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MOTTO 

 

 

Tak ada manusia yang terlahir sempurna 

Janganlah sesali sgala yang telah terjadi 

Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat 

Seakan hidup ini tak ada artinya lagi 

 

Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah 

Tetap jalani hidup ini, Melakukan yang terbaik 

Jangan Menyerah !!! 

(d’masiv) 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

 
ABSTRAKSI 

HAVIDZ MABRURI 

 F1307543  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 
independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor 
terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode survei kepada para auditor internal inspektorat pemerintah 
daerah dengan sampel yang telah ditentukan yaitu yang telah mengikuti diklat / 
pelatihan sebagai auditor (JFA). Persepsi responden diukur dari jawaban kuisioner 
menggunakan pengukuran data ordinal dengan skala likert lima poin. Pengujian 
validitas instrumen menggunakan rumus pearson product moment dan uji realbilitas 
menggunakan Cronbach’s alpha. Untuk pengujian data dengan uji asumsi klasik, uji 
normalitas diukur mengunakan uji one sample kolmogorov smirnov, uji 
multikolinearitas diuji dengan Variance Inflation Factor (VIF) dan uji 
heteroskedastisitas diuji dengan grafik scatterplot. 

Analisis data menggunakan model uji regresi berganda. Hipotesis yang 
ditentukan yaitu pengaruh dari independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 
pengetahuan dan integritas terhadap kualitas hasil audit baik secara parsial maupun 
simultan/bersama-sama. 

Hasil dari penelitian ini diungkapkan bahwa independensi, obyektifitas, 
pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor secara simultan berpengaruh 
terhadap kualitas hasil audit. Secara parsial, variabel obyektifitas, pengalaman kerja, 
pengetahuan dan integritas auditor masing-masing berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas hasil audit. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi obyektifitas dan integritas 
auditor, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor, 
maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. Sedangkan variabel 
independensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di 
lingkungan pemerintah daerah. 

 
 
Kata kunci : independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, 

kualitas hasil audit. 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xv 

 
 

FACTORS ANALYSIS INFLUENCING QUALITY OF AUDIT RESULT IN 

THE REGIONAL GOVERNMENT 

 

 
ABSTRACT 

HAVIDZ MABRURI 

 F1307543  

The objective of this research is to analyze the factors of independency, 
objectivity, experience, knowledge and integrity influence quality of audit result in the 
regional government. This research is conducted by using method survey to internal 
auditor of regional government which have followed Education and Training of 
Functional Position of Auditor (Diklat JFA), with type research of causality. 
Respondent perception is measured from questionnaire answered using ordinal 
measurement with the likert scale five point. For test the instrument,the validity test 
used Pearson Product Moment and the reliability test used tehnique of Cronbach”s 
Alpha. For test the data with classic assumption test, normality test used One Sample 
Kolmogorov Smirnov test, multikolinearity test used the Variance Inflation Factor 
(VIF) and heteroskedastisity tested by scatterplot graphic. 

 Data analysis conducted with multiple regression model. The hypothesis 
tested are revealed as that independency, objectivity, job experience, knowledge and 
integrity have influence to quality of audit result as well as partially and 
simultaneously. 

The result of the test revealed that independency, objectivity, job experience, 
knowledge and integrity as well as simultaneously influence quality of audit result. 
Partially, objectivity, job experience, knowledge and integrity have significant 
influence to quality of audit result. The matter means that progressively auditor 
objective and auditor integrity conduct excelsior, more and more job experience and 
knowledge had by auditor, hence progressively mount or good progressively quality 
result of audit which was him conducting. while independency variable partially 
doesn't influences to quality of audit result in the regional government. 
 
Keyword: independency, objectivity, job experience, knowledge, integrity, quality of 

audit result. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Belakangan ini banyak timbul opini-opini masyarakat mengenai buruknya 

kinerja aparat pemerintahan di Indonesia. Tak terkecuali kinerja para auditor 

pemerintah yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan publik. Hal ini 

disebabkan munculnya beberapa kasus suap dan korupsi yang marak terjadi. 

Audit merupakan proses yang sistematis yang dilakukan auditor untuk 

memperoleh  dan mengevaluasi bukti atas peristiwa ekonomis sebuah entitas serta 

menyatakan kewajaran berdasarkan pada standar yang telah ditentukan serta 

menyampaikan hasil pada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditing menurut 

Arrens dan Mark S Beaslev (2004) adalah sebagai berikut: “Auditing is the 

accumulation and evaluation of evidence about information to determine and 

report on the degree of correspondence between the information and established 

criteria. Auditing should be done by competent, independent person”. Tujuan 

akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit 

inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau 

pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan 

acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan. 

Salah satu jenis auditor adalah auditor pemerintah, yaitu seorang auditor 

yang bekerja dan berstatus sebagai pegawai pemerintah untuk instansi maupun 
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kelembagaan pemerintah. Tugas/tanggungjawab utama seorang auditor 

pemerintah adalah memastikan bahwa peraturan/perundang-undangan telah 

diimplementasikan secara memadai dalam setiap instansi pemerintah. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kekayaan negara yang dikelola oleh 

pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban 

atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung 

dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana 

yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi 

penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari 

Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan 

lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), 

Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. 

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum 

kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal 

yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus 

bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum.  
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Salah satu dari auditor pemerintah yaitu Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam 

PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan 

bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit 

tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas auditor. 

Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang 

berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus 

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa 

independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil 

pekerjaan APIP meningkat. 

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, 

kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa 

banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang 

diselesaikan (Tan dan Alison, 1999).  

Penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) 

menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo (1981), Deis dan 

Giroux (1992), Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim, Hapsari, dan 

Purwanti (2007),  interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. 
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Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah melakukan penelitian tentang 

pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. 

Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaannya. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman 

auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor 

yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar 

dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan 

oleh Lehman dan Norman (2006), mengenai pengaruh pengalaman pada 

kompleksitas permasalahan serta audit judgment, menemukan bahwa auditor yang 

berpengalaman (expertise), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi 

dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh 

pada auditor judgment. Hal ini dipertegas oleh Haynes et al (1998) dalam 

herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang 

dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (judgment) yang 

diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. 

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat 

mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner  

(1983) dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor 

akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam 

mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan 
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pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs, 1992). 

Penelitian yang dilakukan Tan dan Alison (1999), membuktikan bahwa 

pengetahuan dapat mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kualitas hasil 

kerja auditor jika kompleksitas pekerjaan yang dihadapi sedang/menengah. 

Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga dapat 

berpengaruh terhadap kulitas hasil audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah, Akram 

dan Inapty (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang 

tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima 

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). 

Pemeriksaan yang dilakukan auditor pemerintah terkadang menemui 

kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan 

dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi 

dalam peningkatan kualitas audit adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, 

kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga 

pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien 

(Sukriah, Akram dan Inapty, 2009).  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian dari Sukriah, Akram dan Inapty (2009) terdapat pada 

penambahan variabel pengetahuan auditor serta penghapusan variabel 

kompetensi. Variabel kompetensi dihapuskan karena sudah terdapat variabel 
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pengalaman kerja serta penambahan variabel pengetahuan auditor. Menurut 

penelitian De Angelo (1980) yang telah digunakan oleh Elfarini (2007), Variabel 

kompetensi auditor diproksikan dalam 2 sub variabel, yaitu pengetahuan dan 

pengalaman auditor. Selain itu, tahun dan tempat penelitian ini juga berbeda. 

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi obyek 

penelitian yang digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan Publik. 

Berdasarkan pertimbangan diatas serta banyaknya opini masyarakat tentang 

rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah, maka penulis 

akan meneliti pengaruh faktor-faktor independensi, obyektifitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas audit. Penulis akan 

mengkhususkan penelitian ini pada auditor dan pemeriksa di lingkungan 

pemerintahan disini yaitu pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah? 

2. Seberapa besar pengaruhnya antara independensi, obyektifitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara independensi, obyektifitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas 

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara independensi, 

obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor inspektorat tingkat 

daerah (Bawasda) dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas 

kerjanya. 

b. Memberikan masukan bagi para auditor inspektorat tingkat daerah 

(Bawasda) dalam melaksanakan pekerjaannya. 

D. Sistematika Pembahasan 

Bab I  : Pendahuluan 

 Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang memuat 

landasan teori yang terkait dengan topik penelitian, 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta 

kerangka teoritis. 
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Bab III  : Metodologi Penelitian 

Berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan 

pengukurannya; dan metode analisis data yang terdiri 

dari pengujian data dan pengujian hipotesis. 

Bab IV  : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil pengumpulan data, analisis 

variabel independen dan variabel dependen, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil analisis. 

 

Bab V  : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

Selanjutnya memasuki bab dua yang berisi tinjauan pustaka dan 

pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN LITERATUR 

1. Auditing 

Definisi auditing menurut Arens dan Mark S Beaslev (2004) adalah 

sebagai berikut : 

 “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence between 
the information and established criteria. Auditing should be done by 
competent, independent person”. 
 
 Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten 

dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti 
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mengenai informasi yang terukur dalam suatu entitas (satuan) usaha untuk 

mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan seseorang yang kompeten dan 

independen. 

 Dari definisi diatas, Asih (2006) menyimpulkan bahwa setidaknya 

terdapat empat elemen fundamental dalam auditing : 

1. Dilakukan oleh seseorang yang independen. 

2. Bukti yang cukup kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi secara obyektif selama 

menjalankan tugasnya sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. 

3. Kriteria yang dijadikan pedoman sebagai dasar untuk menyatakan 

pendapat audit berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan 

legislatif, anggaran yang ditetapkan oleh manajemen, dan Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum. 

4. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam 

mengkomunikasikan hasil pekerjaannya terhadap laporan keuangan yang 

diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan. 

 

2. Kualitas Audit 
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Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya 

harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) dalam 

Elfarini (2007) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi. 

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

2. Kepentingan publik. 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

3. Integritas. 

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

intregitas setinggi mungkin. 

4. Objektivitas.  

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, 

kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional. 

6. Kerahasiaan.  
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Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 

7. Perilaku Profesional.  

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 

8. Standar Teknis.  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar 

teknis dan standar profesional yang relevan. 

Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal 

dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit pada KAP, yaitu (1) 

lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan 

(tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang 

sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah 

klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik 

karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga 

reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan 

klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor 

agar tidak mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit 

akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya 

akan direview oleh pihak ketiga.  
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Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang 

dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan 

standar pengendalian mutu. 

Selanjutnya De Angelo dalam Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007), 

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem 

akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut. Penelitian 

yang dilakukan De Angelo (1981), mengasumsikan bahwa auditor dengan 

kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya 

adalah auditor tersebut harus independen. Tetapi tanpa informasi tentang 

kemampuan teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, 

dan struktur audit perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit 

dipisahkan. 

Pada sektor publik, audit biasanya dilakukan oleh BPKP, audit akan 

dilakukan oleh perusahaan audit (KAP), jika pemeriksaan tersebut diminta 

oleh BPKP. Sehingga pada sektor publik ini di Indonesia masih belum 

mencerminkan adanya hubungan antara kualitas audit tersebut dengan Kantor 

Akuntan Publik (KAP), (Nasrullah, 2001).   

 

3. Independensi 
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Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak 

dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas BPKP 

(2005), Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau 

tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. 

Dalam Arens dan Mark S Beaslev (2004) menyatakan nilai auditing sangat 

bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. 

Menurut Mulyadi (2000), sikap independensi meliputi 2 aspek, yaitu : 

1. Independensi dalam kenyataan (independence in fact)  

Independensi dalam kenyataan berhubungan dengan objektifitas akuntan 

publik untuk bersifat bebas dari pengaruh keuntungan pribadi. Hal ini 

tumbuh dari diri auditor sendiri, yaitu suatu kejujuran tidak memihak 

dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Menurut Mulyadi (1990) 

independensi dalam kenyataan merupakan suatu kejujuran dalam diri 

akuntan dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpai dalam 

pengauditan. Kejujuran dalam audit bisa juga berarti pengungkapan fakta-

fakta secara apa adanya yang ditemukan selama melakukan audit yang 

sesuai dengan norma profesi. 

2. Independensi dalam penampilan (independence in appearance) 

Independensi dalam penampilan berarti bebas dari pertentangan 

kepentingan (conflict of interest) potensial yang cenderung menggoyahkan 

kepercayaan masyarakat terhadap independensi dalam kenyataan auditor 
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dan melibatkan persepsi pemakai laporan keuangan terhadap independensi 

auditor/pemeriksa. 

Sedangkan dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa 

independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk 

tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. 

Hasil penelitian trisnaningsih (2007) mengindikasikan bahwa auditor 

yang hanya memahami good governance tatapi dalam pelaksanaan 

pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya. Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) 

menemukan bahwa  independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung 

dengan sikap independen.  

 

4. Obyektifitas 

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya 

seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. 

Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat 

diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, 

kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas 
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operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat 

untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak 

maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. 

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: 

bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam 

melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan 

bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi.  Dengan  mempertahankan  

objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau 

permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Standar Umum dalam 

Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas 

mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak 

mengkompromikan kualitas (Sukirah, Dkk, 2009). Dengan kata lain, semakin 

tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas audit. 

 

5. Pengalaman Kerja 

Menurut Loehoer (2002) dalam Nataline (2007), pengalaman 

merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui 

berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda 

alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Dalam Jurnal Maksi Vol 1 

(2002:5) disebutkan bahwa pengalaman auditor (lebih dari 2 tahun) dapat 

menentukan profesionalisme, kinerja komitmen terhadap organisasi, serta 
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kualitas auditor melalui pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman 

melakukan audit. 

Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan komponen 

keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan 

mempengaruhi suatu judgement yang kompleks. Auditor yang tidak 

berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan 

dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

audit (nataline, 2007). Menurut Libby dan Trotman dalam Jurnal Maksi Vol 1 

(2002:5), seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang 

cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan 

menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam 

tugasnya. 

Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan 

bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan 

memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi 

kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya 

kesalahan. 

Lehmann dan Norman (2006) mengukur pengalaman auditor dari 

lamanya dia bekerja (dalam hitungan bulan) dan dikelompokkan menjadi 

auditor berpengalaman (expertise), berpengalaman sedang (intermediate), dan 

auditor baru. Sedangkan Nataline (2007), mengukur pengalaman berdasarkan 

lama auditor bekerja, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang telah 
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mereka audit, pengalaman mereka dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau 

seminar-seminar, dan pengalaman mereka dalam melakukan pengauditan 

laporan keuangan perusahaan klien, serta pengalaman mereka dalam 

menghadapi suatu permasalahan berkenaan dengan pengauditan laporan 

keuangan atau yang lainnya.  

 

 

 

6. Pengetahuan 

Kartika Widhi (2006) dalam Elfarini (2007), menyatakan bahwa 

pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian 

yang dilakukan Tan dan Alison (1999), membuktikan bahwa pengetahuan 

dapat mempengaruhi hubungan akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja 

auditor jika kompleksitas pekerjaan yang dihadapi sedang/menengah. Adapun 

SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan 

audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. 

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor 

karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak 

pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan 

lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks 

(Meinhard et.al, 1987 dalam Elfarini, 2007). 
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Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan 

umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu 

akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) 

Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan 

pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain 

kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan 

pengalaman. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan 

dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan 

tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan 

isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang 

diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus 

dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. 

 

7. Integritas Auditor 

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab 

auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang 

melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam 

menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk 

bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun 
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kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal 

(Pusdiklatwas BPKP, 2005). 

Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) menyatakan bahwa kualitas audit 

dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dan hasil 

penelitiannya menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan 

dapat maksimal dalam praktiknya. Sunarto (2003) menyatakan bahwa 

integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan 

pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan 

integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil 

pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). 

 

B. KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

1. Kerangka Penelitian 

Penulis melakukan penelitian hipotesa untuk menguji hipotesa yang 

telah penulis susun. Jenis penelitian ini menjelaskan fenomena dalam bentuk 

hubungan atau pengaruh antar variable. Dalam penelitian ini meneliti 

hubungan atau pengaruh independensi, obyektifitas, pengalaman kerja dan 

pengetahuan auditor sebagai variable independent terhadap kualitas hasil audit 

di lingkungan pemerintah daerah sebagai variable dependen. Kerangka teoritis 

yang dapat menjadi dasar bagi pengambilan hipotesa adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL INDEPENDEN                          VARIABEL DEPENDEN            

 

2. Perumusan Hipotesis 

2.1.Independensi 

Penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007) 

menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan 

Independensi (X1) 

Pengetahuan Auditor 
(X4) 

Pengalaman Kerja 
(X3) 

 
Kualitas Audit  

Obyektifitas (X2) 

Integritas Auditor (X5) 
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terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo 

(1981), Deis dan Giroux (1992), Mayangsari (2003). Selain itu, menurut 

Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007),  interaksi independensi dan etika auditor 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Dalam penelitian Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menguji pengaruh 

independensi terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan yang berarti 

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini tidak 

mendukung penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis mencoba menguji kembali pengaruh independensi 

terhadap kualitas audit, dengan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Independensi Auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

2.2.Obyektifitas 

Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah melakukan penelitian tentang 

pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya 

signifikan. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik 

kualitas hasil pemeriksaannya. Dari penelitian sebelumnya tersebut, maka 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Obyektifitas auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

2.3.Pengalaman 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor 

yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar 

dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Berdasarkan pernyataan di 

atas dimunculkan hipotesis berikut : 

    H3 : Pengalaman Kerja secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

2.4.Pengetahuan 

Kartika Widhi (2006) dalam Elfarini (2007), menyatakan bahwa 

pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Menurut 

Brown dan Stanner  (1983) dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan 

pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berdasar penelitian sebelumnya tersebut, 

maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

H4 : Pengetahuan Auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

2.5.Integritas 

Sunarto (2003) dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menyatakan 

bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan 

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan 

prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan 

kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2005). 
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Penelitian yang dilakukan Sukriah, Akram dan Inapty (2009) menguji 

pengaruh integritas terhadap kualitas audit dan hasilnya tidak signifikan. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menguji kembali pengaruh 

independensi terhadap kualitas audit, dengan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Integritas Auditor secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

2.6.Independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas 

auditor secara simultan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kualitas hasil audit, maka hipotesis yang ke enam dapat disusun seperti : 

H6 : Independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan serta 

integritas auditor secara simultan mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hipotesa karena bertujuan untuk 

menguji hipotesa yang telah penulis susun. Jenis penelitian ini menjelaskan 

hubungan atau pengaruh antar variabel. Di dalam penelitian ini penulis meneliti 

hubungan atau pengaruh independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah.  

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi 

(Sekaran, 2003). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner 

yang dibagikan kepada responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada (Sekaran, 2003). Data sekunder diperoleh dari jurnal, kepustakaan, 
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artikel-artikel baik dari media cetak maupun media elektronik dan internet, 

serta dari penelitian-penelitian terdahulu. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2003). Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat 

tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan 

Wonogiri. 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2003). Sampel yang dipilih dianggap 

dapat mewakili keberadaan sebuah populasi. Tekhnik pengambilan sampel 

dilakukan dengan pendekatan purposive sampling untuk menentukan sampel dari 

populasi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai yang penulis kehendaki, yaitu 

yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai auditor. Rata-rata 

semua PNS di Kantor Inspektorat yang bekerja sebagai auditor dan pemeriksa 

telah mengikuti diklat (pelatihan) sebagai auditor, sehingga sampel yang diambil 

adalah auditor dan staf/pejabat pemeriksa yang bekerja di Inspektorat Surakarta,   

Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri. Sampel yang disebar dalam penelitian 

sebanyak 100 kuisioner untuk empat kabupaten masing-masing 25 kuisioner. 

D. Metode Pengumpulan Data 
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Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan 

kepada Auditor dan staf pemeriksa yang bekerja pada Inspektorat tingkat 

kota/kabupaten atau Bawasda di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan 

Wonogiri. Kuisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2003). Untuk memperoleh respon rate yang 

tinggi, maka kuisioner disebarkan secara langsung ke Kantor Inspektorat tingkat 

kota/kabupaten atau Bawasda di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan 

Wonogiri tempat responden bekerja. 

Kuisioner dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu : 

1. Data diri responden 

Pada bagian ini berisi beberapa pertanyaan tentang identitas responden. Data 

tersebut meliputi : nama, jenis kelamin, strata pendidikan, asal inspektorat, 

posisi/jabatan, lama pengalaman kerja, dan pelatihan/diklat yang pernah 

diikuti. 

2. Pernyataan mengenai independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan, integritas serta kualitas hasil audit. Jenis pernyataan adalah 

tertutup, dimana responden tinggal memberi tanda tick mark (v) pada pilihan 

jawaban yang telah tersedia. 

Setiap jawaban dari pernyataan dalam kuisioner tersebut telah ditentukan 

skornya berdasarkan skala Likert 5 poin. 
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E. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas 

hasil audit dan lima variabel bebas (independen) yaitu independensi, obyektifitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor. 

1. Variabel kualitas hasil audit (Y) 

Kualitas Hasil Audit adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan 

laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan (Sukriah, Akram dan Inapty, 2009). Untuk mengukur kualitas 

hasil audit pada auditor inspektorat tingkat kota/kabupaten digunakan 

indikator kualitas audit berdasarkan model De Angelo (1981) yang telah 

dimodifikasi dalam Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu indikator 

kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit, dan indikator kualitas laporan 

hasil audit. Instrumen tentang variable ini terdiri dari 8 item pertanyaan. 

2. Variabel independensi (X1) 

Independensi adalah kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun 

penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas 

audit yang dilaksanakannya. Indikator yang digunakan yaitu independensi 

penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan independensi 

pelaporan yang masing-masing indikasi terdiri dari 3 item pertanyaan. 

3. Variabel obyektifitas (X2) 

Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang 

diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, 
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tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta 

bebas dari benturan kepentinganatau berada dibawah pengaruh pihak lain 

(Prinsip etika, Kode etik IAI). Instrumen pertanyaan diambil dari penelitian 

Sukriah, Akram dan Inapty (2009) terdiri dari 8 item pertanyaan dengan 

indikator bebas dari benturan kepentingan dan indikator pengungkapan 

kondisi sesuai fakta. 

4. Variabel pengalaman kerja (X3) 

Menurut Alim, Hapsari, dan Purwanti (2007), pengalaman kerja adalah 

pengalaman auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya 

bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah 

dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengalaman dalam 

penelitian ini yaitu lama bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas 

pemeiksaan yang terdiri dari 8 item pertanyaan. 

 

 

5. Variabel pengetahuan auditor (X4) 

Pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki auditor yang 

meliputi pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang 

auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan auditor menurut Elfarini (2007) 

terdiri dari 5 hal berikut ini: 

a. pengetahuan akan prinsip akuntansi dan standar auditing, 
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b. pengetahuan akan jenis industri klien yang diperiksa, 

c. pengetahuan tentang kondisi organisasi klien yang diperiksa, 

d. pendidikan formal yang sudah ditempuh, 

e. pelatihan, kursus dan keahlian khusus. 

6. Variabel Integritas Auditor (X5) 

Integritas merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggungjawab auditor 

dalam melaksanakan audit (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Indikator yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan auditor menurut Sukriah, Akram dan 

Inapty (2009) terdiri dari 4 hal berikut ini: 

a. Kejujuran auditor. 

b. Keberanian auditor. 

c. Sikap bijaksana auditor. 

d. Tanggungjawab auditor. 

 

F. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Uji Instrumen 

a. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). 

Reliabilitas instrumen penelitian diuji menggunakan rumus koefisien 
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Cronbach alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih dari 0,60 maka 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel 

(Ghozali, 2006). Uji reliabilitas ini akan dianalisis menggunakan program 

komputer SPSS for Windows. 

b. Uji Validitas 

Uji validitas data dimaksudkan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji validitas akan dianalisis 

menggunakan program komputer SPSS for Windows. 

 

 

2. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, maka terlebih dahulu akan 

dilakukan uji normalitas data. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik pengujian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov Smirnov 

Test. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 
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Uji asumsi klasik merupakan asumsi yang mendasari uji analisis regresi. 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji heteroskedastisitas 

dan uji multikolinearitas. 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke 

pengamatan yang lain. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen yang satu dengan 

variabel independen yang lain. 

 

4. Uji Hipotesis 

Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis dengan model 

analisis, yaitu : 

1. Uji Regresi Linear Berganda (Uji F) 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

Independensi, obyektifitas, pengalaman kerja pengetahuan serta integritas 

auditor terhadap kualitas hasil audit pada lingkungan pemerintah daerah. 

Rumus untuk persamaan regresi linear berganda yang mempunyai lima 

variabel bebas adalah : 

  Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + e 
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keterangannya adalah : 

Y = adalah variabel kualitas hasil audit 

a =  Konstanta 

x1 = Variabel independensi  

x2 = Variabel obyrktifitas 

x3 = Variabel pengalaman kerja 

x4 = Variabel pengetahuan auditor 

x5 = Variabel Integritas auditor 

b1 = koefisien regresi parsial yang mengukur besaran perubahan varabel 

dependen Y sehubungan dengan perubahan variabel independen x1, 

dengan asumsi x2,  x3 dan x4 konstan. 

b2 = koefisien regresi parsial yang mengukur besaran perubahan varabel 

dependen Y sehubungan dengan perubahan variabel independen x2, 

dengan asumsi x1, x3,  dan x4 konstan. 

b3 = koefisien regresi parsial yang mengukur besaran perubahan varabel 

dependen Y sehubungan dengan perubahan variabel independen x3, 

dengan asumsi x1, x2 dan x4 konstan. 
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b4 = koefisien regresi parsial yang mengukur besaran perubahan varabel 

dependen Y sehubungan dengan perubahan variabel independen x4, 

dengan asumsi x1, x2 dan x3 konstan. 

B5 = koefisien regresi parsial yang mengukur besaran perubahan varabel 

dependen Y sehubungan dengan perubahan variabel independen x5, 

dengan asumsi x1, x2, x3 dan x4 konstan. 

e = error random term 

Uji regresi simultan (uji F) merupakan pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Adapun mengenai 

hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Ho : b1 = b2 = …. = bk = 0, artinya apakah semua variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : b1 : ¹  b2 ¹  …. ¹  bk ¹  0, artinya semua variabel independen 

secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan toleransi 

kesalahan (α) yang ditetapkan adalah 5% dengan signifikansi sebesar 95%. 

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah : 
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Jika probabilitas (p) dari nilai F < tingkat signifikansi (α) atau Fhitung > Ftabel 

maka Ho ditolak, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mempunyai variabel dependen. 

 

2. Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Uji regresi parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan 

terhadap koefisien regresi secara individual, yakni dengan melihat pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Ho : b i = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel 

terikat. 

b. Ha : b i ¹  0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel 

terikat. 

Untuk menentukan apakah terdapat pengaruh atau tidak terdapat 

pengaruh antara variabel independen atau variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan 
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dengan menggunakan distribusi probabilitas dengan derajat atau signifikasi 

sebesar 5 %  atau (0,05). 

Selanjutnya dilihat, apabila nilai probabilitas lebih dari 5% (0,05) 

maka Ho diterima dan Ha ditolak (sig > a), atau dengan kata lain bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen atau variabel 

bebas secara parsial atau individual terhadap variabel dependen. Sebaliknya 

apabila nilai probabilitas kurang dari 5% (0,05) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima (sig > a), atau dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen atau variabel bebas secara parsial atau 

individual terhadap variabel dependen.   

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner. Di 

dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada responden yang bekerja di 

Kantor Inspektorat di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo dan Wonogiri secara 

langsung. Penyebaran kuesioner dimulai pada Akhir bulan April 2010 dan 

datanya dapat terkumpul pada Akhir bulan Mei 2010. Jadi, proses penyebaran dan 

pengumpulan kuesioner untuk dijadikan data membutuhkan waktu sekitar kurang 
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lebih satu bulan. Dari populasi seluruh PNS yang bekerja di kantor Inspektorat, 

sampel dari kuisioner yang disebar adalah masing-masing 25 responden pada 

kantor Inspektorat Surakarta, 25 responden pada kantor Inspektorat Karanganyar, 

25 responden pada kantor Inspektorat Sukoharjo dan 25 responden pada kantor 

Inspektorat Wonogiri. 

Dari 25 kuesioner untuk responden pada kantor Inspektorat Surakarta 

yang disebarkan oleh peneliti, sebanyak 19 kuesioner yang kembali dan dapat 

diolah. Sebanyak 25 kuesioner untuk responden pada kantor Inspektorat 

Karanganyar, sebanyak 16 kuisioner kembali dan dapat diolah, 25 lembar 

kuesioner untuk responden dari kantor Inspektorat Wonogiri yang kembali dan 

dapat diolah sebanyak 17 lembar kuesioner. Untuk kantor Inspektorat Kabupaten 

Sukoharjo, dari 25 kuisioner yang disebar, sebanyak 14 kuisioner kembali dan 

yang dapat diolah sebanyak 13 kuisioner. 

 

Tabel IV. 1 
Distribusi  Kuesioner dan Pengembalian 

 

Responden / Instansi 

Jumlah 
kuisioner 

yang 
Disebar 

Jumlah 
Kuisioner 

yang 
Dikembalikan 

Tingkat 
Pengembalian 

per Instansi 

Jumlah 
Kuisioner 
yang dapat 

Diolah 

     

Inspektorat Kota 
Surakarta 

25 19 76% 19 

Inspektorat Kabupaten 25 16 64% 16 
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Sumber: Data primer yang diolah 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah seluruh kuesioner yang disebar 

adalah 100 lembar kuesioner. Total kuesioner yang diterima sebanyak 66 lembar 

kuesioner, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pengembalian kuesioner 

sebesar 66% dan yang dapat diolah sebesar 65%. 

 

B. Analisis Uji Instrumen 

Absahnya hasil dari suatu penelitian ditentukan oleh alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti, terutama penelitian yang 

dilakukan dengan data primer. Apabila alat ukur yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data tidak valid dan tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian 

tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena itu suatu alat ukur 

perlu diuji dengan pengujian validitas, dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Karanganyar 

Inspektorat Kabupaten 
Sukoharjo 

25 14 56% 13 

Inspektorat Kabupaten 
Wonogiri 

25 17 68% 17 

     

  100 66 66% 65 
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Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi bila 

alat ukur tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Uji yang menghasilkan data yang tidak 

relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai uji yang memiliki 

validitas rendah. 

Uji validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu instrumen 

ataupun proses pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk 

mengetahui apakah yang kita tanyakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan 

konsepnya (Ghozali, 2005). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

pearson correlation product moment dengan bantuan program SPSS 16.0 for 

windows. Data dikatakan valid apabila skor masing-masing butir pertanyaan 

berkorelasi secara signifikan terhadap skor total. 

Hasil uji validitas terhadap item pertanyaan untuk variabel 

independensi dengan menggunakan pearson correlation product moment 

dapat dilihat pada tabel IV.2. Keseluruhan pertanyaan mengenai independensi 

ini adalah valid. 

Tabel IV.2 
Hasil Uji Validitas 

Independensi 

  Nilai  Sig   
Pertanyaan Pearson 

Correlation 
(2-tailed) Keterangan 

A1 0,704** 0.000 Valid 

A2 0,545** 0.000 Valid 
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** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Pengujian validitas kedua adalah untuk item pertanyaan mengenai 

obyektifitas. Hasil dari pengujian validitas dengan menggunakan pearson 

correlation product moment ditunjukkan pada tabel IV.3. Keseluruhan item 

pertanyaan mengenai obyektifitas adalah valid. 

Tabel IV.3 
Hasil Uji Validitas 

Obyektifitas 
 

  Nilai  Sig   

A3 0,454** 0.000 Valid 

A4 0,637** 0.000 Valid 

A5 0,478** 0.000 Valid 

A6 0,497** 0.000 Valid 

A7 0,747** 0.000 Valid 

A8 0,726** 0.000 Valid 

A9 0,794** 0.000 Valid 
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Pertanyaan Pearson 
Correlation 

(2-tailed) Keterangan 

B1 0,538** 0.000 Valid 

B2 0,530** 0.000 Valid 

B3 0,684** 0.000 Valid 

B4 0,656** 0.000 Valid 

B5 0,679** 0.000 Valid 

B6 0,762** 0.000 Valid 

B7 0,665** 0.000 Valid 

B8 0,583** 0.000 Valid 

 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Pengujian validitas ketiga adalah untuk item pertanyaan mengenai 

pengalaman kerja. Hasil dari pengujian validitas dengan menggunakan 

pearson correlation product moment ditunjukkan pada tabel IV.4. 

Keseluruhan item pertanyaan mengenai pengalaman adalah valid. 

Tabel IV.4 
Hasil Uji Validitas 

Pengalaman 
 

  Nilai  Sig   
Pertanyaan Pearson 

Correlation 
(2-tailed) Keterangan 

C1 0,717** 0.000 Valid 
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C2 0,806** 0.000 Valid 

C3 0,720** 0.000 Valid 

C4 0,702** 0.000 Valid 

C5 0,604** 0.000 Valid 

C6 0,617** 0.000 Valid 

C7 0,415** 0.001 Valid 

 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

Sumber : Data primer yang diolah 

Pengujian validitas keempat adalah untuk item pertanyaan mengenai 

pengetahuan. Hasil dari pengujian validitas dengan menggunakan pearson 

correlation product moment ditunjukkan pada tabel IV.5. Keseluruhan item 

pertanyaan mengenai pengetahuan adalah valid. 

 

Tabel IV.5 
Hasil Uji Validitas 

Pengetahuan 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Nilai  Sig   
Pertanyaan Pearson 

Correlation 
(2-tailed) Keterangan 

D1 0,510** 0.000 Valid 

D2 0,828** 0.000 Valid 

D3 0,759** 0.000 Valid 

D4 0,786** 0.000 Valid 

D5 0,676** 0.000 Valid 
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** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Pengujian validitas kelima adalah untuk item pertanyaan mengenai 

integritas. Hasil dari pengujian validitas dengan menggunakan pearson 

correlation product moment ditunjukkan pada tabel IV.6. Keseluruhan item 

pertanyaan mengenai integritas adalah valid. 

 

 

 

Tabel IV.6 
Hasil Uji Validitas 

Integritas 

  Nilai Sig   
Pertanyaan Pearson 

Correlation 
(2-tailed) Keterangan 

E1 0,597** 0.000 Valid 

E2 0,623 ** 0.000 Valid 

E3 0,698** 0.000 Valid 

E4 0,578 ** 0.000 Valid 

E5 0,634** 0.000 Valid 

E6 0,632 ** 0.000 Valid 

E7 0,784 ** 0.000 Valid 

E8 0,532 ** 0.000 Valid 

E9 0,658 ** 0.000 Valid 
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E10 0,686 ** 0.000 Valid 

E11 0,675 ** 0.000 Valid 

E12 0,636 ** 0.000 Valid 

E13 0,740** 0.000 Valid 

E14 0,694 ** 0.000 Valid 

 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil uji validitas terhadap item pertanyaan untuk kualitas hasil audit 

dengan menggunakan pearson correlation product moment dapat dilihat pada 

tabel IV.7 Keseluruhan pertanyaan mengenai kualitas hasil audit  ini adalah 

valid. 

Tabel IV.7 
Hasil Uji Validitas 

Kualitas Hasil Audit 

  Nilai  Sig   
Pertanyaan Pearson 

Correlation 
(2-tailed) Keterangan 

F1 0,697 ** 0.000 Valid 

F2 0,587 ** 0.000 Valid 

F3 0,714 ** 0.000 Valid 

F4 0,636 ** 0.000 Valid 

F5 0,806 ** 0.000 Valid 

F6 0,638 ** 0.000 Valid 
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F7 0,611 ** 0.000 Valid 

F8 0,764 ** 0.000 Valid 

 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas. Uji reliabilitas mengindikasikan bahwa suatu indikator tidak bias 

dan sejauh mana suatu indikator handal pada waktu, tempat dan orang yang 

berbeda-beda (Sekaran, 2006). Untuk mengukur reliabilitas dari indikator 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. 

Koefisien Cronbach’s Alpha yang mendekati 1 menandakan reliabilitas 

konsistensi yang tinggi.  

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur apakah 

kuesioner benar-benar merupakan indikator yang mengukur suatu variabel. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang konsisten dari 

waktu ke waktu. Ghozali (2005) menjelaskan suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan metode Cronbach’s Alpha 
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dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil uji reliabilitas akan 

disajikan  pada tabel IV.8 berikut ini. 

Tabel  IV.8 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel 

Number of 
Item 

Koefisien  
Keterangan 

cronbach’s 
alpha 

Independensi 9 0,800 Reliabel 

Obyektifitas 8 0,774 Reliabel 

Pengalaman 7 0,775 Reliabel 

Pengetahuan 5 0,753 Reliabel 

Integritas 14 0,890 Reliabel 

Kualitas Hasil Audit 8 0,813 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari hasil Uji Reliabilitas pada tabel IV.8. semua item-item yang 

digunakan dalam kuesioner penelitian terbebas dari kesalahan, sehingga 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi yang berbeda dan 

pada masing-masing butir dalam instrumen. Maka dapat disimpulkan bahwa 

semua item dinyatakan reliabel karena memiliki cronbach’s alpha lebih besar 

dari 0,60.    

 

C. Uji Normalitas 

Sebelum data yang diperoleh diolah untuk dianalisis lebih lanjut, maka 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui kepastian distribusi data yang diperoleh apakah memenuhi syarat 
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normalitas. Uji normalitas ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan menentukkan 

alat uji statistik yang paling tepat digunakan. Apabila data berdistribusi normal 

maka pengujian hipotesis dilakukan statistik parametik. Sedangkan apabila 

datanya berdistribusi tidak normal maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan statistik non parametik.  

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

one-sample kolmogorov smirnov test yang terdapat dalam program SPSS 15.0 for 

windows, yaitu pengujian dengan menggunakan dua sisi untuk membandingkan 

nilai taraf signifikansinya. Dalam penelitian ini diterapkan nilai taraf signifikansi 

5%. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi 

dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi di atas 5% (Ghozali, 2005). 

Apabila hasil uji normalitas diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, 

maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai probabilitas kurang 

dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas berdasarkan 

masing-masing responden disajikan pada tabel IV.9 berikut ini. 

Tabel  IV.9. 
Hasil Uji Normalitas Data 

 
Variabel 

Asymp Sig. Status 

(2-tailed) Distribusi 

Independensi 0,406 Normal 

Obyektifitas 0,179 Normal 

Pengalaman 0,056 Normal 
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Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel IV.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp Sig. 

(2-tailed) untuk Independensi sebesar 0,406 lebih besar dari 0,05, sehingga 

datanya berdistribusi normal. Obyektifitas bernilai Asymp Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,179 lebih besar dari 0,05 sehingga datanya berdistribusi normal. 

Untuk Pengalaman nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,056 lebih besar dari 

0,05 sehingga datanya berdistribusi normal. Untuk Pengetahuan nilai Asymp 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05 sehingga datanya 

berdistribusi normal. Untuk Integritas nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 

0,465 lebih besar dari 0,05 sehingga datanya juga berdistribusi normal, 

sehingga data keseluruhan berdistribusi normal. 

 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen 

lain dalam satu model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, penelitian 

ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Syarat suatu data tidak 

Pengetahuan 0,112  Normal 

Integritas 0,465 Normal 

Kualitas Hasil Audit 0,063 Normal 
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terjadi multikolinearitas adalah jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance tidak 

kurang dari 0,1.  

Tabel  IV.10. 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.10 di atas dapat dilihat bahwa variabel – variabel 

tersebut mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas multikolinearitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pada penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED, apabila penyebaran tidak ada pola maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Independensi 0,731 1,368 Non Multikolinearitas 

Obyektifitas 0,415 2,410 Non Multikolinearitas 

Pengalaman 0,579 1,729 Non Multikolinearitas 

Pengetahuan 0,488 2,051 Non Multikolinearitas 

Integritas 0,340 2,945 Non Multikolinearitas 
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Dari grafik hasil pengujian diketahui bahwa seluruh model regresi 

memiliki grafik scatterplot dengan titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk pola tertentu dengan jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 (nol) pad sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil pengujian tersebut 

dapat dilihat pada Tabel IV.11 berikut. 

 

Tabel  IV.11. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

  Sumber : Data primer yang diolah 

 
 
E. Pengujian Hipotesis 
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Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen. Variabel-variabel tersebut  adalah independensi, obyektifitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor terhadap variabel dependen 

kualitas hasil audit. Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 

 

 

Tabel  IV.12 
Hasil Regeresi Linear Berganda 

Sumber : Data primer yang diolah 

Pada tabel IV.12 di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi 

linear berganda sebagai berikut: 

Y = 2,587 - 0,006x1 + 0,232x2 + 0,229x3 + 0,328x4 +0,169x5 +e 

  t =  -0,134          2,032            2,265           2,221          2,297 

 sig=     0,894          0,047            0,027            0,030          0,025   

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.587 2.984  .867 .389 

ind -.006 .048 -.012 -.134 .894 

oby .232 .114 .235 2.032 .047 

pengl .229 .101 .222 2.265 .027 

pengt .328 .148 .237 2.221 .030 

int .169 .073 .293 2.297 .025 

a. Dependent Variable: kualts     
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1. Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

(independensi, obyektifitas, pengalaman, pengetahuan, dan integritas auditor) 

secara parsial atau individual mampu mempengaruhi besarnya variabel 

dependen (kualitas hasil audit). Hasil tersebut dapat dilihat dalam tabel IV.14 

sebagai berikut : 

Tabel  IV.13 
Hasil Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.587 2.984  .867 .389 

ind -.006 .048 -.012 -.134 .894 

oby .232 .114 .235 2.032 .047 

pengl .229 .101 .222 2.265 .027 

pengt .328 .148 .237 2.221 .030 

int .169 .073 .293 2.297 .025 

a. Dependent Variable: kualts     

Sumber : Data primer yang diolah 

Untuk menjelaskan hasil uji t tabel IV.14 dapat dilihat pada tabel 

IV.15 

Tabel  IV.14 
Keterangan Hasil Uji t 

Variabel t sig. Status Keterangan 
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Independensi  -0,134 0,894 Tolak H1 Tidak 
Signifikan 

Obyektifitas 2,032 0,047 Terima H2 Signifikan 

Pengalaman 2,265 0,027 Terima H3 Signifikan 

Pengetahuan 2,221 0,030 Terima H4 Signifikan 

Integritas 2,297 0,025 Terima H5 Signifikan 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil pengujian sampel dengan uji t membuktikan bahwa 

independensi mempunyai nilai t sebesar -0,134 dan nilai probabilitas 0,894, 

untuk obyektifitas mempunyai nilai t sebesar 2,032 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,047. untuk pengalaman kerja mempunyai nilai t sebesar 2,265 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,027, untuk pengetahuan mempunyai nilai t sebesar 

2,221 dan nilai probabilitas sebesar 0,030 dibuktikan juga bahwa integritas 

mempunyai nilai t sebesar 2,297 dan nilai probabilitas 0,025. 

a. Independensi 

Untuk variabel independensi mempunyai nilai t sebesar -0,134 dan nilai 

probabilitas 0,894 yang melebihi taraf signifikansi 0,05. Karena nilai p 

value 0,894 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independensi tidak berpengaruh secara 

statistik terhadap variabel kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah 

daerah. 

b. Obyektifitas 
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Untuk variabel obyektifitas mempunyai nilai t sebesar 2,032 dan nilai 

probabilitas 0,047 yang tidak melebihi taraf signifikansi 0,05. Karena nilai 

p value 0,047 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel obyektifitas berpengaruh secara statistik 

terhadap variabel kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

c. Pengalaman 

Untuk variabel pengalaman kerja mempunyai nilai t sebesar 2,265 dan 

nilai probabilitas 0,027 yang tidak melebihi taraf signifikansi 0,05. Karena 

nilai p value 0,027 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. 

d. Pengetahuan 

Untuk variabel pengetahuan mempunyai nilai t sebesar 2,221 dan nilai 

probabilitas 0,030 yang tidak melebihi taraf signifikansi 0,05. Karena nilai 

p value 0,030 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pengetahuan secara signifikan berpengaruh 

terhadap variabel kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

e. Integritas 

Untuk variabel integritas mempunyai nilai t sebesar 2,297 dan nilai 

probabilitas 0,025 yang tidak melebihi taraf signifikansi 0,05. Karena nilai 

p value 0,025 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Hal ini 
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menunjukkan bahwa variabel integritas secara signifikan berpengaruh 

terhadap variabel kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

 

2. Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh variabel 

independen (independensi, obyektifitas, pengalaman, pengetahuan, dan 

integritas auditor) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen (kualitas hasil audit). 

Tabel  IV.15 
Hasil Uji F 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 412.648 5 82.530 24.305 .000a 

Residual 200.336 59 3.396   

Total 612.985 64    

a. Predictors: (Constant), int, ind, pengl, pengt, oby   

b. Dependent Variable: kualts     

 

Sumber : Data primer yang diolah 

Pada tabel IV.13 hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 24,305 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 

taraf signifikansi 0,05, maka variabel independensi, obyektifitas, pengalaman, 

pengetahuan, dan integritas auditor secara bersama-sama atau simultan 
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berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

 

 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R 2  yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

mempredikasi variasi variabel dependen (Ghozali 2005). 

Tabel  IV.16 
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R 2 ) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sumber : Data primer yang diolah 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .820a .673 .645 1.843 

a. Predictors: (Constant), int, ind, pengl, pengt, oby 

b. Dependent Variable: kualts  
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Koefisien determinasi (R Square =  R 2 ) sebesar 0,673, dengan 

koefisiensi determinasi yang terkoreksi dari faktor bias kesalahan (Adjusted R 

Square) sebesar 0,645, menyatakan besarnya pengaruh variabel independen, 

yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman, pengetahuan, dan integritas 

auditor dengan variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit. Artinya sebesar 

64,5% keragaman variabel kualitas hasil audit ditentukan oleh independensi, 

obyektifitas, pengalaman, pengetahuan, dan integritas auditor, sedangkan 

sisanya 35,5 % ditentukan oleh faktor lain (di luar persamaan model regresi). 

 

F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, hasil melalui Uji t untuk 

variabel independensi menunjukkan nilai t sebesar -0,134 dan nilai probabilitas 

0,894 > 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independensi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah, artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Hasil 

ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002), 

Trisnaningsih (2007), Elfarini (2007), dan Alim dkk, (2007) yang menyatakan 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan hasil penelitian ini 

disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah, sedangkan 

penelitian sebelumnya tersebut dilakukan pada auditor independen di KAP. 
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2. Independensi tidak mempengaruhi kualitas audit di lingkungan pemerintah 

daerah karena auditor pemerintah derah dalam penyusunan program audit 

masih terdapat campur tangan dari pimpinan/inspektur untuk menentukan, 

mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa. Hal 

ini dilihat dari jawaban responden pada pernyataan nomor 1 yang sebagian 

besar menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

3. Independensi tidak mempengaruhi kualitas audit di lingkungan pemerintah 

daerah karena auditor pemerintah derah dalam penyusunan program audit 

masih terdapat intervensi dari pimpinan tentang prosedur yang dipilih auditor. 

Hal ini dilihat dari jawaban responden pada pernyataan nomor 2 yang 

sebagian besar menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Hasil ini mendukung hasil penelitian dari Sukriah dkk, (2009) yang menyatakan 

bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. 

Untuk variabel obyektifitas, menunjukkan nilai t sebesar 2,032 dan nilai 

probabilitas 0,047 < 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel obyektifitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah, artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin 

baik kualitas hasil auditnya. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Sunarto 

(2003) dan Pusdiklatwas BPKP (2005) bahwa prinsip obyektifitas mengharuskan 

auditor bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, serta bebas 
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dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain, sehingga 

dapat mengemukakan pendapat dengan apa adanya. Hasil penelitian ini juga 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk, (2009) yang 

menyatakan obyektifitas berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil audit. 

Untuk variabel pengalaman kerja menunjukkan nilai t sebesar 2,265 dan 

nilai probabilitas 0,027 < 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel 

pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah, artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

diterima. Dari hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja 

seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil audit yang dilakukan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiawan 

(2002), Kidwell dkk, (1987) dalam Budi dkk, (2004), Suraida (2005), Asih (2006), 

Purnamasari (2005) dalam Asih (2006), Herliansyah dkk, (2006) Elfarini (2007), 

Alim dkk, (2007) dan Sukriah dkk, (2009). 

Untuk variabel pengetahuan menunjukkan nilai t sebesar 2,221 dan nilai 

probabilitas 0,030 < 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah, artinya hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Brown dan Stanner  (1983) dalam 

Mardisar dan Sari (2007), Tubbs (1992), Tan dan Alison (1999) serta Elfarini 

(2007). 
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Untuk variabel integritas menunjukkan nilai t sebesar 2,297 dan nilai 

probabilitas 0,025 < 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel integritas 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah, artinya hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sukriah dkk, (2009) dimana untuk 

variabel integritas mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,701 yang melebihi taraf 

signifikansi 0,05, sehingga variabel integritas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas hasil audit. Hasil yang berbeda tersebut disebabkan objek 

penelitian dan sampel penelitian yang berbeda atas variabel dependen yang 

berbeda. 

Hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah, bahwa independensi, obyektifitas, 

pengalaman, pengetahuan serta integritas secara simultan berpengaruh positif atau 

signifikan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah, terbukti 

dengan Uji F yang menunjukkan nilai sebesar 24,305 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,000. Nilai probabilitas sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari taraf 

signifikan 0,05, maka variabel independensi, obyektifitas, pengalaman, 

pengetahuan dan integritas berpengaruh secara statistik signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. Hasil penelitian penulis ini diperkuat dengan hasil penelitian 

Sukriah (2009) yang menguji pengaruh pengalaman kerja, independensi, 

obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit dengan 

menggunakan uji F dengan nilai 29,733 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang 
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lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, artinya variabel-variabel tersebut 

berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Dengan koefisien determinasi yang terkoreksi dari faktor bias kesalahan 

(Adjusted R Square) sebesar 0,645 menyatakan besarnya pengaruh variabel 

independen, yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman, pengetahuan dan 

integritas dengan variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. Artinya sebesar sebesar 64,5 % keragaman variabel kualitas 

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah ditentukan oleh independensi, 

obyektifitas, pengalaman, pengetahuan dan integritas, sedangkan sisanya 35,5 % 

ditentukan oleh faktor yang lain. 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini akan diterangkan mengenai kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran serta rekomendasi. 

 

A. Kesimpulan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor 

independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Dari sampel yang 

disebar sebanyak 100 kuisioner, yang kembali dan dapat diolah sebanyak 65 

kuisioner.  

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 

2,3,4,dan 5 diterima yaitu bahwa obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 

dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin obyektif auditor, 

semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak pengetahuan dan semakin 

tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang 

dilakukannya. 

Dari hasil perhitungan uji nilai F dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

secara serentak, seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil audit dengan kemampuan menjelaskan terhadap variabel 

dependen sebesar 64,5%. Hal ini berarti masih terdapat variabel-variabel 

independen lainnya yang dapat menjelaskan variabel kualitas hasil audit yaitu 

sebesar 35,5%. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan 

bagi penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kemungkinan timbulnya bias terhadap respon dari responden, karena: 

a. Adanya ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner, semakin tidak serius dalam menjawab, maka 

kemungkinan timbulnya bias akan semakin tinggi. 

b. Kesalahan interpretasi oleh responden mengenai maksud pertanyaan 

yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan variabel tidak terukur 

secara sempurna. 

2. Ruang lingkup penelitian hanya auditor pemerintah di Kota Surakarta, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri 

sehingga kurang bisa mewakili auditor pemerintahan di seluruh Indonesia. 

3. Masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi variasi dalam 

variabel kualitas hasil audit yang belum tergali pada penelitian ini. 

 

C. Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai hasil dari 

penelitian, pembahasan, kesimpulan serta keterbatasan di atas  adalah: 

1. Memperbesar jumlah sampel penelitian 

2. Memperluas lokasi penelitian, misalnya untuk Jajaran pemerintahan provinsi 

Jawa Tengah atau bahkan sampai di pemerintahan seluruh Indonesia, 

sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara umum. 

3. Melakukan pengujian lebih lanjut terhadap variabel dengan memasukan 

variabel lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemeritah 
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daerah, misalnya etika audit, kompleksitas tugas, dan skeptisisme profesional 

auditor. 
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