediaan waktu yang diluangkan untuk mengisi kuesioner yang telah dibagikan hingga terkumpul data bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
	Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang pemilik miliki, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak ...
	Semarang, 6 Januari 2022 (1)
	Penulis
	Natanael Kurniawan (1)
	ABSTRAK
	Tugas dari Auditor adalah memberi pendapat mengenai wajar atau tidaknya sebuah laporan keuangan milik klien yaitu perusahaan dengan menerapkan semua Prinsip Akuntansi dan Kode Etik. Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah skeptisisme prof...
	Kata kunci  : kualitas audit, skeptisisme profesional, time budget pressure, pelaksanaan prinsip etika, kompleksitas tugas, supervisi, perilaku disfungsional, kepercayaan diri
	DAFTAR ISI
	Daftar Gambar
	Daftar Tabel
	Daftar Lampiran
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.4.1 Manfaat Teoritis
	1.4.2 Manfaat Praktis

	1.5 Kerangka Pikir

	BAB II
	LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Teori Atribusi
	2.1.2 Kualitas audit
	2.1.3 Skeptisisme Profesional
	2.1.4 Time Budget Pressure
	2.1.5. Akuntabilitas
	2.1.6. Kompetensi
	2.1.7. Independensi
	2.1.8. Profesionalisme
	2.1.9. Due Profesional Care
	2.1.10  Kompleksitas tugas
	2.1.11  Supervisi
	2.1.12 Perilaku Disfungsional
	2.1.13 Kepercayaan Diri

	2.2 Pengembangan Hipotesis
	2.2.1 Pengaruh Skeptisisme Professional terhadap Kualitas Audit
	2.2.2. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas audit
	2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit
	2.2.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
	2.2.5 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit
	2.2.6 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit
	2.2.7 Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit
	2.2.8 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit
	2.2.9 Pengaruh Supervisi terhadap Kualitas Audit
	2.2.10 Pengaruh Perilaku Disfungsional Auditor terhadap Kualitas Audit
	2.2.11 Pengaruh kepercayaan diri terhadap Kualitas Audit


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Populasi

	Tabel 1. Sampel Penelitian
	3.4 Jenis & Sumber Data
	3.5 Teknik Pengumpulan Data
	3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	3.6.1 Kualitas audit (KUAL)
	3.6.2 Skeptisisme Profesional (SKEP)
	3.6.3 Time Budget Pressure (TBP)
	3.6.4 Akuntabilitas (AKUNT)
	3.6.5  Kompetensi (KOMPT)
	3.6.6 Independensi (INDEP)
	3.6.7 Profesionalisme (PROF)
	3.6.8 Due Professional Care (DPC)
	3.6.9 Kompleksitas Tugas (KOMPL)
	3.6.10 Supervisi (SUPERV)
	3.6.11 Perilaku Disfungsional (DISF)
	3.6.12 Kepercayaan diri (KEPER)

	3.7 Teknik Analisis Data
	3.7.1 Statistik Deskriptif
	3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data
	3.7.2.1 Uji Validitas

	3.7.2.2 Uji Reliabilitas
	3.7.3 Uji Asumsi Klasik Model Regresi
	3.7.3.1 Uji Normalitas
	3.7.3.2  Multikolinearitas
	3.7.3.3 Heterokedastisitas

	3.7.4 Uji Model Fit
	3.7.5 Koefisien Determinasi (R2)
	3.7.6 Uji t

	3.8 Analisis Berganda

	BAB IV
	ANALISIS DAN PEMBAHASAN
	4.1 Gambaran Umum Responden

	Tabel 2. Hasil Penyebaran Kuesioner
	4.1.1 Jenis Kelamin

	Tabel 3. Jenis Kelamin
	4.1.2 Pendidikan Terakhir

	Tabel 4. Pendidikan Terakhir
	4.1.3 Jabatan

	Tabel 5. Jabatan
	4.1.4 Lama Bekerja

	Tabel 6. Lama Bekerja
	4.1.5 Usia

	Tabel 7. Usia
	4.1.6 Banyak Penugasan

	Tabel 8. Banyak Penugasan
	4.2 Uji Kualitas Data
	4.2.1 Uji Validitas


	Tabel 9. Hasil Pengujian Validitas Skeptisisme Profesional
	Tabel 10. Hasil Pengujian Validitas Time Budget Pressure
	Tabel 11. Hasil Pengujian Kembali Validitas Time Budget Pressure
	Tabel 12. Hasil Pengujian Validitas Akuntabilitas
	Tabel 13. Hasil Pengujian Validitas Kompetensi
	Tabel 14. Hasil Pengujian Validitas Independensi
	Tabel 15. Hasil Pengujian Validitas Profesionalisme
	Tabel 16. Hasil Pengujian Validitas Due Prrofessional Care
	Tabel 17. Hasil Pengujian Kembali Validitas Due Prrofessional Care
	Tabel 18. Hasil Pengujian Validitas Kompleksitas Tugas
	Tabel 19. Hasil Pengujian Kembali Validitas Kompleksitas Tugas
	Tabel 20. Hasil Pengujian Validitas Supervisi
	Tabel 21. Hasil Pengujian Validitas Perilaku Disfungsional
	Tabel 22. Hasil Pengujian Validitas Kepercayaan Diri
	Tabel 23. Hasil Pengujian Validitas Kualitas Audit
	4.2.2 Uji Reliabilitas Data

	Tabel 24. Hasil Pengujian Reliabilitas
	4.3 Statistik Deskriptif

	Tabel 25. Statistik Deskriptif
	4.4 Uji Asumsi Klasik
	4.4.1 Uji Normalitas


	Tabel 26. Uji Normalitas
	4.4.2 Uji Multikolinearitas

	Tabel 27. Uji Multikolinearitas
	4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

	Tabel 28. Uji Heteroskedastisitas
	4.5 Uji Model Fit

	Tabel 29. Hasil Uji Model Fit
	4.6 Koefisien Determinasi

	Tabel 30. Hasil Uji Koefisien Determinasi
	4.7 Uji Hipotesis

	Tabel 31. Hasil Uji Hipotesis
	4.8 Pembahasan
	4.8.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit
	4.8.2 Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit
	4.8.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit 
	4.8.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
	4.8.5 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit
	4.8.6 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit
	4.8.7 Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit
	4.8.8 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas Audit
	4.8.9 Pengaruh Supervisi terhadap Kualitas Audit
	4.8.10 Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit
	4.8.11 Pengaruh Kepercayaan Diri terhadap Kualitas Audit


	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	Lampiran
	Lampiran 1. Lampiran Data Responden
	Lampiran 2. Lampiran Jawaban Responden
	Lampiran 3. Kuesioner
	KUESIONER

	Lampiran 4. Uji Validitas
	Lampiran 5. Uji Reliabilitas
	Lampiran 6. Output Statistik Deskriptif
	Lampiran 7. Output Uji Normalitas
	Lampiran 8. Output Uji Multikolinearitas
	Lampiran 9. Output Uji Heteroskedastisitas
	Lampiran 10. Uji Koefisien Determinasi
	Lampiran 11. Uji Model Fit
	Lampiran 12. Uji t

