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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi auditor, 
profesionalisme auditor, etika profesi auditor, dan akuntabilitas auditor terhadap 
kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Pengumpulan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode sampe jenuh. Data diambil dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada 43 Kantor Akuntan Publik di Surabaya dan hanya 20 
Kantor Akuntan publik yang bersedia mengisi kuesioner tersebut. Sebanyak 100 
lembar kuesioner dikirim dan 96 lembar kuesioner kembali. Penelitian ini 
menggunakan SPSS versi 22 untuk menganalisis data. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah terdiri dari valiabel dependen, yaitu kualitas audit (Y), 
dan variabel independen, yaitu independensi auditor (X1), profesionalisme auditor 
(X2), etika profesi auditor (X3), dan akuntabilitas auditor (X4). Berdasarkan hasil uji  
t, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi independensi auditor 0,417 > 0,05, 
profesionalisme auditor 0,000 < 0,05, etika profesi auditor 0,025 < 0,05, dan 
akuntabilitas auditor 0,047 < 0,05. Hasil dari penelitian ini adalah profesionalisme 
auditor, etika profesi auditor, dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya, sedangkan independensi 
auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 
Surabaya. 

 

Kata Kunci : Independensi Auditor, Etika Profesi Auditor, Akuntabilitas 
Auditor dan Kualitas Audit 
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ABSTRACT 

This research aims to know the influence of the independence of the auditor, the 

professionalism of the auditor, the auditor's profession ethics and accountability auditor 

to quality audits on public accountant in Surabaya. Collecting samples in this study using 

census method. Data collected by distributing questionnaires to 43 public accountant in 

Surabaya and only 20 public accountant willing to fill out the questionnaire. As many as 

100 sheets and 96 sheets of questionnaires back. This research using SPSS version 22 for 

analyzing the data. The variables used in this study is composed of valiabel dependent, 

i.e. the quality audit (Y), and the independent variable, namely, the independence of the 

auditor (X1), professionalism of Auditors (X2), the auditor's profession ethics (X 3), and  

accountability auditor (X4). Based on the results of the test t significance level, indicating 

that the independence of the auditor 0.589 > 0.05, profesionalism of auditors 

0.000<0.05, ethical profession 0.025 < 0.05, and accountability auditor 0.047 < 0.05. The 

results of this research is the professionalism of the auditor, the auditor's profession 

ethics and accountability auditor positive effect to the quality of the audit on public 

accountant in Surabaya, while the independence of the auditor has no effect to the 

quality of the audit on public accountant in Surabaya. 

 

Keywords: the independence of the Auditor, the professionalism of the Auditor the 

Auditor's Profession, ethics, accountability and Audit Quality Auditors 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan internal perusahan harus 

diperiksa kembali oleh auditor eksternal karena terdapat perbedaan kepentingan 

ataupun keinginan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemakai 

laporan keuangan (investor, kreditur, debitur). Menurut Financial Accounting 

Standard Board (1973) terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam 

laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). 

Relevan dan dapat diandalkan sangat sulit untuk diukur, karena terdapat perbedaan 

kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan, sehingga para 

pemakai laporan keuangan (investor, kreditur, debitur) membutuhkan jasa pihak 

ketiga yaitu auditor eksternal untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan 

tersebut telah disajikan secara wajar dan terbebas dari keurangan, sehingga laporan 

keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna informasi 

laporan keuangan yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.  

Maraknya kecurangan dalam proses audit yang dilakukan oleh pihak auditor 

eksternal membuat kualitas audit yang dihasilkan dipertanyakan kewajarannya. 

Seorang auditor seharusnya menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit sesuai 

dengan tingkat kewajaran dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

agar kualitas audit yang dihasilkan dapat diandalkan . Untuk mencapai laporan 

keuangan yang wajar bebas dari salah saji yang material, auditor eksternal harus 
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bekerja sesuai dengan etika profesi dan kode etik yang telah diatur oleh IAPI agar 

laporan keuangan yang dihasilkan tidak merugikan banyak pihak dan dapat 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan (investor, kreditur, debitur). 

Saripudin (2012) mengatakan laporan keuangan yang telah disajikan oleh akuntan 

perusahaan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak auditor eksternal karena 

laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak pengguna laporan 

keuangan. Kenyataannya laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor eksternal 

seringkali terdapat kesalahan dan kecurangan, dan tak jarang pula kecurangan laporan 

keuangan tersebut didukung oleh auditor eksternal. 

Perusahaan menginginkan opini wajar tanpa pengecualian sebagai hasil dari 

laporan audit, agar kinerja perusahaan terlihat optimal di mata publik sehingga 

operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Menurut Kawijaya dan Juniarti 

(2002), manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan 

pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar saham perusahaan. Namun, 

laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal merupakan hasil dari proses 

negosiasi antara pihak auditor eksternal dengan pihak klien (manajemen perusahan). 

Kondisi seperti ini membuat auditor dipertanyakan independensinya sebagai seorang 

auditor yang seharusnya memberikan kepercayaan kepada para pengguna laporan 

keuangan, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam menjalankan proses 

audit dan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, 

namun di sisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh 

klien (manajemen perusahaan) yang membayar fee atas jasa audit yang diberikan agar 
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pihak klien puas dengan kinerjanya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang 

akan datang. Kondisi seperti ini yang membuat hasil dari proses audit dipertanyakan 

kewajaran dan keandalannya. Auditor eksternal harus bersikap independen dan 

bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, sehingga hasil proses audit yang 

dilakukan oleh auditor dapat diandalkan. 

Contoh kasus pada PT. Kimia Farma yang terjadi pada tahun 2001 dimana 

manajemen PT. Kimia Farma melaporkan laba bersih Rp 132 milyar dan laporan 

tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) sedangkan Kementrian 

BUMN dan BAPEPAM menyajikan kembali laporan keuangan tersebut dan 

dihasilkan keuntungan yang disajikan hanyalah sebesar Rp 99,56 milyar, atau 

overstated Rp 32,6 milyar (24,70 % dari laba awal yang telah dilaporkan). Menurut 

Koroy (2008) Hans Tuanakotta & Mustofa dinyatakan tidak mampu mendeteksi 

laporan keuangan tersebut apakah terdapat unsur salah saji yang disebabkan oleh 

kecurangan atau tidak. 

Skandal kecurangan pelaporan keuangan dalam contoh kasus di atas 

mengindikasikan rendahnya kualitas audit. Menurut Al-Khaddash et al (2013)  

kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor memberikan jaminan bahwa 

laporan keuangan yang diperiksa terbebas dari salah saji yang material. Para 

pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi 

apabila auditor dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diperiksa 

tidak ada salah saji yang material (no material misstatements) atau kecurangan 

(fraud) dalam laporan keuangan auditee. 
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Dalam hal ini auditor eksternal harus bertanggung jawab terhadap 

merebaknya kasus-kasus kecurangan dan manipulasi akuntansi seperti contoh kasus 

yang terjadi pada PT. Kimia Farma. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen 

yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor 

yang seharusnya memberikan kepercayaan masyarakat juga mulai banyak 

dipertanyakan terlebih lagi semakin banyak tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. 

Padahal profesi akuntan sangat berperan dalam penyediaan informasi keuangan yang 

handal bagi para pengguna informasi seperti pemerintah, investor, kreditur, 

pemegang saham, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan.  

Menurut Al-Khaddash et al (2013) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit diantaranya independensi, internal kontrol, ukuran 

perusahaan, auditor fee, reputasi auditor, dan spesialisasi industri. Selanjutnya 

menurut Febriyanti (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit diantaranya independensi, akuntabilitas, dan due professional care. Sedangkan 

menurut Futri dan Juliarsa (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  

kualitas audit diantaranya independensi, profesionalisme, etika auditor, dan kepuasan 

kerja auditor.  

Penelitian ini akan berfokus pada sikap dan perilaku auditor, sehingga akan 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh perilaku auditor terhadap kualitas audit. 

Sikap dan perilaku auditor yang dimaksud yakni independensi auditor, 

profesionalisme auditor, akuntabilitas, dan etika auditor. Sikap dan perilaku auditor 
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seperti independensi auditor, profesionalisme auditor, akuntabilitas, dan etika auditor 

merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor karena berdasarkan 

penelitian terdahulu hal-hal tersebut mempengaruhi kualitas audit dari laporan 

keuangan yang diperiksa.  

Menurut Al-Khaddash et al (2013) Independensi merupakan sikap mental 

seorang auditor yang terbebas dari pengaruh pihak lain atau tidak mudah dipengaruhi. 

Sebagai seorang akuntan publik sangat tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh 

kepentingan siapapun baik pihak manajemen maupun pihak pemilik perusahaan 

dalam melaksanakan penugasan auditnya. Seorang akuntan publik yang independen 

haruslah terbebas dari intervensi utamanya dari kepentingan-kepentingan yang 

menginginkan tidak ada hasil audit yang merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Oleh karena itu, sikap independensi dalam diri auditor dapat 

mengungkapkan dan melaporkan temuan audit sesuai dengan bukti-bukti yang telah 

diperoleh dalam proses audit. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa penelitian 

yang menguji tentang pengaruh independensi auditor terhadapa kualitas audit, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh  Febriyanti (2014) menunjukan bahwa independensi 

auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sedangakan penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Khaddash et al (2013) menunjukan bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nirmala dan Cahyonowati (2013) dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit.  
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Profesionalisme auditor juga menjadi salah satu faktor penting yang harus 

dimiliki oleh seorang  auditor. Menurut Futri dan Juliarsa (2015) profesionalisme 

auditor mengacu pada kemampuan dan sikap profesional. Kemampuan didefinisikan 

sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi dengan keadaan, 

kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku 

profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti kejujuran dan 

tanggungjawab, hal ini berkaitan erat dan sangat penting untuk memastikan 

kepercayaan publik. Dalam praktiknya, para akuntan publik berarti mempunyai 

keterlibatan partner yang mempunyai pengalaman (jam terbang yang tinggi dan 

kepakaran dalam industri tertentu atau jasa audit tertentu), pendidikan dan pelatihan 

yang tepat dengan penugasannya, dan ciri-ciri kepribadian tertentu seperti sikap 

skeptis atau sikap kewaspadaan. Jika keputusan audit dibuat oleh staff atau asisten 

yang belum berpengalaman, telah ditegaskan menurut ISAs bahwa hasil audit 

tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan ISAs. Hasil audit yang tidak sesuai 

dengan ISAs sudah dapat dipastikan memiliki kualitas audit yang rendah. 

Berdasarkan uraian di atas terdapat  penelitian yang menguji tentang pengaruh 

profesionalisme auditor terhadap kualitas audit, seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Susilawati dan Atmawinata (2014) menunjukan bahwa profesionalisme 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut Febriyanti (2014) akuntabilitas merupakan dorongan psikologis 

sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan 

dipertanggungjawabkan kepada lingkungan. Auditor dituntut untuk mempertahankan 
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kepercayan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan 

mempertahankan akuntabilitas. Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas 

hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab (akuntabilitas) 

yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu 

akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang auditor 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa 

penelitian yang menguji tentang pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas 

audit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) menunjukan bahwa 

akuntabilitas auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nirmala dan Cahyonowati (2013) menunjukan bahwa 

akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Etika Auditor merupakan nilai-nilai atau norma yang harus dipegang erat oleh 

auditor dalam menjalankan serangakaian proses audit. Dalam menjalankan proses 

audit,  auditor harus melaporkan segala bentuk kecurangan dalam proses audit agar 

kualitas audit yang dihasilkan meningkat. Setiap auditor diharapkan memegang teguh 

etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 

agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan 

menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa 

pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan 

intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak 

akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan 

keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan uraian di atas terdapat  
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penelitian yang menguji tentang pengaruh etika auditor terhadapa kualitas audit, 

seperti penelitian yang dilakukan Futri dan Juliarsa (2015) menunjukan bahwa etika 

auditor berpengaruh  terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda, maka penelitian ini ingin menguji kembali faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit, khususnya kualitas audit yang dihasilkan pada 

Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Penelitian ini fokus pada sikap-sikap yang 

seharusnya dimiliki oleh auditor yaitu indepedensi auditor, profesionalisme auditor, 

akuntabilitas auditor, dan etika auditor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Apakah Indepedensi Auditor, Profesionalisme Auditor, 

Akuntabilitas Auditor, dan Etika Auditor mempengaruhi Kualitas Audit ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh antara 

Indepedensi Auditor, Profesionalisme Auditor, Akuntabilitas Auditor, dan Etika 

Auditor terhadap  Kualitas Audit.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 
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1. Manfaat teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu dan sebagai menambah literatur tentang 

penelitian yang berhubungan dengan pengaruh antara Indepedensi Auditor, 

Profesionalisme Auditor, Akuntabilitas Auditor, dan Etika Auditor terhadap  Kualitas 

Audit. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemakai jasa profesi 

untuk agar dapat meningkatkan kepercayan mereka terhadap profesi akuntan, juga 

bagi kalangan praktisi baik akuntan (auditor) maupun pihak manajemen sebagai salah 

satu bahan pertimbangan dalam menjalankan profesi maupun bagi pengambilan 

keputusan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan gambaran umum dan 

alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini. Rumusan masalah 

merupakan analisis dari fenomena untuk merumuskan sebuah 

kesimpulan. Tujuan penelitian merupakan tujuan penulis untuk 

menemukan fenomena yang terjadi pada rumusan masalah. Manfaat 

penelitian berupa manfaat atas hasil dari penelitian ini. Sistematika 

penulisan merupakan inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar dalam 

menjawab masalah yang ada pada penelitian. Tinjauan pustaka juga 

menjelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka 

konseptual, serta pengembangan hipotesis. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, variabel apa saja yang 

terdapat dalam penelitian, jenis dan sumber data, prosedur dalam 

pengambilan data, definisi tiap variabel, serta teknik analisis data yang 

digunakan. 

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian, 

penjelasan singkat mengenai pelaksanaan penelitian, memperoeh data 

dan teknik analisis, pengujian hipotesis penelitian dan hasil dari 

penelitian yang dilakukan.  

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat 

atau hipotesis yang telah diajukan serta beberapa saran dari hasil 

penelitian. 
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 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (Theory of  Planned Behavior) 

Perilaku manusia (human behavior) adalah suatu respon yang bersifat 

sederhana maupun bersifat kompleks. Hal ini dikarenakan setiap individu 

memiliki sifat yang berbeda-beda. Suatu reaksi dapat menumbuhkan lebih dari 

satu respon yang berbeda dan beberapa reaksi yang berbeda dapat saja 

menimbulkan satu respon yang sama. 

Ajzen dan Fishbein (1975) dalam teori tindakan beralasan (theory of 

reasoned action) menyatakan bahwa sikap setiap individu memengaruhi perilaku 

dalam proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya 

terbatas terhadap tiga hal, yaitu perilaku bukan ditentukan oleh sikap umum tetapi 

oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh 

sikap tetapi bias dipengaruhi oleh norma-norma objektif (subjective norms), yaitu 

keyakinan individu mengenai apa yang orang lain inginkan, sikap terhadap suatu 

perilaku yang diikuti dengan norma-norma subjektif menentukan niat berperilaku 

tertentu. 

Teori perilaku beralasan diperluas menjadi teori perilaku terencana 

(theory of planned behavior) oleh Ajzen (1991). Teori ini mencakup tiga hal, 

yaitu keyakinan tentang sesuatu yang dihasilkan (behavioral beliefs), keyakinan 

akan norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan (normative 

beliefs), serta keyakinan bahwa terdapat faktor yang dapat memengaruhi atau 
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menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut (control 

beliefs). 

 
Sumber : Perceived Behavioral Control, Self-efficacy, Locus of Control, and The 
Theory of Planned Behavior, Journal of Applied Social Psychology, 32 (4), 
(Ajzen,1991). 

 
Gambar 2.1 

Theory of Planned Behaviour 
 

Setiap individu biasanya bertindak dengan cara yang masuk akal dengan 

mempertimbangkan perilaku yang dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia, 

dan juga mempertimbangkan akibat dari tindakan yang mereka lakukan (Ajzen, 

1991). Ajzen (1991) menyatakan, sikap dan perilaku yang dilakukan didasarkan 

pertimbangan-pertimbangan individu untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku. Dalam prosesnya, pertimbangan-pertimbangan individu tersebut 

akan membentuk intensi yang memengaruhi individu dalam bersikap dan 

berperilaku. 

Dalam teori tindakan beralasan dikatakan bahwa intensi untuk 

melakukan suatu perilaku terdapat dua faktor utama, yaitu sikap terhadap suatu 

perilaku dan norma subjektif. Pengembangan dari teori ini adalah teori perilaku 

terencana (theory of planned behavior) yang menemukan faktor lain yang dapat 
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memengaruhi intensi untuk bersikap dan berperilaku dengan memasukkan konsep 

persepsi tentang kontrol perilaku (perceived behavioral control), Sehingga 

terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi intensi individu dalam bersikap dan 

berperilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), 

norma subyektif tentang suatu perilaku (subjective norm), dan persepsi tentang 

kontrol perilaku (perceived behavioral control) (Ajzen, 1991). 

Fishbein dan Ajzen (1975) mengatakan, teori perilaku terencana 

merupakan pendekatan terhadap keyakinan yang dapat mendorong individu dalam 

bersikap dan berperilaku. Pendekatan terhadap keyakinan dilakukan dengan 

melihat berbagai karakteristik individu berdasarkan informasi yang telah dimiliki, 

kemudian akan terbentuk intensi untuk bersikap dan berperilaku. Pendekatan 

dalam teori perilaku terencana (planned behavior theory) dikhususkan pada 

perilaku spesifik individu dalam bersikap dan berperilaku  dan dapat digunakan 

untuk semua perilaku secara umum. 

Ajzen (1991) menambahkan, besarnya pengaruh attitude toward the 

behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control terhadap intensi 

dalam menentukan suatu perilaku individu ditentukan oleh intensi berperilaku. 

Besarnya pengaruh attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived 

behavioral control dapat berubah-ubah dari setiap individu ke individu lainnya, 

atau dari suatu populasi ke populasi lainnya. 

2.1.2 Akuntansi Perilaku 

Menurut Siegel, G. et al. (1989) akuntansi keperilakuan adalah ilmu yang 

mempelajari tentang hubungan sikap dan perilaku manusia dengan sistem 
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akuntansi. Sistem akuntansi yang dimaksud dalam hal ini meliputi sistem 

pengendalian, sistem penganggaran, desain akuntansi pertanggungjawaban, desain 

organisasi seperti desentralisasi (pemberian wewenang secara tidak terpusat) atau 

sentralisasi (pemusatan suatu wewenang), desain pengumpulan biaya, desain 

penilaian kerja serta pelaporan keuangan. 

Sedangkan menurut Suartana (2010) akuntansi keperilakuan merupakan  

ilmu akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan 

sistem akuntansi, serta dimensi dimana manusia dan sistem akuntansi berada dan 

diakui keberadaannya. Suartana (2010) juga menjelaskan bahwa akuntansi 

keperilakuan adalah sarana  pembelajaran tentang akuntan dan non akuntan yang 

dipengaruhi oleh fungsi dari akuntansi dan pelaporan, yang berfokus pada 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan akuntan dan auditor, 

pengaruh dari fungsi akuntansi, misalnya menentukan anggaran, kesesuaian 

anggaran, sistem informasi, dan fungsi auditing terhadap perilaku, misalnya 

pertimbangan seorang auditor dalam pengambilan keputusan, auditor dituntut 

untuk bertindak profesional, kompeten, dan independen. Lubis (2010) 

memberikan definisi ilmu akuntansi keperilakuan sebagai cabang dari ilmu 

akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia dalam proses untuk 

pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi sendiri dipengaruhi 

oleh perilaku suatu individu dalam bersikap dan berperilaku. 

2.1.3 Tujuan Akuntansi Keperilakuan 

Menurut Ikhsan (2005) menyatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu 

akuntansi keperilakuan adalah untuk memperoleh pemahaman, menjelaskan, dan 
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memprediksi segala bentuk perilaku manusia sampai pada penetapan generalisasi 

mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang kemudian 

dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka, baik untuk 

peninjauan maupun replikasi dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya yang 

mungkin tertarik. Ikhsan (2005) juga menjelaskan bahwa akuntansi keperilakuan 

menyediakan suatu kerangka yang disusun secara teknis dengan tujuan: 

1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-

orang dan kinerja perusahaan, 

2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan 

terhadap perencanaan strategis, dan 

3. Untuk memengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan 

keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. 

2.1.4 Ruang Lingkup Akuntansi Keperilakuan 

Menurut Siegel, G. et al. (1989), jika dijabarkan, ruang lingkup akuntansi 

keperilakuan meliputi: 

a) Mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, 

konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam 

perusahaan.  

b) Mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia.  

c) Metode untuk memprakirakan segala bentuk perilaku manusia dan strategi 

untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat 

digunakan untuk mempengaruhi suatu perilaku manusia. 
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2.1.5 Standar Audit 

Arens et al (2012) menyatakan bahwa standar auditing adalah pedoman 

yang harus diikuti oleh auditor dalam membantu proses audit dan memenuhi 

tanggung jawab profesionalnya dalam audit laporan keuangan. Standar ini 

mencakup pertimbangan- pertimbangan mengenai profesionalisme auditor dalam 

menjalankan proses audit seperti independensi dan kompetensi, persyaratan 

pelaporan, dan bukti.  Standar auditing merupakan salah satu dari lima standar 

profesional yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar 

auditing terbagi menjadi tiga kelompok, yakni standar umum, standar pekerjaan 

lapangan, dan standar pelaporan yang masing-masing akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Standar Umum 

Standar umum erat hubungannya dengan kualifikasi auditor dan kualitas 

pekerjaan auditor atau mutu pekerjaan auditor. Standar umum sendiri, terbagi 

atas tiga standar, yakni: (1) Kompetensi, (2) Independensi, (3) 

Profesionalisme. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan  

Standar pekerjaan lapangan erat kaitannya dengan pelaksanaan audit pada 

bisnis klien atau pekerjaan audit lapangan (fieldwork). Standar pekerjaan 

lapangan juga terbagi atas tiga standar, yakni: 

a) Suatu pekerjaan audit harus direncanakan dengan seksama, direncanakan 

dengan matang dan apabila menggunakan bantuan asisten harus 

disupervisi dengan sebagaimana mestinya. 
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b) Pemahaman mengenai struktur pengendalian internal suatu perusahaan 

klien harus didapatkan agar dapat merencanakan audit dan menentukan 

sifat, waktu, dan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan.  

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

observasi, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor.  

3. Standar Pelaporan 

Merupakan standar yang harus dipenuhi dalam melaporkan hasil audit, 

terdapat empat standar dalam standar pelaporan, antara lain: 

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

b) Laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor atau laporan audit harus 

menunjukkan keadaan dimana prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan 

secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan 

(periode saat ini) dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan 

pada periode sebelumnya. 

c) Pengungkan bersifat informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

cukup memadai, kecuali telah dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara menyeluruh, atau suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat yang menyeluruh tersebut 

tidak dapat diberikan, maka alasannya harus ikut dinyatakan. 
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Standar pelaporan mewajibkan auditor menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa tidak memberikan 

pendapat terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa. Jenis-jenis 

pendapat auditor ada lima yaitu: 

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 

b) Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion.) 

c) .Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas 

(unqualified   opinion with explanatory). 

d) Pendapat tidak wajar (adverse opinion). 

e) Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). 

2.1.6 Independensi Auditor 

 Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak berada 

dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam proses pengambilan 

keputusan. Independensi merupakan sikap individu dalam berperilaku yang 

dicirikan oleh pendekatan integritas dan objektivitas tugas profesinya. Al-

Khaddash et al (2013) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan 

individu dalam bersikap berdasarkan integritas dan objektivitas. Integritas dan 

objektivitas merupakan hal paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor. 

Integritas adalah auditor yang bekerja tidak memihak, jujur, dan mengemukakan 

fakta seperti adanya. 

 Seorang auditor dalam melakukan proses audit akan mendapatkan 

kepercayaan dari klien dan para pengguna laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran dari laporan keuangan yang disusun perusahaan. Maka dari itu, dalam 
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memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan auditor harus bersikap 

indpenden terhadap kepentingan klien, kepentingan pemakai laporan keuangan, 

maupun kepentingan auditor sendiri. 

Carey dalam Mautz (1961) mendefinisikan independensi akuntan publik 

dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan 

keuangan. Karakterisik yang dijelaskan yakni meliputi: (1) Keyakinan terhadap 

diri sendiri yang terdapat pada beberapa individu profesional. Hal ini merupakan 

bagian dari integritas profesional. (2) Independensi merupakan sebuah istilah 

penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat yang 

diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi merupakan 

sikap mental yang bebas dari segala bentuk pengaruh, tidak dikendalikan oleh 

pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga memiliki 

pengertian adanya kejujuran di dalam diri auditor ketika mempertimbangkan 

semua fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri 

auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.  

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi akuntansi publik dan juga merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk menilai mutu atau kualitas jasa audit. 

Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu: (1) Independensi sikap 

mental, hal ini berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya. (2) Independensi 

penampilan. Independensi penampilan berarti adanya kesan dari masyarakat 
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bahwa akuntan publik harus menghindari semua faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (kebebasannya). 

Selain definisi independensi sebagai sikap mental dan independensi 

penampilan, Mautz (1961) juga mengemukakan bahwa independensi akuntan 

publik meliputi independensi praktisi (practitioner independence) dan 

independensi profesi (profession independence). Independensi praktisi 

berhubungan dengan kemampuan seorang praktisi secara individual untuk 

mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan 

program pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan. 

2.1.7 Profesionalisme Auditor 

Menurut Baotham (2007) profesionalisme adalah wujud dari upaya yang 

optimal untuk memenuhi segala tindakan dengan tidak merugikan pihak lain dan 

dapat diterima oleh semua pihak yang terkait..Secara konseptual, profesi dan 

profesionalisme tentu dapat dibedakan. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang 

mengharuskan sesorang memiliki beberapa kriteria tertentu untuk mendapatkan 

pekerjaan tersebut, sedangkan profesionalisme adalah suatu Sikap individu yang 

sangat menentukan individu tersebut dalam bersikap dan berperilaku.  

Menurut Pramono (2007), sikap profesional merupakan harus dimiliki 

dalam berbagai bidang di setiap profesi, terlebih lagi profesi sebagai auditor 

karena auditor merupakan profesi sangat penting untuk menentukan proses 

pengambilan keputusan. Seorang auditor yang bertindak profesional dalam 

melakukan proses audit diharapkan dapat menghasilkan audit yang memenuhi 
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standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sikap profesional 

yang harus ditanamkan kepada auditor dalam melaksanakan tugasnya dapat 

dilakukan dengan pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, serta pelatihan 

berkelanjutan.  

Sedangkan menurut Arens et al (2012) profesionalisme merupakan 

tanggung jawab berperilaku yang lebih dari sekedar tanggung jawab yang 

diberikan pada auditor dan lebih dari untuk mengikuti peraturan undang-undang 

(tertulis) dan peraturan masyarakat (tidak tertulis). Sebagai seorang individu yang 

profesional, auditor mengakui tanggung jawab terhadap manajemen dan 

organisasi klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku, 

sekalipun hal tersebut merupakan pengorbanan pribadi. 

2.1.8 Etika  Auditor 

Etika berkaitan dengan pertanyaan bagaimana seseorang berperilaku 

terhadap sesamanya Futri dan Juliarsa (2015). Sedangkan menurut Maryani dan 

Ludigdo (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau pedoman 

yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus 

ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau 

masyarakat atau profesi. Menurut Lubis (2010), auditor harus mematuhi Kode 

Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan 

Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses audit. 

2.1.9  Akuntabilitas Auditor  

 Febriyanti (2014) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan 

psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua 
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tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Lingkungan yang 

dimaksud adalah lingkungan atau tempat dimana seseorang melakukan aktivitas 

atau pekerjaannya yang dapat mempengaruhi keadaan di sekitarnya. 

 Febriyanti (2014) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur akuntabilitas auditor. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk 

meyelesaikan pekerjaan tesebut. Kedua, seberapa besar usaha atau daya pikir yang 

diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketiga, seberapa besar 

keyakinan mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Dibawah 

ini akan dijelaskan masing-masing ketiga hal tersebut  

a) Seberapa besar motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan Motivasi secara 

umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan 

akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan 

sesuatu. 

b)  Seberapa besar usaha atau daya pikir untuk menyelesaikan pekerjaan 

Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang 

lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika 

menyelesaikan pekerjaan. Dengan rasa akuntabilitasnya yang tinggi itu, 

seseorang akan menggunakan kemampuannya secara maksimal agar dapat 

memperoleh hasil yang baik pula dari pekerjaanya tersebut. Jika dikaitkan 

dengan kualitas audit, auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi dapat 
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menyelesaikan pekerjaanya dengan baik, dan dapat menyelesaikannya 

secara tepat waktu. 

c)  Seberapa yakin pekerjaan yang dilakukan akan diperiksa oleh atasan. 

Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain 

dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan 

pekerjaan yang lebih berkualitas.  

Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih 

tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan dibandingkan dengan 

seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur akuntabilitas seseorang adalah motivasi seseorang 

untuk menyelesaikan pekerjaan, seberapa besar usaha dan daya pikir yang 

dicurahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan keyakinan bahwa 

pekerjaannya akan diperiksa oleh atasannya. 

2.1.10 Kualitas Audit 

Goldman dan Barlev (1974) menyatakan bahwa laporan auditor 

mengandung unsur-unsur kepentingan untuk tiga kelompok, antara lain: (1) 

Manajer perusahaan yang diaudit, (2) Pemegang saham perusahaan, dan (3) Pihak 

ketiga atau pihak-pihak luar seperti calon investor, kreditor, dan supplier. Masing-

masing kepentingan ini merupakan sumber hambatan atau gangguan yang akan 

memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan sebuah laporan yang 

mungkin tidak sesuai dengan standar profesi, selanjutnya tentu hal ini akan 

mempengaruhi kualitas audit. 
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Menurut Febriyanti (2014) kualitas audit merupakan probabilitas atau 

kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Groux 

(1992) menjelaskan definisi mengenai kualitas audit sebagai kemampuan auditor 

untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan 

tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan kemauan untuk melaporkan 

temuan-temuan dari salah saji material tersebut tergantung pada independensi 

profesional auditor.  

Deis dan Groux (1992) juga melakukan penelitian dan menemukan 4 hal 

yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit, yaitu: (1) Lama 

waktu auditor telah melakukan pemeriksaan audit (tenure), semakin lama semakin 

rendah kualitas auditnya, (2) Jumlah auditee, semakin banyak jumlah auditee 

maka kualitas audit semakin baik karena auditor akan berusaha menjada 

reputasinya, (3) Kesehatan keuangan audit,, semakin baik kondisi keuangan 

auditee maka ada kecenderuangan auditee menekan auditor agar tidak mengikuti 

standar, (4) Review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor 

tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga. 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan: 
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Penelitian Al-Khaddash, dkk. (2013) dengan judul penelitian “Factors 

affecting the quality of Auditing: The Case of Jordanian Commercial Banks”. 

Dengan variabel independen Sistem Pengendalian Internal, Independensi, 

Efisiensi Auditor, Reputasi KAP, Ukuran KAP, Spesialisasi dan Profisiensi. 

Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Penelitian ini 

berlangsung di Yordania karena objek studi yang digunakan adalah bank 

komersial yang berada di negara Yordania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Efisiensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Spesialisasi dan 

profisiensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2014) dengan judul “Pengaruh 

Independensi, due professional care,dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

Dengan variabel independen independensi, due professional care, dan 

akuntabilitas sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa independensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas audit sedangkan variabel due professional care 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

 Ariviana dan Haryanto (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Akuntabilitas, Pengalaman, Pengetahuan, dan Independensi terhadap Kualitas 

Hasil Kerja”. Dengan variabel independen akuntabilitas, pengalaman, 

pengetahuan, dan independensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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akuntabilitas, pengalaman, pengetahuan, dan independensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil kerja. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hanjani dan Rahardja (2014) dengan judul 

penelitian “Pengaruh etika auditor, fee audit, motivasi auditor, dan pengalaman 

terhadapkualitas audit”. Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti 

meliputi etika auditor, fee audit, motivasi auditor, dan pengalaman sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa etika auditor, fee audit, motivasi auditor, dan pengalaman 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Alim dkk (2007) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel 

Moderasi”. Dengan variabel independen kompetensi dan independensi sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kualitas audit dan variabel moderasi dalam penelitian ini etika auditor. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit, namun interaksi antara independensi dan 

etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2015) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat 

Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Pada 

Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik Di Bali”. Dengan variabel independen 

independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, 

dam kepuasan kerja sedangkan variabel dependen dalam penelitian yang 
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dilakukan adalah kualitas audit. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda untuk teknik analisis datanya, dimana hasil penelitian menunjukkan 

variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, 

pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap 

kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ichwanty (2014) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Independensi, due profesional care, akuntabilitas, Etika 

Profesi, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya, 

dimana hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen dalam penelitian 

ini berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas 

audit. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No Tahun Nama Peneliti Variabel Dalam 
Penelitian Persamaan Perbedaan  

1. 2007 1. Alim 
2. Hasari 
3. Purwanti 

Independen: 
1. Kompetensi 
2. Independensi 
Dependen: 
Kualitas Audit 
Moderasi: 
Etika Auditor 

Persamaan dalam penelitian ini 
terdapat pada variabel 
independensi, etika, dan 
kualitas audit. Data yang 
digunakan merupakan data 
primer dengan cara 
menyebarkan kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdapat pada 
variabel etika profesi auditor. Dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Alim 
dkk variabel etika menjadi variabel 
moderasi sedangkan dalam penelitian 
ini variabel etika menjadi variabel 
independen. 

2. 2013 1. Al-Khaddash 
2. Al Nawas 
Ramadan 

Independen: 
1. Sistem Pengendalian 

Internal 
2. Independensi 
3. Efisiensi Auditor 
4. Reputasi KAP 
5. Ukuran KAP 
6. Spesialisasi dan 

Profisiesi 
 
Dependen: 
Kualitas Audit 

Persaman dalam penelitian 
yang dilakukan terdapat pada 
variabel independensi dan 
kualitas audit. Penelitian yang 
dilakukan oleh Al-khaddash et 
al ini menggunakan data 
primer dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada 
karyawan Bank Komersial di 
Yordania. 

Perbedan dalam penelitian ini terdapat 
ada lokasi penelitian. Lokasi 
penelitian yang dilakukan oleh Al-
Khaddash et al ini berada di Yordania 
dan subjek penelitian dalam penelitian 
yang dilakukan adalah karyawan pada 
Bank Komersial di Yordania. 
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3. 2014 1.Ariviana 
2.Haryanto 

Independen: 
1. Akuntabilitas 
2. Independensi 
3. Pengalaman 
4. Pengetahuan 

Dependen: 
1. Kualitas hasil 

kerja 

Persaman dalam penelitian ini 
terdapat pada variabel 
independen yaitu akuntabilitas 
dan independensi. Data yang 
digunakan adalah data rimer 
dengan cara menyebarkan 
kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdapat pada 
lokasi penelitian. Penelitian yang 
dilakukan oleh ariviana dan haryanto 
berada di kota Semarang sedangkan 
penelitian ini dilakukan di kota 
Surabaya. 

4. 2015 1.Futri 
2. Juliarsa 

Independen: 
1. Independensi 
2. Profesionalisme 
3. Tingkat Pendidikan 
4. Etika Profesi 
5. Pengalaman 
6. Kepuasan Kerja 

 
Dependen: 
Kualitas Audit 

Persamaan dalam penelitian ini 
terdapat pada variabel yang 
diteliti yaitu etika, 
profesionalisme, independensi, 
dan kualitas audit. Data yang 
digunakan merupakan data 
primer dengan cara 
menyebarkan responden 
kepada kuesioner. 

Perbedaan penelitian terdapat pada 
lokasi penelitian. Penelitian yang 
dilakukan oleh Futri dan juliarsa 
berada di Pulau Bali sedangkan 
penelitian ini dilakukan di Kota 
Surabaya. 

5. 2010 1. Febriyanti Independen: 
1. Akuntabilitas 
2. Due professional care 
3. Independensi Auditor 
Dependen: 
Kualitas Audit 

Persamaan dalam penelitian 
terdapat pada variabel 
akuntabilitas, kualitas audit, 
dan independensi.data yang 
digunakan adalah data primer 
dengan cara menyebarkan 
kuesioner kepada auditor. 

Perbedaan penelitian terdapat pada 
variabel due profesional care yang 
dalam penelitian ini tidak terdapat 
variabel tersebut. Lokasi penelitian 
yang dilakukan oleh Febriyanti berada 
di Padang dan Pekanbaru sedangkan 
penelitian ini berada di Surabaya. 

6. 2014 1. Ichwanty  Independen: 
1. Kompetensi 
2. Due profesional care 

Persaman dalam penelitian ini 
terdapat pada variabel 
akuntabilitas, independensi, 

Perbedaan penelitian terdapat pada 
variabel due profesional care dan 
kompetensi yang dalam penelitian ini 
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3. Akuntabilitas 
4. Independensi 
5. Etika 

etika, dan kualitas audit. Data 
yang digunakan adalah data 
primer dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada 
auditor. 

tidak terdapat variabel tersebut. 
Lokasi penelitian yang dilakukan oleh 
Ichwanty berada di Provinsi Riau dan 
Kepulauan Riau sedangkan penelitian 
ini berada di Kota Surabaya. 

7. 2014 2. Hanjani 
3. Rahardja 

Independen: 
1. Etika 
2. Pengalaman 
3. Audit fee 
4. Motivasi auditor 
Dependen: 
1. Kualitas audit 

Persamaan dalam penelitian ini 
terdapat pada variabel etika 
auditor. Data yang digunakan 
merupakan data primer dengan 
cara menyebarkan kuesioner 
kepada responden. 

Perbedaan dalam penelitian ini 
terdapat pada lokasi penelitian. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
hanjani dan rahardja dilakukan di 
Kota Semarang 
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2.2 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang 

terdapat dalam penelitian ini, dapat dirumuskan kerangka pengembangan hipotesis 

hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Lind et 

al, (2007) menyatakan bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang 

mengungkapkan sebuah parameter populasi yang harus diverifikasi. Maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

2.3.1 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Independensi auditor merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak 

mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam memberikan pendapat (opini) atau simpulan, sehingga 

opini yang diberikan terhadap hasil audit laporan keuangan tersebut memiliki 

integritas dan objektivitas yang tinggi.  

Independensi auditor merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh 

auditor agar menghasilkan audit yang berkualitas. Hasil yang audit yang 

berkualitas dapat memudahkan pemakai laporan keuangan dalam proses 

pengambilan keputusan.  Jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan 

hasil audit tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pendapat tersebut dikemukakan 

oleh Al-Kaddash (2013). Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, 

maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Maka, hipotesis yang 

dapat disusun dari pernyataan di atas adalah sebagai berikut :  
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H1: Independensi auditor berpengaruh positif dan signifkan terhadap kualitas 

audit. 

2.2.10 Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Menurut Susilawati dan Atmawinata  (2014) sikap profesionalisme auditor 

yang tinggi diberlakukan karena adanya kebutuhan akan kepercayaan publik 

terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi auditor, terlepas dari apa yang 

dilakukan auditor sebagai seorang individu. Bagi seorang auditor, penting sekali 

untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas hasil audit 

pemeriksaan selama penugasan audit. Jika pemakai jasa auditor tidak memiliki 

keyakinan pada auditor, kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa 

kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang. 

Untuk menjalankan tugas secara profesional, auditor harus membuat 

perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan. Seorang akuntan publik 

yang memiliki sikap profesionalisme tinggi, akan mempertimbangkan material 

atau tidaknya informasi dengan tepat atau informasi mengenai laporan keuangan 

yang tepat, karena hal ini erat hubungannya dengan jenis pendapat yang akan 

diberikan oleh auditor. Jadi, semakin tinggi profesionalisme seorang auditor, 

maka Kualitas Audit yang dihasilkan dalam laporan keuangan akan semakin baik. 

Dengan demikian, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut. 

H2: Profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. 
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2.3.2 Pengaruh Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Menurut Futri dan Juliarsa (2015) setiap auditor diharapkan memegang 

teguh Etika Profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, profesi 

akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk 

proses pengambilan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (investor, kreditur, 

debitur). Dengan menjujung tinggi etika profesi yang telah ditetapkan oleh IAPI 

diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor,sehingga dapat 

memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. 

  Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut untuk 

mematuhi Etika Profesi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Hal ini untuk mengurangi tingakat kecurangan dalam proses audit laporan 

keuangan. Dengan adanya etika profesi diharapkan seorang auditor dapat 

memberikan pendapat sesuai dengan kewajaran aktivitas dan laporan keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan. Dengan demikian peneliti mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut. 

H3: Etika Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

2.3.4 Pengaruh Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Menurut Febriyanti (2014) akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi 

yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan 

dan keputusan yang diambil dalam suatu keadaan. Di dalam proses audit rasa 
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kebertanggungjawaban (akuntabilitas) harus dimiliki oleh seorang auditor karena 

sikap akuntabilitas akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan. 

Nirmala dan Cahyonowati (2013) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. Hasil penelitiannya membuktikan 

bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap kualitas 

audit. Jadi, semakin tinggi tingkat tanggung jawab (akuntabilitas) seorang auditor, 

maka Kualitas Audit yang dihasilkan dalam laporan keuangan akan semakin baik. 

Dengan demikian, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut. 

H4: Akuntabilitas Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk 

dapat digenerelasikan (Anshori dan Iswati, 2009:13). Jenis penelitian yang 

digunakan adalah asosiatif dan eksplanatori. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil penelitian ini akan 

dapat digunakan untuk membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol suatu gejala (Anshori dan Iswati, 

2009:13). Penelitian ini meliputi analisis pengaruh independensi auditor, 

profesionalisme auditor, etika auditor, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas 

audit.   

3.2.Identifikasi Variabel 

Anshori dan Iswati (2009:13) telah menjelaskan definisi variabel, variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Anshori dan Iswati (2009:13) 

menyampaikan bahwa variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 
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sebab perubahan variabel lain atau timbulnya variabel terikat. Dari definisi 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari 

hubungan sebab akibat antar variabel. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat 

beberapa variabel yang akan diteliti yang dikelompokkan menjadi variabel 

independen dan variabel dependen, antara lain sebagai berikut: 

1. Variabel independen atau variabel bebas, adapun yang menjadi variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah  independensi auditor, profesionalisme 

auditor, etika profesi auditor, dan akuntabilitas auditor. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah kualitas audit. 

3.3.Definisi Operasional Variabel 

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Variabel diuraikan berdasarkan 

operasionalnya dan cara pengukurannya dari masing-masing variabel. 

3.3.1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel  lain. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah 

kualitas audit. Menurut Febriyanti (2014) kualitas audit merupakan probabilitas 

seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran 

dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan menurut Al-Kaddash et al (2013) 

kualitas audit merupakan sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang 

tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan 

standar yang berlaku. 
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Variabel kualitas audit diukur dengan instrumen yang telah dikembangkan 

oleh Indah (2010) dan Perdany (2012) dengan indikator sistem informasi klien, 

komitmen yang kuat, pekerjaan lapangan, skeptisme auditor, pengambilan 

keputusan, dan pelaporan kesalahan klien. Satuan pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur variabel kualitas audit  adalah skala likert dengan satuan poin 1-5 

(kuesioner penelitian dapat dilihat pada lampiran 1). 

3.3.2. Variabel Bebas (Independen) 

3.3.2.1.Independensi Auditor 

Independensi adalah  kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun 

penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas 

audit yang dilaksanakannya (Al-Khaddash et al, 2013). Pelaporan yang 

independen berarti pelaporan yang tidak terpengaruh pihak lain, mengungkapkan 

teman apa adanya sehingga hasil dari temuan audit dapat dipertanggungjawabkan. 

Standar Auditing Seksi 220 menyatakan bahwa indepenensi diukur dari 

sikap tidak memihak, bebas kewajiban terhadap klien dan tidak mempunyai suatu 

kepentingan dengan kliennya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Febriyanti (2014), variabel independensi diukur berdasarkan kuat-lemahnya 

kebebasan posisi auditor dalam menjalankan proses audit dengan indikator lama 

hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, pemberian 

jasa non audit, independensi dalam pelaporan, independensi dalam penyusunan 

program. Satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel 

independensi auditor  adalah skala likert dengan satuan poin 1-5 (kuesioner 

penelitian dapat dilihat pada lampiran 1). 
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3.3.2.2.Profesionalisme Auditor 

  Menurut Futri dan Juliarsa (2015) profesionalisme adalah sikap dan 

perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan 

tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur IAPI. 

Profesionalisme kerja yang harus dimiliki auditor meliputi pengabdian pada 

profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi, dan hubungan 

dengan rekan seprofesi. Sedangkan menurut Susilawati dan Atmawinata (2014) 

profesionalisme auditor adalah sikap yang dimiliki auditor dalam bertindak sesuai 

dengan aturan yang berlaku agar mencapai kinerja yang telah diatur oleh 

organisasi profesi. 

Variabel profesionalisme auditor diukur dengan instrumen yang telah 

dikembangkan oleh Kusuma (2012) dengan indikator pengabdian pada profesi, 

kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan rekan 

seprofesi. Satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel 

profesionalisme auditor  adalah skala likert dengan satuan poin 1-5 (kuesioner 

penelitian dapat dilihat lampiran 1). 

3.3.2.3.Etika Auditor 

 Menurut Futri dan Juliarsa (2015) etika profesi adalah nilai-nilai tingkah 

laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi 

profesi akuntan. Auditor harus bekerja sesuai dengan SPAP dan kode etik akuntan 

publik agar opini yang dikeluarkan oleh auditor memiliki nilai dan dapat 

diandalkan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Variabel etika profesi diukur dengan instrumen yang telah dikembangkan 

oleh Putra (2012) dengan indikator kepribadian, kecakapan profesional, tanggung 

jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Satuan 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel etika profesi  adalah skala 

likert dengan satuan poin 1-5 (kuesioner penelitian dapat dilihat pada lampiran 1). 

3.3.2.4. Akuntabilitas Auditor 

 Menurut Febriyanti (2014) akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi 

yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan 

dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Sedangkan menurut Bawono 

dan Singgih (2010) akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban atas 

pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepada auditor. 

 Variabel akuntabilitas dapat diukur dengan instrumen yang telah 

dikembangkan oleh Febriyanti (2014) dengan indikator motivasi, pengabdian pada 

profesi, dan kewajiban sosial. Satuan pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur variabel akuntabilitas auditor  adalah skala likert dengan satuan poin 1-

5 (kuesioner penelitian dapat dilihat pada lampiran 1). 

3.4.Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dari sumber data primer. 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada 

pengumpul data, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012). Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi 

oleh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Data yang 

diperoleh langsung diharapkan dapat benar-benar mempresentasikan keadaan 
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yang terjadi di tempat pengambilan sampel. Data primer dalam penelitian ini 

berupa karakteristik pribadi responden berupa nama responden, tempat kerja 

(KAP), jenis kelamin, jenjang pendidikan, usia, jabatan, lama bekerja di KAP dan 

jawaban kuesioner atas independensi auditor, profesionalisme auditor, etika 

auditor, akuntabilitas auditor, dan kualitas audit. 

3.5.Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai yang dikemukakan 

Nazir (2003). Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan instrumen 

penelitian berupa kuesioner (menggunakan pertanyaan). Hal tersebut dikarenakan 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh 

dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada auditor 

yang bekerja di kantor akuntan publik yang ada di Surabaya. Kuesioner tersebut 

berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat informasi tentang independensi 

auditor, profesionalisme auditor, etika auditor, akuntabilitas auditor, dan kualitas 

audit. 

3.6.Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Anshori dan Iswati, 2009:92). 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Anshori dan Iswati, 2009:92). Dalam penelitian ini populasi yang 
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digunakan adalah seluruh auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

aksidental sampling. Aksidental sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Anshori dan Iswati, 2009:105). Dari 

penjelasan tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 

pada KAP di Surabaya. 

3.7.Metode Analisis Data 

3.7.1. Statistik Deskriptif Responden 

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner ke semua kantor akuntan publik di Surabaya. Responden 

dalam penelitian ini yakni auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di 

Surabaya. Data primer dalam penelitian ini berupa karakteristik pribadi responden 

berupa nama responden, tempat kerja (KAP), jenis kelamin, jenjang pendidikan, 

usia, jabatan, lama bekerja di KAP, status pernikahan, dan jawaban kuesioner. 

3.7.2. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda yang digunkan 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan 

satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan variabel bebas. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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3.7.2.1.Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data digunakan untuk memperoleh kepastian bahwa instrumen 

yang digunakan sudah mengukur hal yang tepat atau tidak dan memastikan hasil 

yang ada menggambakan keaadan yang sebenarnya terjadi. Selain itu, uji kualitas 

data dilakukankan untuk melihat kelayakan data yang ada sebelum diproses 

menggunakan alat analisis untuk menguji hipotesis. Uji analisis terdiri atas uji 

validitas dan uji realibilitas. 

3.7.2.2.Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006:45). Pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor 

tersebut positif dan besarnya 0.3 ke atas maka faktor tersebut merupakan 

construct yang kuat atau valid (Sugiyono, 2009:126) 

Uji Reliabilitas 

Menurut Anshori dan Iswati (2009:75), reliabilitas berkaitan dengan 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data (juga mengukur variabel). Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data (ukuran) yang sama. Instrumen yang reliabel atau 

dapat dipercaya atau handal, akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha Coefficient untuk 
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masing-masing instrumen dalam satu variabel (Ghozali, 2006:42). Apabila 

koefisien Croncbach Alpha lebih dari 0,60 maka dapat dikatakan bahwa 

instrumen tersebut handal.  

3.7.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan syarat untuk mendapatkan hasil dari uji 

regresi liner berganda. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji glejser, dan 

uji multikolinearitas. 

3.7.2.4.Uji Normalitas 

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2006:110). Uji normalitas menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogrov-

Smirnov (K-S). Uji K-S digunakan dengan cara menciptakan variabel 

unstandardized  residual. H0 merupakan data terdistribusi normal dan HA 

merupakan data terdistribusi tidak normal. Jika probabilitas (asymp.Sig) > 0,05 

maka H0 diterima dan  jika  probabilitas  < 0,05 maka H0 ditolak. H0 diterima 

menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006:114-115). 

3.7.2.5.Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006:105). Uji heteroskedastistas dilakukan 

dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan 

variabel independen dengan nilai absolut residual (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 

2006:108) dengan persamaan sebagai berikut. 
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| Ut | = α + βXt + vt 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai 

signifikan antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 

maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:108-109). 

3.7.2.6. Uji Multikoleniaritas 

Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen yang 

nantinya akan mempengaruhi variabel dependen. Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antara 

satu variabel independen (Ghozali, 2006:91). Pada model regresi yang baik 

seharusnya tidak terhadapat hubungan korelasi pada tiap variabel independenya. 

Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan menggunakan 

perhitungan nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF). Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena keduanya berhubungan 

terbalik sebagaimana ditunjukkan pada rumus berikut. 

VIF = 
           

 Nilai cut-off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah  nilai tolerance = 0,10 atau sama dengan nilai VIF = 10. 

Jika nilai Tolerance kurang dari 0,10 maka tidak terdapat kolerasi antar variabel 

independen. Dan apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat 

multikolinieritas pada variabel independen dalam regresi (Ghozali, 2006:92). 
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3.7.3. Analisi Linear Berganda 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 

2006:81). Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda dengan 

persamaan sebagai berikut 

Y = a + βΥXΥ +βΦXΦ +βΧXΧ+β4X4 +e 

keterangan : 

Y  = kualitas audit 

a  = konstanta  

β  = koefisien regresi  

XΥ  = independesi auditor  

XΦ  = profesionalisme auditor 

XΧ  = etika profesi auditor 

X4  = akuntabilitas auditor 

e  = error 

3.7.4. Pengujian Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dalam pengujian 

hipotesis yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara beberapa variabel 

independen dan menunjukan arah hubungan antara variabel independen dengan 
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variabel dependen. Analisis ini menggunakan dua pengujian yaitu uji koefisien 

determinasi (R2) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). 

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2006). 

Koefisien determinasi (R2) yang terdapat dalam analisis harus lebih dari 0, 

sehingga terbukti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan, apabila nilai R2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 

Setiap tambahan satu variabel bebas maka nilai R2 pasti meningkat walaupun 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

terikat. Oleh karena itulah para peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.  

3.7.4.2 Uji Statistik T 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam 

menerangkan variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan taraf 

signifikasi hitung dengan nilai taraf kepercayaan (α). Jika nilai taraf signifikansi 

hitung > taraf kepercayaan (α), maka variabel bebas secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan, jika nilai taraf 
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signifikansi hitung < taraf kepercayaan (α), maka variabel bebas secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Taraf kepercayaan (α) yang 

digunakan penelitian ini adalah 5%. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor 

akuntan publik (KAP) di kota Surabaya. Setelah melakukan penyebaran 

kuesioner, terdapat 96 auditor yang bersedia menjadi responden dengan total 100 

kuesioner yang disebar dan sebanyak 96 kuesioner yang kembali. Objek dalam 

penelitian ini merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya independensi auditor, profesionalisme auditor, akuntabilitas auditor, 

etika profesi auditor, dan kualitas audit. Penilaian untuk variabel independensi 

auditor, profesionalisme auditor, akuntabilitas auditor, etika profesi auditor, dan 

kualitas audit menggunakan skala Likert 1-5, dimana angka tersebut menunjukkan 

seberapa kuat tingkat setuju atau tidak setuju responden terhadap suatu 

pernyataan.  

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Tabel 4.1 
Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner 

Keterangan Jumlah Presentase 
Kuesioner yang disebar 100 100% 
Total kuesioner yang kembali 96 100% 
Total kuesioner yang tidak dapat diolah 0 0% 
Total kuesioner yang dapat diolah 96 100% 
Sumber: Data diolah, 2016 
 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar 

pernyataan (kuesioner/angket) yang disebarkan dengan mendatangi secara 

langsung KAP yang ada di kota Surabaya. Kuesioner didistribusikan pada 

pertengahan bulan Agustus 2016 dan ditarik kembali pada minggu kedua bulan 
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September 2016. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 5 kuesioner untuk tiap 

KAP dengan total kuesioner yang dibagi adalah 100 kuesioner. Kuesioner diambil 

kembali oleh peneliti dilakukan secara bertahap dan berakhir pada pertengahan 

bulan September 2016. Berdasarkan dari hasil keseluruhan kuesioner yang 

kembali, terdapat 20 KAP dengan total 96 auditor eksternal yang berkenan untuk 

menjadi responden. Total responden dalam penelitian ini adalah 96 kuesioner dari 

100 kuesioner yang disebarkan untuk 20 KAP dengan respon rate sebesar 96%. 

 Tidak ada yang dinyatakan gugur/gagal untuk keseluruhan kuesioner yang 

kembali dikarenakan kuesioner tersebut telah diisi dengan lengkap dan benar oleh 

responden. Maka, total kuesioner yang dapat diolah berjumlah sama yaitu 96 

kuesioner. Adapun rincian distribusi dan tingkat pengembalian serta jumlah 

kuesioner yang dapat diolah tercantum dalam Tabel 4.1. 

 
4.2.1 Deskripsi Demografi Responden 

 Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kantor 

akuntan publik (KAP) yang tersebar di Surabaya. Berdasarkan hasil kuesioner 

yang kembali, diketahui data karakteristik responden meliputi umur, jenis 

kelamin, status pernikahan, lama bekerja di KAP, jabatan di KAP, dan pendidikan 

formal terakhir. Secara keseluruhan, demografi responden ditampilkan dalam 

Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 
Data Statistik Responden 

Deskripsi Jumlah Persentase 

Umur <25 tahun 

26-30 tahun 

31-35 tahun 

36-40 tahun 

>40 tahun 

47 

23 

11 

8 

7 

48,95% 

23,95% 

11,45% 

8,33% 

7,29% 

Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 

62 

34 

64,58% 

35,42% 

Status pernikahan Belum menikah 

Sudah menikah 

57 

39 

59,37% 

40,63% 

Lama bekerja di KAP <1 tahun 

1-3 tahun 

3-10 tahun 

>10 tahun 

7 

46 

38 

5 

7,29% 

47,91% 

39,58% 

5,21% 

Jabatan auditor Partner 

Auditor Senior 

Auditor Junior 

2 

19 

75 

2,083% 

19,79% 

78,125% 

Pendidikan formal 

terakhir 

Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta (S1) 

 

Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta (S2)  

 

DIPLOMA III 

 

SMA/SMEA 

 

78 

 

 

5 

 

 

8 

 

5 

81,25% 

 

 

5,21% 

 

 

8,33% 

 

5,21% 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 Berdasarkan hasil yang terdapat dalam Tabel 4.2, diketahui bahwa data 

responden yang terkumpul adalah sebanyak 96 orang yang terdiri dari lima orang 

(5,21%) adalah lulusan SMA/SMEA, delapan orang (8,33%) adalah lulusan D3, 

78 orang (81,25%) adalah lulusan S1, dan lima orang (5,21%) adalah lulusan S2. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa laki-laki 

sedikit lebih unggul dibandingkan wanita yaitu sebanyak 62 orang  atau 64,58% 

dari total responden, sedangkan responden wanita sebanyak 34 orang atau 

35,42%. 

 Berdasarkan umur responden dalam penelitian ini terdiri dari 47 orang 

responden umur <25 tahun atau 48,95%, 26-30 tahun terdiri dari 23 orang atau 

23,95%, 31-35 tahun terdiri  dari 11 orang atau 11,45%, 36-40 tahun terdiri dari 8 

orang atau 8,33%, dan > 40 tahun sebesar 7,29% atau terdiri dari 7 orang. 

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam kantor akuntan publik (KAP) 

terdiri dari 2,083% atau dua orang menjabat sebagai partner, 19 orang atau 

19,79% menjabat sebagai senior auditor, dan 75 orang atau 78,125% menjabat 

sebagai junior auditor dalam kantor akuntan publik (KAP).  

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan formal terakhir yang 

ditempuh dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan formal terakhir auditor yang  

berasal dari S1 sangat dominan yaitu sebanyak 78 orang atau 81,25%, dari S2  

yaitu sebanyak 5 orang atau 5,21%, delapan orang atau 8,33% berasal dari 

diploma III, sedangkan lima orang atau 5,21% berasal dari SMA/SMEA. 

Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan dapat dilihat bahwa 

responden yang belum menikah lebih dominan dibandingkan responden yang 
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sudah menikah yaitu sebanyak 57 orang atau 59,37% dari  total responden yang 

ada, sedangkan yang sudah menikah sebanyak 39 orang atau 40,63%. 

4.3 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang digunakan 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan 

satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan variabel bebas. 

4.3.1 Uji Kualitas Data 

4.3.1.1 Uji Validitas 

 Validitas menunjukkan sejauh mana suatu uji dapat mengukur apa yang 

sebenarnya ingin diukur. Oleh karena itu, suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan objek yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut.  

 Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation, yaitu dengan 

cara melihat korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total 

skor. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0.3 ke atas maka faktor 

tersebut merupakan construct yang kuat atau valid (Sugiyono, 2009:126) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDEPENDENSI...... BAIGI RABBANI ADHA



54 
 

 

 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Variabel Independensi Auditor 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

IA1 .611 .000 Valid 

IA2 -.073 .482 Tidak Valid 

IA3 .843 .000 Valid 

IA4 .798 .000 Valid 

IA5 .870 .000 Valid 

IA6 .844 .000 Valid 

IA7 .895 .000 Valid 

IA8 .803 .000 Valid 

IA9 .325 .001 Valid 

Sumber: Data Olahan, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas terdapat satu indikator dari variabel 

independensi auditor yang memiliki nilai korelasi dibawah 0.3 yaitu sebesar -0.73. 

Oleh karena itu, indikator tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan sebagai 

indikator dari variabel independensi auditor. 

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka indikator-indikator yang 

tidak valid akan dieliminasi, dan selanjutnya dilakukan perhitungan kembali. 

Menurut Sufren dan Natanel (2014:59), untuk mengeluarkan kedua butir tersebut 

tidak boleh sekaligus, melainkan harus dikeluarkan satu per satu, dimulai dari 

butir yang memiliki nilai korelasi terendah. 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Variabel Independensi Auditor (Tahap kedua) 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

IA1 .613 .000 Valid 

IA3 .858 .000 Valid 

IA4 .835 .000 Valid 

IA5 .879 .000 Valid 

IA6 .871 .000 Valid 

IA7 .902 .000 Valid 

IA8 .819 .000 Valid 

IA9 .269 .008 Valid 

Sumber: Data Olahan, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, indikator IA2 yang pada pengujian 

sebelumnya memiliki nilai korelasi -0.73 yang diartikan tidak valid telah 

dikeluarkan dan tidak akan digunakan sebagai indikator pada pengujian penelitian 

selanjutnya. 

Tabel 4.5 
Hasil Akhir Uji Validitas Profesionalisme Auditor 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

PA1 .272 .007 Tidak Valid 

PA2 .352 .000 Valid 

PA3 .272 .007 Tidak Valid 

PA4 .379 .000 Valid 

PA5 .474 .000 Valid 

PA6 .594 .000 Valid 

PA7 .697 .000 Valid 

PA8 .658 .000 Valid 

PA9 .598 .000 Valid 
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Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

PA10 .563 .000 Valid 

PA11 .469 .000 Valid 

PA12 .481 .000 Valid 

Sumber: Data olahan, 2016 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel profesionalisme auditor, 

menunjukkan bahwa indikator pertanyaan PA1 dan PA3 dinyatakan tidak valid, 

karena nilai korelasinya dibawah 0,3. Maka, indikator tersebut harus dikeluarkan 

dari indikator profesionalisme auditor. 

Tabel 4.6 
Hasil Akhir Uji Validitas Profesionalisme Auditor (tahap kedua) 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

PA2 .356 .000 Valid 

PA4 .405 .000 Valid 

PA5 .499 .000 Valid 

PA6 .619 .000 Valid 

PA7 .696 .000 Valid 

PA8 .689 .000 Valid 

PA9 .625 .000 Valid 

PA10 .534 .000 Valid 

PA11 .492 .000 Valid 

PA12 .485 .000 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, indikator PA1 dan PA3 yang pada 

pengujian sebelumnya memiliki nilai korelasi 0.272 yang diartikan tidak valid 

telah dikeluarkan dan tidak akan digunakan sebagai indikator pada pengujian 

penelitian selanjutnya. 
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Tabel 4.7 

Hasil Akhir Uji Validitas Etika Profesi Auditor 
Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

EA1 .590 .000 Valid 

EA2 .543 .000 Valid 

EA3 .576 .000 Valid 

EA4 .512 .000 Valid 

EA5 .726 .000 Valid 

EA6 .723 .000 Valid 

EA7 .668 .000 Valid 

EA8 .403 .000 Valid 

Sumber: Data Olahan, 2016 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel etika profesi auditor, menunjukkan 

bahwa semua indikator pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai korelasinya 

diatas 0.3. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator dalam etika 

profesi auditor telah memenuhi syarat dan dikatakan valid dan tidak terdapat 

indikator yang tereliminasi. 

Tabel 4.8 
Hasil Akhir Uji Validitas Akuntabilitas Auditor 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

AA1 .452 .000 Valid 

AA2 .666 .000 Valid 

AA3 .679 .000 Valid 

AA4 .701 .000 Valid 

AA5 .654 .000 Valid 

Sumber: Data Olahan, 2016 
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Berdasarkan hasil uji validitas variabel akuntabilitas auditor, menunjukkan 

bahwa semua indikator pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai diatas 0.3. 

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator dalam akuntabilitas 

auditor telah memenuhi syarat dan dikatakan valid dan tidak terdapat indikator 

yang tereliminasi. 

Tabel 4.9 
Hasil Awal Uji Validitas Kualitas Audit 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

KA1 .161 .117 Tidak Valid 

KA2 .347 .001 Valid 

KA3 .401 .000 Valid 

KA4 .355 .000 Valid 

KA5 .461 .000 Valid 

KA6 .424 .000 Valid 

KA7 .457 .000 Valid 

KA8 .427 .000 Valid 

KA9 .343 .001 Valid 

KA10 .470 .000 Valid 

KA11 .492 .000 Valid 

KA12 .405 .000 Valid 

KA13 .364 .000 Valid 

Sumber: Data Olahan (2016) 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas terdapat satu indikator dari variabel kualitas 

audit yang memiliki nilai korelasi kurang dari 0.3 yaitu sebesar 0.161, oleh karena 

itu indikator tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan sebagai indikator dari 

variabel kualitas audit. 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Kualitas Audit (Tahap Kedua) 

Indikator Pearson 

Correlation 

Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

KA2 .383 .000 Valid 

KA3 .399 .000 Valid 

KA4 .377 .000 Valid 

KA5 .433 .000 Valid 

KA6 .460 .000 Valid 

KA7 .456 .000 Valid 

KA8 .517 .000 Valid 

KA9 .358 .000 Valid 

KA10 .515 .000 Valid 

KA11 .482 .000 Valid 

KA12 .378 .000 Valid 

KA13 .420 .000 Valid 

Sumber: Data Olahan (2016) 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, indikator KA1 yang pada pengujian 

sebelumnya memiliki korelasi 0.161 yang diartikan tidak valid telah dikeluarkan 

dan tidak akan digunakan sebagai indikator pada pengujian penelitian selanjutnya. 

4.3.1.2 Uji Realibilitas 

 Item kuesioner dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

realibilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-

benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun 

diuji berkali-kali. Kuesioner yang dikumpulkan dan sah untuk dianalisis, 

selanjutnya dilakukan pengelompokan untuk item pernyataan yang diajukan dan 

menentukan nilai masing-masing variabel dari sejumlah pernyataan digunakan 
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untuk mengukur variabel tersebut. Perhitungan realibilitas ini dilakukan dengan 

metode Crobach’s Alpa. Jika hasil dari Cronbach’s  Alpa di atas 0,60, maka data 

tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali,2006). 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Realibilitas 

  
Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Alpha  

Standard 

Keterangan 

Independensi Auditor .902 0.6 Reliabel 

Profesionalisme Auditor .727 0.6 Reliabel 

Etika Profesi Auditor .738 0.6 Reliabel 

Akuntabilitas Auditor .626 0.6 Reliabel 

Kualitas Audit .601 0.6 Reliabel  

Sumber : Data Olahan (2016) 

 Dari Tabel 4.11dapat dilihat bahwa pengujian realibilitas pada variabel-

variabel menunjukan masing-masing variabel memiliki nilai Crobach’s Alpa lebih 

besar dari 0,6. Hal ini dapat membuktikan bahwa semua variabel dalam penelitian 

ini adalah reliable atau dapat diandalkan. 

4.3.2  Uji Asumsi Klasik 

4.3.2.1 Uji Normalitas 

 Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan stasistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov 

(K-S). Uji K-S menggunakan nilai Asymp.Sig (2-tailed), yang nilai tersebut harus 

di atas tingkat alpha yaitu 5% atau 0,05. Selain itu dilihat nilai Kolmogorov-

Smirnov, apakah signifikan terhadap nilai Asymp.Sig (2-tailed) atau tidak. Uji K-
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S digunakan dengan cara menciptakan variabel unstandardized residual. H0 

merupakan data terdistribusi normal dan HA merupakan data terdistribusi tidak 

normal. Jika probabilitas (asymp.Sig) > 0,05 maka H0 diterima dan  jika  

probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. H0 diterima menunjukkan bahwa data 

terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Normalitas 

Keterangan Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Taraf 

Signifikan 

Kesimpulan 

Model 1 .647 .200 .05 Normal 

Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.12, pengujian data berdistribusi normal yaitu jika 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Hasilnya H0 

diterima dan data terdistribusi secara normal. 

 

4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji heteroskedastistas dilakukan dengan uji glejser, jika 

nilai  signifikan antara variabel independen > dari 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.13 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.876 2.525  -.347 .729 

IA .066 .028 .247 2.379 .069 
PA -.040 .057 -.081 -.698 .487 
EP .066 .054 .129 1.224 .224 
AA .029 .096 .034 .296 .768 

a. Dependent Variable: abs_RES 
 

Dari Tabel 4.13, independensi memiliki nilai sig. 0.069, profesionalisme 

memiliki nilai sig. 0.487, etika memiliki nilai sig. 0.224, akuntabilitas memiliki 

nilai sig. 0.768. Keempat variabel independen tersebut tidak memiliki nilai 

signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan 

adanya masalah heteroskedastisitas antar variabel independen. 

1.3.2.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat  korelasi di 

antara variabel independen dalam suatu penelitian karena model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen.  Untuk mendeteksi 

hal tersebut digunakan nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF). Variabel 

independen dikatakan terbebas dari  masalah multikolinieritas jika nilai tolerance 

> 0.1 dan nilai VIF < 10. 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

INDEPENDENSI .937 1.068 
PROFESIONALISME .754 1.327 
ETIKA .911 1.098 
AKUNTABILITAS .745 1.343 

Sumber: Data diolah, 2016 

Pada Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa variabel independensi auditor 

memiliki nilai tolerance 0.937 dan VIF 1.068, variabel profesionalisme auditor 

memiliki nilai tolerance 0,754 dan VIF 1.327, variabel etika profesi auditor 

memiliki nilai tolerance 0.911 dan VIF 1.098, dan variabel akuntabilitas auditor 

memiliki tolerance 0,745 dan VIF 1.343. Keempat variabel tersebut memiliki 

nilai tolerance lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka, tidak ditemukan  

adanya  korelasi antar variabel independen dan data tersebut dapat dinyatakan 

bebas  dari masalah  multikolinieritas dalam model regresinya. 

4.3.3 Uji Regresi Linear Berganda 

4.3.3.1 Model Regresi 

 Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

Independensi Auditor, Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Auditor, 

Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di 

Surabaya. 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.149 4.194  4.566 .000 

IA .037 .046 .071 .815 .417 
PA .374 .094 .384 3.966 .000 
EP .205 .090 .202 2.285 .025 
AA .323 .160 .196 2.014 .047 

a. Dependent Variable: KA 
 

 Persamaan regresi yang didapat dari analisis data pada table 4.15 adalah 

sebagai berikut : 

KUALITASAUDIT=19.149+0.037INDEPENDENSI+0.374PROFESIONALI

SME +0.205ETIKA+ 0.323AKUNTABILITAS+e 

 Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat dilihat 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas 

audit. Penjelasan pengaruh masing-masing variabel berdasarkan persamaan 

regresi linear berganda di atas adalah: 

1. Nilai konstanta (intercept) sebesar 19.149, hal ini menunjukkan jika 

seluruh variabel independen yang digunakan bernilai 0 atau tidak berubah, 

maka kualitas audit akan meningkat sebesar 19.149 satuan yang 

disebabkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

2. Nilai koefisien regresi independensi sebesar 0.037, hal ini menunjukkan 

apabila independensi meningkat satu satuan maka kualitas audit akan 
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meningkat sebesar 0.037, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Tanda 

positif pada koefisien melambangkan hubungan yang searah. 

3. Nilai koefisien regresi profesionalisme sebesar 0.374, hal ini menunjukkan 

jika profesionalisme meningkat satu satuan, maka kualitas audit akan 

meningkat 0.374, satuan dengan asumsi variabel bebas lainya konstan. 

4. Nilai koefisien regresi etika sebesar 0.205, hal ini menunjukkan jika etika 

meningkat satu satuan, maka kualitas audit akan meningkat 0.205, satuan 

dengan asumsi variabel bebas lainya konstan. 

5. Nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0.323, hal ini menunjukkan 

jika akuntabilitas meningkat satu satuan, maka kualitas audit akan 

meningkat 0.323, satuan dengan asumsi variabel bebas lainya konstan 

4.3.4 Uji Hipotesis 

4.3.4.1 Koefisien Determinan (R2) 

 Koefisien Determinan (R2) digunakan untuk mendeteksi seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya bias terhadap variabel independen yang 

lebih dari dua maka, Adjusted R2 digunakan pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik untuk menghindari bias tersebut.  

Tabel 4.16 
Koefisien Determinan (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .596a .356 .327 2.34291 

 Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R2 yaitu sebesar 

0.327, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dijelaskan dengan variabel 
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independensi auditor, profesionalisme auditor, etika profesi auditor, dan 

akuntabilitas auditor  sebesar 32,7% sementara sisanya  sebesar 67,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam  penelitian.  

4.3.4.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam 

menerangkan  variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan taraf 

signifikasi hitung dengan nilai taraf kepercayaan (α). Jika nilai taraf signifikansi 

hitung >  taraf kepercayaan (α), maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika nilai taraf 

signifikansi hitung < taraf kepercayaan (α), maka variabel independen secara 

individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Taraf kepercayaan 

(α) yang digunakan penelitian ini adalah 0,05. 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Statistik t 

Variabel Koefisien Signfikan Kesimpulan 

Independensi Auditor 
.037 .417 

H0 Diterima atau H1 
Ditolak 

Profesionalisme Auditor 
.374 .000 

H0 Ditolak atau H2 
Diterima 

Etika Profesi Auditor 
.205 .025 

H0 Ditolak atau H3 
Diterima 

Akuntabilitas Auditor 
.323 .047 

H0 Ditolak atau H4 
Diterima 

Sumber: Data diolah, 2016 

    Dari Tabel 4.17 ketiga variabel independen yaitu profesionalisme auditor, 

etika profesi auditor dan akuntabilitas auditor memiliki nilai signifikansi kurang 

dari taraf kepercayaan yaitu 0.000, 0.025, 0.047 sehingga dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa variabel profesionalisme auditor, etika profesi auditor dan akuntabilitas 

auditor secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu kualitas audit. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu 

independensi auditor memiliki nilai signifikansi lebih besar dari taraf kepercayaan 

yaitu 0.417 yang artinya variabel independensi auditor secara individu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap independensi tidak 

berpengaruh  terhadap kualitas audit. Independensi auditor adalah sikap auditor 

yang tidak memihak, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan tidak mudah 

dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat 

(opini) atau simpulan, sehingga dengan demikian opini auditor yang diberikan 

tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas atau sesuai dengan tingkat 

kewajaran dari laporan keuangan. Namun sikap independensi auditor tersebut 

tergantung pada pendirian auditor, meskipun hal yang dilakukan salah dan tidak 

mau dibenarkan oleh rekan seprofesinya tentu tidak akan meningkatan hasil 

laporan audit yang handal. Sikap independensi memang sangat dibutuhkan oleh 

auditor tetapi jika auditor yang bersikap independen tersebut tidak memiliki  

pengetahuan yang cukup atau tidak kompeten dalam bidangnya maka laporan 

hasil audit yang handal tidak dapat dihasilkan. Sebagai seorang auditor seharusnya 

tetap bersikap independen dengan diimbangi oleh kemampuan yang memadai dan 
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pengetahuan yang cukup sehingga laporan hasil audit yang dihasilkan dapat 

membantu dalam proses pengambilan keputusan. 

  Menurut Futri dan Juliarsa (2015) Keadaan seringkali mengganggu 

independensi auditor, karena auditor dibayar klien atas jasanya. Sebagai penjual 

jasa auditor cenderung memenuhi keinginan klien karena auditor menerima 

fasilitas dari klien dan memiliki hubungan yang baik dengan klien. Persaingan 

antar Kantor Akuntan Publik bisa jadi pemicu kurangnya independensi auditor, 

sehingga auditor rentan mengikuti kemauan dari klien agar tidak kehilangan 

pendapatannya. 

  Menurut planned behavior teory, intensi mempunyai fungsi terdiri dari 

tiga determinan dasar, dan salah satu determinan yang berpengaruh dalam 

independensi adalah sikap berperilaku (attitude). Sikap berperilaku merupakan 

dasar dalam pembentukan intensi. Di dalam sikap terhadap perilaku terdapat dua 

aspek pokok, yaitu keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak 

menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan  akibat-akibat atau hasil-hasil 

tertentu, dan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap dapat juga berupa 

opini individu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Semakin positif 

keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap maka akan semakin positif 

pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut, demikian juga sebaliknya. 

  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febriyanti (2014) yang mengatakan bahwa independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan 
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oleh Futri dan Juliarsa (2015) bahwa sikap independensi yang dimiliki oleh 

auditor tidak memengaruhi kualitas audit. 

4.4.2 Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit 

 Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa dengan bertambahnya 

profesionalisme auditor dapat mempengaruhi kualitas audit. Seorang auditor yang 

memiliki sikap profesionalisme akan melaksanakan tugas audit sesuai dengan 

kemampuan dan memegang teguh etika profesinya sebagai auditor yang 

profesional. Auditor yang memiliki sikap profesional akan memberikan pendapat 

sesuai dengan tingkat kewajaran laporan keuangan yang diperiksa dan sesuai 

dengan fakta kondisi di lapangan. 

Selain profesionalisme, pelatihan juga dirasa penting bagi auditor untuk 

mengasah keterampilan dan menambah wawasan terkait pekerjaan auditor. 

Adanya peningkatan pada hal tersebut  akan meningkatkan kinerja dari auditor 

sehingga dapat memperoleh kepercayaan klien yang jauh lebih tinggi dalam 

kemampuan bekerjanya dan dapat meningkatkan integritas KAP tempatnya 

bekerja. 

  Menurut planned behavior teory, intensi mempunyai fungsi terdiri dari 

tiga determinan dasar, dan salah satu determinan yang berpengaruh dalam 

profesionalisme adalah sikap berperilaku (attitude). Sikap berperilaku merupakan 

dasar dalam pembentukan intensi. Di dalam sikap terhadap perilaku terdapat dua 

aspek pokok, yaitu keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak 

menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan  akibat-akibat atau hasil-hasil 

tertentu, dan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap dapat juga berupa 
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opini individu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Semakin positif 

keyakinan individu akan akibat  dari suatu objek sikap maka akan semakin positif 

pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut, demikian juga sebaliknya. 

Dari teori yang telah diteliti disimpulkan bahwa profesionalisme berasal 

dari keyakinan individu akan akibat dari suatu  objek sikap, sehingga semakin 

positif pula sikap individu terhadap objek  sikap tersebut. Maka hal ini mendasari 

perilaku individu dalam bersikap untuk cenderung menghindari kerugian dan 

kecurangan dalam pelanggaran aturan, sehingga individu cenderung untuk patuh 

dan bersikap profesional terhadap hukum dan aturan yang berlaku.  

Jika hal tersebut dilakukan dengan baik oleh auditor, maka hasil 

pekerjaannya terkait dengan kecurangan dalam berkerja dapat berkurang. 

Kepercayaan klien terhadap Kantor Akuntan Publik semakin meningkat. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan 

Atmawinata (2014) yang menunjukkan profesionalisme sebagai faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit.   

4.4.3 Pengaruh Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti auditor yang menjunjung etika profesinya 

dalam melaksanakan proses audit bertanggung jawab penuh atas hasil laporan 

audit dan melaporkan hasil temuan audit sesuai dengan fakta yang ditemukan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Seorang auditor yang menjunjung 

tinggi etika profesi tidak akan memihak kepada siapapun yang memiliki 

kepentingan atas hasil pekerjaannya. 
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Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan 

suatu profesi dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para 

anggotanya (Lestari dan Utama, 2013). Prinsip-prinsip etika profesi meliputi 

tanggung jawab auditor untuk seluruh aktivitas pekerjaannya, tindakan untuk 

menghargai kepercayaan publik, menjaga integritasnya sebagai pemenuhan 

tanggung jawab profesionalnya, mengenai objektivitas auditor dari benturan 

kepentingan, pelaksanaan kegiatan audit dengan penuh perilaku kehati-hatian, dan 

menghormati kerahasiaan informasi. 

Menurut planned behavior teory, intensi mempunyai fungsi terdiri dari 

tiga determinan dasar, dan salah satu determinan yang berpengaruh dalam etika 

profesi adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan keyakinan individu 

akan norma, orang sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma 

tersebut. Di dalam norma subjektif terdapat dua aspek pokok yaitu keyakinan 

akan harapan, harapan norma referensi, merupakan  pandangan pihak lain yang 

dianggap penting oleh individu yang menyarankan individu untuk menampilkan 

atau tidak menampilkan perilaku tertentu serta motivasi kesediaan individu untuk 

melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat atau pikiran pihak lain yang 

dianggap penting bahwa individu harus atau tidak harus berperilaku. 

Berdasarkan penjelasan di atas, etika profesi yang dimiliki auditor 

diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak kecurangan dalam proses audit. 

Dalam menjalankan pekerjaannya seorang auditor dituntut untuk mematuhi kode 

etik profesi akuntan publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI). Dengan mematuhi kode etik profesi akuntan publik diharapkan 
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auditor dapat memberikan pendapat sesuai dengan tingkat kewajaran laporan 

keuangan yang telah disajikan oleh klien sehingga kualitas audit yang dihasilkan 

dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan tidak 

merugikan para pemakai laporan keuangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika profesi yang 

dimiliki oleh auditor semakin baik pula kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya. Penelitian ini mendukung hasil  penelitian yang dilakukan 

oleh  Futri dan Juliarsa (2015) yang mengatakan bahwa etika profesi berpengaruh 

terhadapa kualitas audit.  

4.4.4 Pengaruh Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor yang 

memiliki rasa tanggung jawab dan motivasi yang tinggi membuat hasil 

pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses audit seorang auditor 

yang memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi akan melaksanakan tahap-tahap 

audit sesuai dengan prosedur audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan dari 

proses audit tersebut dapat diandalkan dan dapat membantu pihak pemakai 

laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil 

dalam suatu keadaan.  Penelitian ini membuktikan bahwa auditor yang memiliki 

akuntabilitas tinggi akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya, 

sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan semakin baik. 
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 Menurut planned behavior teory, intensi mempunyai fungsi terdiri dari 

tiga determinan dasar, dan salah satu determinan yang berpengaruh dalam 

akuntabilitas adalah sikap berperilaku (attitude). Sikap berperilaku merupakan 

dasar dalam pembentukan intensi. Di dalam sikap terhadap perilaku terdapat dua 

aspek pokok, yaitu keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak 

menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan  akibat-akibat atau hasil-hasil 

tertentu, dan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap dapat juga berupa 

opini individu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Semakin positif 

keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap maka akan semakin positif 

pula sikap individu terhadap objek sikap tersebut, demikian juga sebaliknya. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ichwanty (2014) yang 

menunjukkan akuntabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nirmala dan 

Cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan kualitas audit. 

4.5 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan saat KAP mengalami 

peak season sehingga hanya 20 KAP yang bersedia diberikan kuesioner 

untuk diisi oleh auditor. 

2. Jumlah responden yang berkedudukan sebagai auditor senior tergolong 

rendah yaitu 19 orang atau 19,79%, sehingga sikap dan perilaku auditor 
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senior selama bekerja di Kantor Akuntan Publik kurang bisa diteliti lebih 

dalam. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan data pengujian yang telah diuraikan  pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan : 

a. Independensi auditor yang dimiliki auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surabaya  tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa independensi yang dimiliki auditor 

tidak berpengaruh terhadap probabilitas auditor dalam menemukan 

kesalahan klien.  

b. Profesionalisme yang dimiliki oleh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surabaya berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit. Semakin besar sikap profesionalisme yang dimiliki oleh 

auditor akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang 

diberikan oleh auditor. 

c. Etika profesi yang dimiliki auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya  berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini dikarenakan auditor memahami  tentang kode etik profesi akuntan 

publik yang telah ditetapkan oleh IAPI. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman auditor terhadap kode etik profesi akuntan 
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publik memengaruhi probabilitas auditor dalam menemukan kesalahan 

klien.  

d. Akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Surabaya berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang 

dimiliki auditor akan meningkatkan probabilitas auditor dalam 

menemukan kesalahan klien. 

5.2 Saran 

 Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka saran yang diberikan dalam penelitian ini bagi peneliti selanjutnya antara 

lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan mengumpulkan data tidak hanya 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner saja tetapi dilakukan dengan 

wawancara secara langsung kepada responden untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik yang mencerminkan pada kondisi riil di 

lapangan. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menyebarkan kuesioner tidak saat KAP 

mengalami peak season. 

c. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap kualitas audit seperti ukuran KAP, integritas, 

pengalaman kerja, dan kompetensi auditor. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER PENELITIAN 
DATA DAN KETERANGAN RESPONDEN 

 

 
1. Nama/inisial   : ……………………………….............. 

2. Nama KAP Tempat Bekerja       : ……………………………………….. 

3. Umur   : ……………………………………….. 

4. Jenis Kelamin   :   Laki – Laki   Perempuan 

5. Status Pernikahan   :   Belum   Sudah 

6. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara telah bekerja di KAP ini? 

  < 1 Tahun           1-3 Tahun       3-10 Tahun            >10 Tahun 

7. Dalam penugasan audit, Bapak/Ibu/Saudara mempunyai kedudukan sebagai: 

              Ketua Tim           Supervisor            Audit Senior          Audit Junior  

8. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Sudara diperoleh di: 

       Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (S1)  SMA/SMEA 

       Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (S2)  Lain-lain  

       Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (S3) 

       Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Profesi) 

       Akademi dan Lembaga Pendidikan lain, yang diselenggarakan baik oleh  

        Pemerintah maupun swasta, yang setara dengan DIPLOMA III 
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       Bagian A 

KUALITAS AUDIT 
Pada bagian awal, saya bermaksud meminta tanggapan anda mengenai kualitas audit 

yang dihasilkan setelah melakukan proses audit. Silahkan memilih nomor yang telah 

disediakan sebagai jawaban untuk menunjukan perasaan anda terhadap beberapa 

aspek yang mempengaruhi kualitas audit saat melakukan proses audit. Nomor – 

nomor yang telah disediakan menunjukan perasaan anda yang dinyatakan sebagai 

berikut : 

 

1 = Sangat tidak setuju    4 = Setuju 

2 = Tidak setuju    5 = Sangat setuju 

3 = Netral 
 

No Keterangan Jawaban 
          1 2 3 4 5 

1. 
 
Besarnya kompensasi yang saya terima akan mempengaruhi 
saya dalam melaporkan kesalahan klien. 

     

       

2. Pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien dapat 
menjadikan pelaporan audit lebih baik.      

       

3. Saya mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan 
audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.      

       
       

4. Saya menjadikan Standard Auditing sebagai pedoman dalam 
melaksanakan pekerjaan lapangan.      

       

5. Saya tidak mudah percaya terhadap pernyataan klien selama 
melakukan audit.      

       

6. 
Saya selalu berusaha hati-hati dalam pengambilan keputusan 
selama melakukan audit. 
 

     

       

7. 

Saya menjamin temuan audit saya akurat. Saya bisa 
menemukan sekecil apapun kesalahan / penyimpangan yang 
ada. 
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8. Saya tidak pernah melakukan rekayasa. Temuan apapun saya 
laporkan apa adanya.      

       
 

9. 
Rekomendasi yang saya berikan dapat memperbaiki penyebab 
dari kesalahan / penyimpangan yang ada.      

 

10 
 
Laporan hasil audit saya dapat dipahami oleh klien.      

 

11 

 
Audit yang saya lakukan  dapat menurunkan tingkat 
kesalahan / penyimpangan yang selama ini terjadi. 
 

     

 

12 

 

Hasil audit saya dapat ditindaklanjuti oleh klien. 
 

     

13 Saya terus memantau tindak lanjut hasil audit.      

14 
Auditor dituntut untuk memiliki integritas dalam 

meningkatkan kualitas audit       

 

Sumber : Data olahan 2016 

 

Bagian B 

Independensi Auditor 
Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda tentang bagaimana 

Independensi dapat di terapkan dalam beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. 

Silahkan memilih nomor yang telah disediakan sebagai jawaban untuk menunjukan 

perasaan anda terhadap beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. Nomor – nomor yang 

disediakan untuk menunjukan perasaan anda adalah sebagai berikut : 

 
 

1 = Sangat tidak setuju    4 = Setuju 

2 = Tidak setuju    5 = Sangat setuju 

3 = Netral 
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No Keterangan Jawaban 
     1 2 3 4 5 

1. 
Auditor sebaiknya memiliki hubungan dengan klien yang 
sama paling lama 3 tahun. 
 

     

       

2. Saya berupaya tetap bersifat independen dalam melakukan 
audit walaupun telah lama menjalin hubungan dengan klien.      

       

3. Tidak semua kesalahan klien yang saya temukan saya 
laporkan karena lamanya hubungan dengan klien tersebut.      

       
       
4.       

 Agar tidak kehilangan klien, kadang-kadang saya harus 
bertindak tidak jujur.      

5. Tidak semua kesalahan klien saya laporkan karena saya 
mendapat peringatan klien      

       
6.       

 Saya tidak berani melaporkan kesalahan klien karena klien 
dapat mengganti posisi saya dengan auditor lain.      

7. 
 
Fasilitas yang saya terima dari klien menjadikan saya sungkan 
terhadap klien sehingga kurang bebas dalam melakukan audit. 

     

       

8. Saya tidak membutuhkan telaah dari rekan auditor untuk 
menilai prosedur audit saya karena kurang dirasa manfaatnya.      

       
 

9. 
Saya bersikap jujur untuk menghindari penilaian kurang dari 
rekan seprofesi (sesama auditor) dalam tim.      

Sumber : Data olahan 2016 
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Bagian C 

Profesionalisme Auditor 

Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda tentang bagaimana 

Profesionalisme dapat di terapkan dalam beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. 

Silahkan memilih nomor yang telah disediakan sebagai jawaban untuk menunjukan 

perasaan anda terhadap beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. Nomor – nomor yang 

disediakan untuk menunjukan perasaan anda adalah sebagai berikut : 

 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Netral  

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju  

 

No Keterangan Jawaban 
          1 2 3 4 5 

1 Saya melaksanaan tugas pengauditan sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki sebagai auditor.   

     

2 Saya memegang teguh profesi saya sebagai 
auditor professional.   

  
     

3 
Hasil pekerjaan yang telah saya selesaikan 
merupakan suatu kepuasan batin sebagai 
auditor yang professional. 

  

  

     

4 Saya tidak pernah melakukan penarikan diri dari tugas yang 
diberikan.      

5 Menurut saya, profesi auditor merupakan pekerjaan yang 
penting bagi masyarakat.      

6 Saya berani menciptakan transparansi dalam laporan 
keuangan yang saya audit      

7 Saya akan memberikan pendapat yang benar dan jujur atas 
laporan keuangan suatu perusahaan.   

     

8 Sebelum melakukan audit, saya merencanakan tingkat 
materialitas suatu laporan keuangan dengan tepat.   

     

9 Saya akan memberikan hasil audit atas laporan keuangan 
sesuai fakta di lapangan.      

10 Saya mendukung organisasi IAPI yang manaungi pekerjaan 
saya dengan sungguh-sungguh.      

            

11 Saya bekerja sesuai standar eksternal auditor yang telah 
ditetapkan.      
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12 Antara saya dan anggota tim audit lainnya sering melakukan 
tukar pendapat.      

Sumber : Data Olahan 2016 

Bagian D 

Etika Profesi Auditor 
Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda tentang bagaimana Etika 

Profesi dapat di terapkan dalam beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. Silahkan 

memilih nomor yang telah disediakan sebagai jawaban untuk menunjukan perasaan 

anda terhadap beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. Nomor – nomor yang 

disediakan untuk menunjukan perasaan anda adalah sebagai berikut : 

 

1 = Sangat tidak setuju  

2 = Tidak setuju 

3 = Netral  

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 

 

No Keterangan Jawaban 
          1 2 3 4 5 

1 Laporan hasil audit dapat dipertanggungjawabkan oleh 
auditor, untuk meningkatkan kualitas audit      

         

2 Laporan audit sesuai dengan aturan SAK yang telah 
ditentukan.      

       

3       

 
Auditor memiliki rasa tanggungjawab bila hasil 
pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan 
penyempurnaan. 

     

4       

 
Auditor tidak mengelak atau menyalahkan 
orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian 
orang lain 

      

5       

 
Jika suatu laporan hasil audit terdapat kesalahan, auditor 
mampu mempertanggungjawabkan atas laporan hasil audit 
tersebut untuk meningkatkan kualitas audit. 
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6       

 
Auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak 
tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna 
mempengaruhi sikap dan pendapatnya 

     

7       

       

 Auditor selalu menimbang permasalahan berikut akibat-
akibatnya dengan seksama.      

8       

 Auditor tidak boleh memihak kepada siapapun yang 
mempunyai kepentingan atas hasil pekerjaannya.      

9. 
Auditor tidak mempertimbangkan keadaan seseorang / 
sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk 
membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan 
perundangundangan yang berlaku. 

     

10 Auditor menolak menerima penugasan audit bila pada saat 
bersamaan sedang mempunyai hubungan kerjasama dengan 
pihak yang diperiksa 

     

Sumber : Data olahan 2016 

Bagian E 

Akuntabilitas Auditor 
Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda tentang bagaimana 

Akuntabilitas dapat di terapkan dalam beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. 

Silahkan memilih nomor yang telah disediakan sebagai jawaban untuk menunjukan 

perasaan anda terhadap beberapa aspek pekerjaan anda saat ini. Nomor – nomor yang 

disediakan untuk menunjukan perasaan anda adalah sebagai berikut : 

 

1 = Sangat tidak setuju  

2 = Tidak setuju 

3 = Netral  

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 
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No Keterangan Jawaban 
          1 2 3 4 5 

1 Auditor memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan 
pekerjaan dengan baik.      

         

2 Auditor mencurahkan seluruh usaha, daya pikir dalam 
melaksanakan pekerjaan.      

       

3 Auditor sangat yakin bahwa pekerjaan yang dilakukan akan 
diperiksa oleh atasan.      

       

4 Dalam setiap penugasan audit, auditor selalu melaksanakan 
tahap-tahap auditor secara lengkap.      

        

5 Auditor memberikan respon yang tepat dan melaporkan 
keputusan yang lebih realistis dalam penyusunan audit      

       

Sumber : Data olahan 2016 
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LAMPIRAN II 

DATA KANTOR AKUNTAN PUBLIK 

DI SURABAYA 

No. Nama Kantor Akuntan Publik Wilayah 

1. KAP AGUS IWAN SUTANTO KUSUMA Surabaya 

2. KAP Drs. ARIEF H. P. Surabaya 

3. KAP ARYANTO, AMIR JUSUF, MAWAR 

& SAPTOTO (CABANG) 

Surabaya 

4. KAP DRS. BAMBANG SISWANTO Surabaya 

5. KAP BAMBANG, SUTJIPTO NGUMAR 

& REKAN (CABANG) 

Surabaya 

6. KAP Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, 

M.Si, Ak. & REKAN 

Surabaya 

7. KAP Drs. BENNY & VETO Surabaya 

8. KAP BENNY, TONY, FRANS & DANIEL 

(CABANG) 

Surabaya 

9. KAP BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & 

REKAN (CABANG) 

Surabaya 

10. KAP BUNTARAN & LISAWATI Surabaya 

11. KAP BUNTARAN & LISAWATI 

(CABANG) 

Surabaya 

12. KAP Drs. CHANDRA DWIYANTO Surabaya 

13. KAP CHATIM, ATJENG, SUGENG & 

REKAN (CABANG) 

Surabaya 

14. KAP Dra. DIAN HAJATI D. Surabaya 

15. KAP ERFAN & RAKHMAWAN 

(CABANG) 

Surabaya 
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16. KAP FREDY Surabaya 

17. KAP DRS. GUNARDI NOERWONO Surabaya 

18. KAP HABIB BASUNI Surabaya 

19. KAP HADORI SUGIARTO ADI & 

REKAN (CABANG) 

Surabaya 

20. KAP HADORI SUGIARTO ADI & 

REKAN (CABANG) 

Surabaya 

21. KAP HAMZENS Surabaya 

22. KAP DRS. HANANTA BUDIANTO & 

REKAN (CABANG) 

Surabaya 

23. KAP Drs. HANNY WOLFREY & REKAN Surabaya 

24. KAP HELIANTONO & REKAN 

(CABANG) 

Surabaya 

25. KAP HENDRAWINATA EDDY 

SIDDHARTA & TANZIL (CABANG) 

Surabaya 

26. KAP Drs. HENRY & SUGENG 

(CABANG) 

Surabaya 

27. KAP INDRA, SUMIJONO & REKAN 

(CABANG) 

Surabaya 

28. KAP JOHAN MALONDA MUSTIKA & 

REKAN (CABANG) 

Surabaya 

29. KAP JUNAEDI, CHAIRUL DAN 

SUBYAKTO (CABANG) 

Surabaya 

30. KAP MADE SUDARMA, THOMAS & 

DEWI (CABANG) 

Surabaya 

31. KAP OSMAN BING SATRIO & ENY 

(CABANG) 

Surabaya 

32. KAP PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, Surabaya 
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ARSONO, ADE FATMA & REKAN 

(CABANG) 

33. KAP PURWANTONO, SUHERMAN & 

SURJA (CABANG) 

Surabaya 

34. KAP RICHARD RISAMBESSY & REKAN Surabaya 

35. KAP RIZA, ADI, SYAHRIL & REKAN 

(CABANG) 

Surabaya 

36. KAP Drs. ROBBY BUMULO Surabaya 

37. KAP SANTOSO & REKAN Surabaya 

38. KAP SETIJAWATI Surabaya 

39. KAP SOEBANDI & REKAN Surabaya 

40. KAP DRS. SUHERFI, Ak., CPA. Surabaya 

41. KAP SUPOYO, SUTJAHJO, 

SUBYANTARA & REKAN 

Surabaya 

42. KAP TERAMIHARDJA, PRADHONO & 

CHANDRA (CABANG) 

Surabaya 

43. KAP Drs. THOMAS, BLASIUS, 

WIDARTOYO & REKAN (CABANG) 

Surabaya 

44. KAP VENTJE JANSEN ROYKE DAN 

LIEM 

Surabaya 

45. KAP ZULFIKAR DAN RIZAL Surabaya 
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LAMPIRAN III 

HASIL TABULASI KUESIONER 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS AUDIT 

UJI VALIDITAS (PERTAMA) 

Correlations 
 KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 KA13 TOTAL 

KA1 

Pearson 
Correlation 

1 -.120 .014 -.069 .102 -.117 .009 -.299** -.046 -.146 .038 .095 -.181 .161 

Sig. (2-tailed)  .246 .896 .506 .324 .255 .931 .003 .658 .157 .711 .357 .077 .117 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA2 

Pearson 
Correlation 

-.120 1 .154 .112 -.062 .033 .088 .105 .167 .189 .148 .048 .047 .347** 

Sig. (2-tailed) .246  .134 .277 .547 .747 .396 .308 .105 .066 .151 .640 .649 .001 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA3 

Pearson 
Correlation 

.014 .154 1 .132 .261* .172 .046 .089 .122 -.101 .082 .065 .090 .401** 

Sig. (2-tailed) .896 .134  .200 .010 .094 .660 .390 .238 .328 .430 .529 .381 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA4 

Pearson 
Correlation 

-.069 .112 .132 1 .126 .280** -.018 .148 -.132 .043 .078 -.061 .262** .355** 

Sig. (2-tailed) .506 .277 .200  .221 .006 .864 .151 .200 .680 .452 .557 .010 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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KA5 

Pearson 
Correlation 

.102 -.062 .261* .126 1 .296** .024 .061 .002 .161 .064 .074 .132 .461** 

Sig. (2-tailed) .324 .547 .010 .221  .003 .818 .554 .983 .117 .534 .473 .201 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA6 

Pearson 
Correlation 

-.117 .033 .172 .280** .296** 1 .232* .190 -.174 .290** -.166 .013 .214* .424** 

Sig. (2-tailed) .255 .747 .094 .006 .003  .023 .063 .091 .004 .107 .900 .037 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA7 

Pearson 
Correlation 

.009 .088 .046 -.018 .024 .232* 1 .219* .117 .276** .233* .087 -.012 .457** 

Sig. (2-tailed) .931 .396 .660 .864 .818 .023  .032 .257 .006 .023 .398 .907 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA8 

Pearson 
Correlation 

-
.299** 

.105 .089 .148 .061 .190 .219* 1 .145 .240* .178 .033 .246* .427** 

Sig. (2-tailed) .003 .308 .390 .151 .554 .063 .032  .158 .019 .083 .753 .016 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA9 

Pearson 
Correlation 

-.046 .167 .122 -.132 .002 -.174 .117 .145 1 .193 .264** .240* .029 .343** 

Sig. (2-tailed) .658 .105 .238 .200 .983 .091 .257 .158  .059 .009 .018 .779 .001 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA10 

Pearson 
Correlation 

-.146 .189 -.101 .043 .161 .290** .276** .240* .193 1 .156 .088 .141 .470** 

Sig. (2-tailed) .157 .066 .328 .680 .117 .004 .006 .019 .059  .128 .396 .171 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA11 

Pearson 
Correlation 

.038 .148 .082 .078 .064 -.166 .233* .178 .264** .156 1 .368** .120 .492** 

Sig. (2-tailed) .711 .151 .430 .452 .534 .107 .023 .083 .009 .128  .000 .246 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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KA12 

Pearson 
Correlation 

.095 .048 .065 -.061 .074 .013 .087 .033 .240* .088 .368** 1 -.047 .405** 

Sig. (2-tailed) .357 .640 .529 .557 .473 .900 .398 .753 .018 .396 .000  .649 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA13 

Pearson 
Correlation 

-.181 .047 .090 .262** .132 .214* -.012 .246* .029 .141 .120 -.047 1 .364** 

Sig. (2-tailed) .077 .649 .381 .010 .201 .037 .907 .016 .779 .171 .246 .649  .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTAL 

Pearson 
Correlation 

.161 .347** .401** .355** .461** .424** .457** .427** .343** .470** .492** .405** .364** 1 

Sig. (2-tailed) .117 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
UJI VALIDITAS (KEDUA) 

Correlations 
 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 KA11 KA12 KA13 TOTAL 

KA2 

Pearson 
Correlation 

1 .154 .112 -.062 .033 .088 .105 .167 .189 .148 .048 .047 .383** 

Sig. (2-tailed)  .134 .277 .547 .747 .396 .308 .105 .066 .151 .640 .649 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA3 

Pearson 
Correlation 

.154 1 .132 .261* .172 .046 .089 .122 -.101 .082 .065 .090 .399** 

Sig. (2-tailed) .134  .200 .010 .094 .660 .390 .238 .328 .430 .529 .381 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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KA4 

Pearson 
Correlation 

.112 .132 1 .126 .280** -.018 .148 -.132 .043 .078 -.061 .262** .377** 

Sig. (2-tailed) .277 .200  .221 .006 .864 .151 .200 .680 .452 .557 .010 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA5 

Pearson 
Correlation 

-.062 .261* .126 1 .296** .024 .061 .002 .161 .064 .074 .132 .433** 

Sig. (2-tailed) .547 .010 .221  .003 .818 .554 .983 .117 .534 .473 .201 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA6 

Pearson 
Correlation 

.033 .172 .280** .296** 1 .232* .190 -.174 .290** -.166 .013 .214* .460** 

Sig. (2-tailed) .747 .094 .006 .003  .023 .063 .091 .004 .107 .900 .037 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA7 

Pearson 
Correlation 

.088 .046 -.018 .024 .232* 1 .219* .117 .276** .233* .087 -.012 .456** 

Sig. (2-tailed) .396 .660 .864 .818 .023  .032 .257 .006 .023 .398 .907 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA8 

Pearson 
Correlation 

.105 .089 .148 .061 .190 .219* 1 .145 .240* .178 .033 .246* .517** 

Sig. (2-tailed) .308 .390 .151 .554 .063 .032  .158 .019 .083 .753 .016 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA9 

Pearson 
Correlation 

.167 .122 -.132 .002 -.174 .117 .145 1 .193 .264** .240* .029 .358** 

Sig. (2-tailed) .105 .238 .200 .983 .091 .257 .158  .059 .009 .018 .779 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA10 

Pearson 
Correlation 

.189 -.101 .043 .161 .290** .276** .240* .193 1 .156 .088 .141 .515** 

Sig. (2-tailed) .066 .328 .680 .117 .004 .006 .019 .059  .128 .396 .171 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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KA11 

Pearson 
Correlation 

.148 .082 .078 .064 -.166 .233* .178 .264** .156 1 .368** .120 .482** 

Sig. (2-tailed) .151 .430 .452 .534 .107 .023 .083 .009 .128  .000 .246 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA12 

Pearson 
Correlation 

.048 .065 -.061 .074 .013 .087 .033 .240* .088 .368** 1 -.047 .378** 

Sig. (2-tailed) .640 .529 .557 .473 .900 .398 .753 .018 .396 .000  .649 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

KA13 

Pearson 
Correlation 

.047 .090 .262** .132 .214* -.012 .246* .029 .141 .120 -.047 1 .420** 

Sig. (2-tailed) .649 .381 .010 .201 .037 .907 .016 .779 .171 .246 .649  .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTAL 

Pearson 
Correlation 

.383** .399** .377** .433** .460** .456** .517** .358** .515** .482** .378** .420** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
HASIL UJI RELIABILITAS KUALITAS AUDIT 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 96 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 96 100.0 
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a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.601 12 

 
 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL INDEPENDENSI 

TAHAP PERTAMA 

Correlations 
 IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 TOTAL 

IA1 
Pearson Correlation 1 -.060 .454** .452** .403** .485** .475** .467** .039 .611** 
Sig. (2-tailed)  .565 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .707 .000 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA2 
Pearson Correlation -.060 1 -.182 -.338** -.193 -.317** -.181 -.235* .329** -.073 
Sig. (2-tailed) .565  .078 .001 .061 .002 .079 .022 .001 .482 
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

IA3 
Pearson Correlation .454** -.182 1 .806** .711** .649** .716** .614** .203* .843** 
Sig. (2-tailed) .000 .078  .000 .000 .000 .000 .000 .047 .000 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA4 
Pearson Correlation .452** -.338** .806** 1 .735** .694** .678** .596** .005 .798** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .000 .000 .000 .959 .000 
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N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA5 
Pearson Correlation .403** -.193 .711** .735** 1 .778** .805** .660** .191 .870** 
Sig. (2-tailed) .000 .061 .000 .000  .000 .000 .000 .062 .000 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA6 
Pearson Correlation .485** -.317** .649** .694** .778** 1 .821** .722** .070 .844** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000  .000 .000 .498 .000 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA7 
Pearson Correlation .475** -.181 .716** .678** .805** .821** 1 .756** .191 .895** 
Sig. (2-tailed) .000 .079 .000 .000 .000 .000  .000 .062 .000 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA8 
Pearson Correlation .467** -.235* .614** .596** .660** .722** .756** 1 .140 .803** 
Sig. (2-tailed) .000 .022 .000 .000 .000 .000 .000  .173 .000 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA9 
Pearson Correlation .039 .329** .203* .005 .191 .070 .191 .140 1 .325** 
Sig. (2-tailed) .707 .001 .047 .959 .062 .498 .062 .173  .001 
N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTA
L 

Pearson Correlation .611** -.073 .843** .798** .870** .844** .895** .803** .325** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .482 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001  

N 96 95 96 96 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
TAHAP KEDUA 

Correlations 
 IA1 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9 TOTAL 
IA1 Pearson Correlation 1 .454** .452** .403** .485** .475** .467** .039 .613** 
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Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .707 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA3 
Pearson Correlation .454** 1 .806** .711** .649** .716** .614** .203* .858** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .047 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA4 
Pearson Correlation .452** .806** 1 .735** .694** .678** .596** .005 .835** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .959 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA5 
Pearson Correlation .403** .711** .735** 1 .778** .805** .660** .191 .879** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .062 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA6 
Pearson Correlation .485** .649** .694** .778** 1 .821** .722** .070 .871** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .498 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA7 
Pearson Correlation .475** .716** .678** .805** .821** 1 .756** .191 .902** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .062 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA8 
Pearson Correlation .467** .614** .596** .660** .722** .756** 1 .140 .819** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .173 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

IA9 
Pearson Correlation .039 .203* .005 .191 .070 .191 .140 1 .269** 
Sig. (2-tailed) .707 .047 .959 .062 .498 .062 .173  .008 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTA
L 

Pearson Correlation .613** .858** .835** .879** .871** .902** .819** .269** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 

 

HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL INDEPENDENSI 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 96 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 96 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.902 8 

 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL PROFESIONALISME 

Correlations 
 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 TOTAL 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INDEPENDENSI...... BAIGI RABBANI ADHA



PA1 

Pearson 
Correlation 

1 .070 -.005 -.003 .046 .089 .220* .042 -.003 .199 .048 .032 .272** 

Sig. (2-tailed)  .498 .958 .980 .659 .386 .031 .682 .977 .052 .643 .758 .007 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA2 

Pearson 
Correlation 

.070 1 .053 .060 -.212* .189 .257* .138 .144 .242* -.013 .104 .352** 

Sig. (2-tailed) .498  .606 .562 .038 .066 .012 .180 .163 .018 .902 .314 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA3 

Pearson 
Correlation 

-.005 .053 1 -.003 .002 .006 .075 .034 .074 .196 .007 .128 .272** 

Sig. (2-tailed) .958 .606  .978 .988 .955 .470 .742 .472 .056 .945 .213 .007 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA4 

Pearson 
Correlation 

-.003 .060 -.003 1 .282** .137 .071 .250* .148 .194 -.095 .129 .379** 

Sig. (2-tailed) .980 .562 .978  .005 .185 .495 .014 .151 .059 .355 .209 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA5 

Pearson 
Correlation 

.046 -.212* .002 .282** 1 .316** .218* .303** .158 .142 .206* .287** .474** 

Sig. (2-tailed) .659 .038 .988 .005  .002 .033 .003 .124 .168 .044 .005 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA6 

Pearson 
Correlation 

.089 .189 .006 .137 .316** 1 .447** .398** .265** .175 .158 .248* .594** 

Sig. (2-tailed) .386 .066 .955 .185 .002  .000 .000 .009 .087 .124 .015 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA7 
Pearson 
Correlation 

.220* .257* .075 .071 .218* .447** 1 .410** .504** .210* .303** .355** .697** 

Sig. (2-tailed) .031 .012 .470 .495 .033 .000  .000 .000 .040 .003 .000 .000 
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N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA8 

Pearson 
Correlation 

.042 .138 .034 .250* .303** .398** .410** 1 .520** .279** .287** .175 .658** 

Sig. (2-tailed) .682 .180 .742 .014 .003 .000 .000  .000 .006 .005 .088 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA9 

Pearson 
Correlation 

-.003 .144 .074 .148 .158 .265** .504** .520** 1 .328** .299** .069 .598** 

Sig. (2-tailed) .977 .163 .472 .151 .124 .009 .000 .000  .001 .003 .503 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA10 

Pearson 
Correlation 

.199 .242* .196 .194 .142 .175 .210* .279** .328** 1 .273** .014 .563** 

Sig. (2-tailed) .052 .018 .056 .059 .168 .087 .040 .006 .001  .007 .893 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA11 

Pearson 
Correlation 

.048 -.013 .007 -.095 .206* .158 .303** .287** .299** .273** 1 .214* .469** 

Sig. (2-tailed) .643 .902 .945 .355 .044 .124 .003 .005 .003 .007  .037 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA12 

Pearson 
Correlation 

.032 .104 .128 .129 .287** .248* .355** .175 .069 .014 .214* 1 .481** 

Sig. (2-tailed) .758 .314 .213 .209 .005 .015 .000 .088 .503 .893 .037  .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTAL 

Pearson 
Correlation 

.272** .352** .272** .379** .474** .594** .697** .658** .598** .563** .469** .481** 1 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI VALIDITAS PROFESIONALISME (TAHAP KEDUA) 
 

Correlations 
 PA2 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 TOTAL 
PA2 Pearson 

Correlation 
1 .060 -.212* .189 .257* .138 .144 .242* -.013 .104 .356** 

Sig. (2-tailed)  .562 .038 .066 .012 .180 .163 .018 .902 .314 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA4 Pearson 
Correlation 

.060 1 .282** .137 .071 .250* .148 .194 -.095 .129 .405** 

Sig. (2-tailed) .562  .005 .185 .495 .014 .151 .059 .355 .209 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA5 Pearson 
Correlation 

-.212* .282** 1 .316** .218* .303** .158 .142 .206* .287** .499** 

Sig. (2-tailed) .038 .005  .002 .033 .003 .124 .168 .044 .005 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA6 Pearson 
Correlation 

.189 .137 .316** 1 .447** .398** .265** .175 .158 .248* .619** 

Sig. (2-tailed) .066 .185 .002  .000 .000 .009 .087 .124 .015 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA7 Pearson 
Correlation 

.257* .071 .218* .447** 1 .410** .504** .210* .303** .355** .696** 

Sig. (2-tailed) .012 .495 .033 .000  .000 .000 .040 .003 .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA8 Pearson 
Correlation 

.138 .250* .303** .398** .410** 1 .520** .279** .287** .175 .689** 
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Sig. (2-tailed) .180 .014 .003 .000 .000  .000 .006 .005 .088 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA9 Pearson 
Correlation 

.144 .148 .158 .265** .504** .520** 1 .328** .299** .069 .625** 

Sig. (2-tailed) .163 .151 .124 .009 .000 .000  .001 .003 .503 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA10 Pearson 
Correlation 

.242* .194 .142 .175 .210* .279** .328** 1 .273** .014 .534** 

Sig. (2-tailed) .018 .059 .168 .087 .040 .006 .001  .007 .893 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA11 Pearson 
Correlation 

-.013 -.095 .206* .158 .303** .287** .299** .273** 1 .214* .492** 

Sig. (2-tailed) .902 .355 .044 .124 .003 .005 .003 .007  .037 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

PA12 Pearson 
Correlation 

.104 .129 .287** .248* .355** .175 .069 .014 .214* 1 .485** 

Sig. (2-tailed) .314 .209 .005 .015 .000 .088 .503 .893 .037  .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTAL Pearson 
Correlation 

.356** .405** .499** .619** .696** .689** .625** .534** .492** .485** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL PROFESIONALISME 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 96 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 96 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 
N of 
Items 

.727 .730 10 

 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL ETIKA PROFESIONALISME 

Correlations 
 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 TOTAL 

EP1 
Pearson Correlation 1 .502** .425** .224* .321** .289** .176 -.083 .590** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .028 .001 .004 .085 .420 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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EP2 
Pearson Correlation .502** 1 .472** .230* .309** .132 .085 -.096 .543** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .024 .002 .198 .409 .352 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

EP3 
Pearson Correlation .425** .472** 1 .317** .370** .087 .180 -.020 .576** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .002 .000 .397 .080 .849 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

EP4 
Pearson Correlation .224* .230* .317** 1 .273** .349** .215* -.004 .512** 
Sig. (2-tailed) .028 .024 .002  .007 .000 .036 .968 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

EP5 
Pearson Correlation .321** .309** .370** .273** 1 .513** .467** .150 .726** 
Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .007  .000 .000 .145 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

EP6 
Pearson Correlation .289** .132 .087 .349** .513** 1 .541** .429** .723** 
Sig. (2-tailed) .004 .198 .397 .000 .000  .000 .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

EP7 
Pearson Correlation .176 .085 .180 .215* .467** .541** 1 .416** .668** 
Sig. (2-tailed) .085 .409 .080 .036 .000 .000  .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

EP8 
Pearson Correlation -.083 -.096 -.020 -.004 .150 .429** .416** 1 .403** 
Sig. (2-tailed) .420 .352 .849 .968 .145 .000 .000  .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

TOTA
L 

Pearson Correlation .590** .543** .576** .512** .726** .723** .668** .403** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL ETIKA PROFESIONALISME 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 96 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 96 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.738 8 

 
HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL AKUNTABILITAS 

Correlations 
 A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL 

A1 

Pearson 
Correlation 

1 .391** .166 .000 .050 .452** 

Sig. (2-tailed)  .000 .106 1.000 .627 .000 
N 96 96 96 96 96 96 
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A2 

Pearson 
Correlation 

.391** 1 .296** .319** .176 .666** 

Sig. (2-tailed) .000  .003 .002 .087 .000 
N 96 96 96 96 96 96 

A3 

Pearson 
Correlation 

.166 .296** 1 .422** .273** .679** 

Sig. (2-tailed) .106 .003  .000 .007 .000 
N 96 96 96 96 96 96 

A4 

Pearson 
Correlation 

.000 .319** .422** 1 .405** .701** 

Sig. (2-tailed) 1.000 .002 .000  .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 

A5 

Pearson 
Correlation 

.050 .176 .273** .405** 1 .654** 

Sig. (2-tailed) .627 .087 .007 .000  .000 
N 96 96 96 96 96 96 

TOTA
L 

Pearson 
Correlation 

.452** .666** .679** .701** .654** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL AKUNTABILITAS 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 96 100.0 
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Excludeda 0 .0 
Total 96 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.626 5 

 
UJI NORMALITAS 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 96 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

2.29305871 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .059 
Positive .046 
Negative -.059 

Test Statistic .059 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
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UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.876 2.525  -.347 .729 

IA .066 .028 .247 2.379 .069 
PA -.040 .057 -.081 -.698 .487 
EP .066 .054 .129 1.224 .224 
AA .029 .096 .034 .296 .768 

a. Dependent Variable: abs_RES 

 

 

UJI MULTIKOLINEARITAS 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 19.149 4.194  4.566 .000   

IA .037 .046 .071 .815 .417 .937 1.068 
PA .374 .094 .384 3.966 .000 .754 1.327 
EP .205 .090 .202 2.285 .025 .911 1.098 
AA .323 .160 .196 2.014 .047 .745 1.343 
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UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 
UJI R SQUARE 
 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .596a .356 .327 2.34291 

 

UJI T 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.149 4.194  4.566 .000 

IA .037 .046 .071 .815 .417 
PA .374 .094 .384 3.966 .000 
EP .205 .090 .202 2.285 .025 
AA .323 .160 .196 2.014 .047 

a. Dependent Variable: KA 
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