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PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 
       Independensi merupakan salah satu prinsip etika yang harus dipenuhi oleh 

akuntan publik, karena nilai dari jasa pengauditan tergantung pada asumsi 

bahwa akuntan publik bersikap independen terhadap kliennya. Walaupun 

akuntan publik memperoleh fee dari klien atau manajemen perusahaan, tetapi 

dia juga melayani kepentingan pihak luar perusahaan seperti investor, 

kreditor, dan pemerintah. Tujuan dan kepentingan pihak manajemen klien 

mungkin berseberangan dengan tujuan dan kepentingan pihak luar yang 

menggunakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Manajemen 

perusahaan mempunyai kepentingan untuk menyampaikan informasi 

mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, 

sedangkan pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang akurat 

dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang 

mereka investasikan atau pinjamkan. Untuk melindungi kepentingan 

pengguna laporan keuangan, diperlukan suatu penilaian yang tidak memihak. 

Profesi akuntan publik mendapat kepercayaan dari klien dan pengguna 
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laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh manajemen klien. Akuntan publik dituntut untuk bersikap 

independen dalam melaksanakan tugasnya agar dapat mengeluarkan opini 

yang obyektif dan tidak memihak. Bila akuntan publik tidak benar-benar 

independen maka opininya atas kewajaran laporan keuangan klien tidak akan 

bernilai.  

      Menurut Arens dan Loebbecke (1996), independensi dalam audit berarti 

cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi 

hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi akuntan 

publik mencakup dua aspek, yaitu : (1) independensi sikap mental, dan (2) 

independensi penampilan. Independensi sikap mental akan ada bila akuntan 

publik mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang 

pelaksanaan auditnya. Independensi penampilan berhubungan dengan 

persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. 

     Pany dan Reckers (1980) mengemukakan bahwa independensi sikap 

mental dan independensi penampilan merupakan elemen kritis dalam 

menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Independensi 

sikap mental sulit diketahui oleh masyarakat karena hanya akuntan publik itu 

sendiri yang dapat merasakannya, sehingga masyarakat cenderung untuk 

menilai independensi penampilan akuntan publik daripada independensi sikap 

mental. Rusaknya independensi akuntan publik tidak hanya merusak 

kepercayaaan masyarakat terhadap akuntan yang bersangkutan, tetapi juga 

merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik secara 
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keseluruhan dan menurunkan nilai laporan keuangan yang diaudit (Anshori & 

Kartiningtyas, 1999). 

       Profesi akuntan publik sudah sejak lama menjadi sasaran kritik 

masyarakat. Posisi para akuntan publik akan selalu berada di ujung tanduk 

dan akan mencapai titik nadir pada masa resesi ekonomi (IAI, 1996). Saat ini 

profesi akuntan publik terus disudutkan. Masyarakat tidak lagi memandang 

akuntan publik sebagai profesi yang benar-benar independen. Mereka 

dituding sebagai biang kerok permainan ekonomi yang hanya 

menguntungkan pemilik perusahaan saja dan tidak menguntungkan publik. 

Pandangan negatif terhadap profesi akuntan publik di atas diperparah dangan 

temuan Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menunjukkan adanya sebelas kasus 

pelanggaran pasar modal yang melibatkan akuntan publik sepanjang tahun 

2001 (Auditor, 2002). Citra profesi akuntan publik sudah tentu akan terus 

menurun seiring dengan banyaknya skandal akuntansi yang melibatkan 

profesi tersebut. Salah satu pemicu dari pudarnya kredibilitas profesi akuntan 

publik adalah runtuhnya independensi (Warta Ekonomi, 2002). Untuk 

memperbaiki reputasinya dan meraih kembali kepercayaan masyarakat, 

akuntan publik harus dapat menunjukkan sikap yang independen dalam 

menjalankan profesinya dan menghindari keadaan yang dapat merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap independensi akuntan publik itu sendiri.  

       Dalam kode etik pemeriksaan akuntan yang dikeluarkan oleh American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) telah diatur sebagian 

faktor-faktor yang dapat mengurangi atau menghilangkan independensi 

penampilan akuntan publik, yaitu yang berhubungan dengan konflik 
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keuangan dan hubungan usaha dengan klien. Namun masih ada faktor-faktor 

lain yang belum dijelaskan atau belum ada aturan tertulisnya, seperti 

pemberian jasa-jasa manajemen, persaingan antar kantor akuntan publik, 

lamanya hubungan penugasan antara akuntan publik dengan klien, besarnya 

fee yang diterima oleh akuntan publik dan lain-lain (Anshori & Kartiningtyas, 

1999). 

       Penelitian yang berhubungan dengan independensi penampilan akuntan 

publik telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Lavin (1976), Firth (1980), 

Shockley (1981, Fatmawati (1984), Supriyono (1988), Nadirsyah (1993), 

Anshori dan Kartiningtyas (1999), serta Kusuma dan Novianty (2001).  

Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Kusuma dan Novianty (2001) dengan penambahan variabel independen 

yaitu hubungan personal dan hubungan sosial. Menurut Nadirsyah (1993), 

hubungan personal dan hubungan sosial akuntan publik berpengaruh terhadap 

independensi penampilan akuntan publik. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berbeda dengan sampel dalam penelitian yang dilakukan. 

Kusuma dan Novianty (2001). Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan 

Novianty mengambil sampel akuntan publik dan perusahaan publik di Pulau 

Jawa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

kantor akuntan publik dan manajer kredit pada bank umum di wilayah  

Surakarta dan Yogyakarta.  

 

B. Perumusan Masalah 
 
 
            Berdasarkan uraian  di  atas yang menjadi masalah pokok dalam penelitian 
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     ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah persaingan antar kantor akuntan publik, pemberian jasa selain jasa 

audit, lamanya penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik, audit fee, 

hubungan personal, dan hubungan sosial berpengaruh secara signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik ? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan perbankan  

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan 

akuntan publik  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 
 

      Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah persaingan antar kantor akuntan publik, 

pemberian jasa selain jasa audit, lamanya penugasan audit, ukuran kantor 

akuntan publik, audit fee, hubungan personal dan hubungan sosial 

berpengaruh secara signifikan terhadap independensi penampilan akuntan 

publik. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan 

perbankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik.   

 

D. Manfaat Penelitian 
 

 
      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti empiris tentang berbagai faktor yang mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik. 
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2. Memberi masukan kepada akuntan publik agar mempertahankan sikap 

mental independen dan menghindari keadaan-keadaan yang dapat merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap independensi akuntan publik, sehingga 

dapat meningkatkan citra profesi akuntan publik.  

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat pemakai laporan keuangan 

dalam menilai independensi akuntan publik. 

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang 

yang serupa. 

 

E. Batasan Masalah 
 
 

      Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dipandang dapat mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik dibatasi pada faktor-faktor yang 

menjadi variabel penelitian ini, yaitu  persaingan antar kantor akuntan publik, 

pemberian jasa lain selain jasa audit, lamanya penugasan audit, ukuran kantor 

akuntan publik, audit fee, hubungan personal, dan hubungan sosial. 

      Responden dalam penelitian ini meliputi para auditor yang bekerja di 

kantor akuntan publik yang tersebar di kota Surakarta dan Yogyakarta serta 

tercantum dalam Buku Direktori IAI tahun 2001-2002 dan manajer kredit 

pada bank umum yang berlokasi di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 

Responden hanya diminta untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam 

kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik.  
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BAB  II 
 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

1. Profesi Akuntan Publik 
 
 

      Akuntan publik dapat disebut sebagai suatu profesi karena telah 

memenuhi persyaratan sebagai suatu profesi. Menurut Regar yang dikutip 

oleh Abdullah dan Selamat (2002), profesi merupakan suatu jenis pekerjaan 

yang dipangku untuk suatu jabatan khusus tertentu dalam masyarakat dengan 

memenuhi syarat dan ciri-ciri berikut ini. 

a. Pengetahuan yang diperlukan diperoleh dengan cara mengikuti pendidikan 

yang teratur dan dibuktikan dengan tanda dan ijazah keahlian dan memiliki 

kewenangan dalam keahlian. 

b. Jasa yang diberikan dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki monopoli 

dalam memberikan pelayanan.  

c. Memiliki organisasi yang mendapat pengakuan masyarakat atau 

pemerintah dengan perangkat kode etik untuk mengatur anggotanya serta 

memiliki budaya profesi. 

d. Adanya suatu ciri yang membedakannya dengan perusahaan, yakni tidak 

mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi lebih mengutamakan 

pelayanan dengan memberikan jasa yang bermutu dengan balas jasa yang 

setimpal. 
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     Sofyan dalam Ali Syaugi (2002) mengemukakan ciri-ciri profesi sebagai 

berikut : 

a. Memiliki bidang ilmu yang ditekuni yaitu yang merupakan pedoman 

dalam melaksanakan keprofesiannya. 

b. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku 

anggotanya dalam profesi itu. 

c. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau 

pemerintah. 

d. Bekerja bukan dengan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada 

fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat 

e. Keahliannya dibutuhkan masyarakat. 

      Ikatan Akuntan Indonesia sebagai suatu organisasi profesi mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut (Tuanakotta, 1982) : 

a. Bahwa profesi itu berdasarkan suatu disiplin pengetahuan khusus. 

b. Bahwa diperlukan suatu proses pendidikan tertentu untuk memperoleh 

pengetahuan itu. 

c. Bahwa ada standar kualifikasi yang mengatur calon anggota untuk 

memasukinya dan ada pengakuan formal mengenai statusnya. 

d. Bahwa ada suatu norma perilaku yang mengatur hubungan antara profesi 

dengan kliennya, teman sejawat dan masyarakat maupun penerimaan 

tanggung jawab yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang melayani 

kepentingan umum. 

e. Bahwa ada organisasi yang mengabdikan diri untuk memajukan 

kepentingan para anggotanya dan kewajiban terhadap masyarakat. 
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     Profesi akuntan publik pada dasarnya tumbuh dan berkembang sebagai 

akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan 

pihak luar perusahaan. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga 

agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat 

dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan ingin memperoleh jasa pihak 

ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan 

oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan 

penilaian yang tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Hal diatas menjelaskan 

perbedaan antara profesi akuntan publik dengan profesi lain seperti pengacara 

dan dokter. Profesi lain cenderung untuk berpihak kepada kliennya, di lain 

pihak profesi akuntan publik dituntut untuk bersikap independen baik 

terhadap klien maupun pihak luar. 

 

2. Arti Penting Independensi Akuntan Publik 
 

 
     Standar Profesional Akuntan Publik mengharuskan akuntan publik untuk 

bersikap independen dalam mengaudit laporan keuangan dan jasa atestasi 

lainnya. Hal ini disebabkan banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan 

mereka terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan akuntan 

publik. Mereka berharap untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak 

memihak. Akuntan publik dalam hal ini harus tetap memiliki kebebasan yang 

cukup untuk melakukan audit yang andal guna memenuhi kepentingan 
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berbagai pihak yang mungkin saling bertentangan. Keyakinan masyarakat 

terhadap sikap independen akuntan publik akan sangat penting artinya bagi 

perkembangan profesi akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik 

dituntut untuk memiliki independensi dan keahlian yang tinggi terkait dengan 

besarnya tanggung jawab yang dibebankan padanya.  

     Ketentuan tentang independensi akuntan publik juga diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan maksud agar 

pendapat yang diberikan akuntan publik dilakukan secara profesional dan 

bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa 

profesi tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat yang diberikan 

obyektif sesuai dengan keadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap 

independen akuntan publik sangat penting dalam aktivitas pasar modal (IAI, 

1996). 

     Wilcox yang dikutip oleh Kusuma dan Novianty (2001) menyatakan 

bahwa independensi adalah salah satu norma pemeriksaan akuntan yang 

penting sebab pendapat akuntan independen diberikan untuk tujuan 

menambah kredibilitas laporan keuangan yang pada dasarnya merupakan 

gambaran manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap manajemen 

kliennya maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti dan akan 

menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

yang diauditnya, akibatnya pemakai laporan keuangan auditan akan membuat 

kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menimbulkan 

kerugian. Akuntan publik yang indepeden akan mampu menarik kesimpulan 
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yang tidak memihak mengenai laporan keuangan yang mereka audit sehingga 

dapat mengurangi risiko informasi. 

3. Definisi Independensi Akuntan Publik 
 

 
Independensi diartikan oleh Munawir (1984) sebagai suatu kejujuran yang 

tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dengan 

kata lain akuntan harus obyektif dan tidak berprasangka dalam 

mempertimbangkan fakta-fakta sebagai dasar pemberian pendapat. Kosasih 

(1985) mendefinisikan independensi sebagai sikap yang bebas, tidak 

memihak, tidak bisa dipengaruhi oleh bujukan, pengaruh, atau pengendalian 

dari pihak klien. Klien dalam hal ini diartikan secara luas, baik pimpinan 

(direksi berikut pejabat penting lainnya), perusahaan yang diperiksa, maupun 

pemilik dan dewan komisarisnya. 

Brown yang dikutip oleh Supriyono (1988) memberikan definisi 

independensi akuntan publik dengan menggunakan istilah independen dari 

Webster’s, yaitu  tidak memihak atau tidak tunduk pada pengaruh. Mulyadi 

(1990) menyatakan bahwa independensi berarti bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Mulyadi juga 

mengemukakan bahwa independensi berarti adanya kejujuran dalam diri 

akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

obyektif tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya.  

Arens dan Loebbecke (1996) mendefinisikan independensi dalam 

pemeriksaan akuntan sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam 

pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan 
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audit. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Pasal 6 Butir (1) juga dijelaskan 

bahwa jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota harus 

mempertahankan sikap independen. Ia harus bebas dari semua kepentingan 

yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun obyektivitasnya, 

tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu. 

Nadirsyah (1993)  mengungkapkan  bahwa  independensi  merupakan 

suatu sikap  seseorang  untuk  bertindak  dengan  integritas  dan  obyektivitas. 

Integritas  berhubungan  dengan  kejujuran  intelektual  akuntan,  sedangkan 

obyektivitas  secara  konsisten  berhubungan  dengan  kemampuan  untuk 

bersikap  netral  dalam  melaksanakan  penugasan  dan  menyiapkan  laporan 

akuntan.  

Sementara itu Meiggs yang dikutip oleh Nadirsyah (1993) menjelaskan 

mengenai konsep independensi dalam hubungannya dengan bobot 

keindependenannya. Meiggs berpendapat bahwa tidak ada akuntan publik 

yang  dapat  mengaku  dirinya  murni  independen  terhadap  kliennya  dalam 

menjalankan profesinya. Hal ini disebabkan akuntan publik perlu bekerja 

sama dengan kliennya dalam melaksanakan tugas dan akuntan publik 

mendapat  fee  atas  tugasnya  tersebut.  Menurut   Meiggs,  akuntan  publik 

harus berusaha agar kadar independensinya semaksimal mungkin sesuai 

dengan  lingkungan  yang  dihadapinya. Seorang  akuntan  publik  tidak  

dapat menghindarkan diri dari tekanan yang datang dari luar terhadap 

integritas  dan  obyektivitasnya  dalam  suatu  pelaksanaan  pemeriksaan. 

Mereka  harus  tetap  mempertahankan  integritas  dan  obyektivitasnya  di 
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setiap tahap  pemeriksaan  yang  dilakukan  dengan  cara  menghindarkan  

diri  dari situasi yang dapat mengurangi kredibilitas independensinya. 

 

 

4. Aspek Independensi Akuntan Publik 
 
 

Higgins yang dikutip oleh Anshori dan Kartiningtyas (1999) 

mengemukakan bahwa sikap tidak memihak dari akuntan publik dapat 

dibentuk dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang 

akuntan sendiri atau independensi dalam kenyataan dan dari sudut pandang 

kesan masyarakat selaku pemakai laporan keuangan atau independensi dalam 

penampilan. Independensi dalam kenyataan berkaitan dengan obyektivitas 

akuntan publik untuk bersikap bebas dari pengaruh keuntungan pribadi, 

sedangkan independensi dalam penampilan adalah bebas dari pertentangan 

kepentingan yang cenderung menggoyahkan kepercayaan masyarakat 

terhadap independensi dalam kenyataan akuntan publik. Akuntan publik yang 

bersikap independen dalam kenyataan dapat dianggap tidak independen 

apabila dia memberikan kesan yang menyebabkan masyarakat meragukan 

independensi yang dimilikinya. Independensi dalam kenyataan tidak cukup 

untuk mendukung kredibilitas dari akuntan publik. Akuntan publik juga harus 

tampak independen di mata masyarakat umum. 

Mulyadi (1990) mengungkapkan bahwa independensi dapat dibedakan ke 

dalam tiga aspek berikut ini. 

1. Independensi dalam kenyataan (independence in fact), adalah 

independensi dalam diri akuntan yang berupa kejujuran dalam diri akuntan 
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untuk mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpainya dalam 

pemeriksaan. 

2. Independensi  dalam  penampilan  (independence  in  appearance),  adalah 

 independensi yang dipandang dari sudut pandang pihak lain yang 

mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri akuntan. 

3. Independensi yang dipandang dari sudut pandang keahlian akuntan publik, 

adalah akuntan publik harus memiliki keahlian mengenai obyek yang 

diperiksanya. 

     Mautz yang dikutip oleh Supriyono (1988) menggolongkan independensi 

akuntan publik menjadi dua, yaitu : 

1. Independensi praktisi  

Independensi praktisi didasarkan pada pernyataan pikiran dan merupakan 

independensi nyata dari praktisi secara individual di dalam melaksanakan 

pekerjaaannya. Dengan kata lain independensi praktisi berhubungan 

dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan 

sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, 

pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan. 

2. Independensi profesi  

Independensi profesi merupakan independensi penampilan akuntan publik 

sebagai suatu kelompok profesi. Independensi profesi berhubungan dengan 

kesan atau persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. 

       Menurut Kell dalam Anshori dan Kartiningtyas (1999) bahwa supaya 

independen, seorang akuntan publik harus tanpa prasangka terhadap klien 
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mengenai pemeriksaan dan harus nampak obyektif di mata pihak-pihak yang 

percaya pada hasil pemeriksaan tersebut. 

 

5. Penelitian-penelitian Terdahulu Mengenai Independensi Akuntan Publik 
 
 

     Lavin (1976) meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik yang meliputi : (1) ikatan keuangan dan hubungan 

usaha dengan klien, (2) pemberian jasa selain jasa audit kepada klien, dan (3) 

lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien. Responden dalam 

penelitian ini adalah anggota AICPA (American Institute Certified Public 

Accountant), bank, dan lembaga broker. Lavin mengemukakan adanya 

ketidaksepakatan antara AICPA dan SEC (Securities and Exchange 

Commission) mengenai konsep independensi. Peraturan SEC mengenai 

independensi lebih konservatif dibandingkan AICPA. SEC berpendapat 

bahwa pemberian jasa selain jasa audit oleh seorang akuntan publik akan 

merusak independensi akuntan publik tersebut. AICPA beranggapan bahwa 

akuntan publik dapat mengaudit laporan keuangan seorang klien dengan 

obyektif walaupun ia juga memberikan jasa selain jasa audit kepada klien 

tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden lebih setuju 

dengan persepsi AICPA dibandingkan dengan persepsi SEC.  

      Firth (1980) melakukan penelitian tentang peranan dan pentingnya auditor 

independen yang dipersepsikan oleh pihak yang berkepentingan di Inggris. 

Responden dalam penelitian ini meliputi akuntan terdaftar di kantor akuntan 

publik ‘The Big Eight’, akuntan terdaftar di kantor akuntan publik lainnya, 

akuntan terdaftar yang berpraktek di bidang industri dan perdagangan, 
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manajer investasi, lembaga broker, dan petugas kredit di bank. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tidak adanya independensi dapat 

mengurangi keputusan berinvestasi dan pemberian pinjaman, dan (2) terdapat 

perbedaan yang signifikan mengenai persepsi terhadap independensi auditor 

antara pihak yang menyiapkan laporan keuangan dengan pihak yang 

menggunakan laporan keuangan.  

      Shockley (1981) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik, yaitu : (1) persaingan antar akuntan publik, (2) 

pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (3) ukuran kantor 

akuntan publik, dan (4) lamanya hubungan audit. Responden yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah patner di kantor akuntan publik ‘The Big Eight’, 

partner dari kantor akuntan publik lokal dan regional di Amerika Serikat, 

bank komersial, dan analis keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat persaingan yang tinggi, kantor akuntan publik yang 

menyediakan jasa konsultasi manajemen kepada klien yang diaudit, dan 

kantor akuntan publik yang kecil dipandang mempunyai risiko kehilangan 

independensi yang lebih besar. Sedangkan lamanya jangka waktu hubungan 

audit dengan klien tertentu bukan merupakan faktor yang signifikan dalam 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik.  

      Di Indonesia, penelitian mengenai tiga macam faktor yang mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik seperti yang dilakukan oleh Lavin 

telah dilakukan pada tahun 1984 oleh Fatmawati (Supriyono, 1988). Sampel 

dalam penelitian ini adalah 8 pemakai laporan keuangan termasuk Bapepam 

dan 13 kantor akuntan publik dengan cara judgment sampling. Pada tahun 
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1986, Supriyono meneliti enam macam faktor yang mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik di Indonesia, yaitu : (1) ikatan 

kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) jasa-jasa 

lainnya selain jasa audit, (3) lamanya hubungan audit antara akuntan publik 

dengan klien, (4) persaingan antar kantor akuntan publik, (5) ukuran kantor 

akuntan publik, dan (6) audit fee. Penelitian ini menggunakan sampel kantor 

akuntan publik, Bapepam, kelompok bank, dan perusahaan publik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor ikatan kepentingan keuangan 

dan hubungan usaha dengan klien yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik.  

      Penelitian yang dilakukan oleh Nadirsyah (1993) bertujuan untuk meneliti 

persepsi pemakai informasi akuntansi, akuntan, dan masyarakat umum 

terhadap independensi akuntan publik yang ditinjau dari delapan determinan 

independensi, yaitu (1) faktor psikologis, (2) tanggung jawab profesional, (3) 

kecakapan teknik, (4) faktor ekonomi, (5) jasa non audit, (6) hubungan 

personal, (7) audit fee, dan (8) hubungan sosial. Responden dalam penelitian 

ini adalah investor, kreditur, akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan 

manajemen, akuntan pemerintah, pengusaha non investor, dosen non akuntan, 

dan mahasiswa jurusan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemakai informasi akuntansi, akuntan, dan masyarakat umum secara 

signifikan tidak mempersepsikan akuntan publik independen. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Anshori dan Kartiningtyas (1999) 

bertujuan untuk mengetahui urutan atau tingkatan dalam mempengaruhi 

independensi akuntan publik dari empat faktor, yaitu : (1) persaingan antar 
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kantor akuntan publik, (2) pemberian jasa lainnya selain audit, (3) lamanya 

hubungan penugasan antara akuntan publik dengan klien, dan (4) audit fee. 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna laporan 

keuangan di Surabaya yang meliputi aparat pajak dan akuntan BPKP sebagai 

wakil pemerintah, bank sebagai wakil dari kreditor, dan pialang sebagai wakil 

dari investor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat persaingan 

mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap tingkat independensi 

penampilan akuntan publik dibandingkan faktor audit fee, pemberian jasa 

lain, dan lamanya hubungan penugasan.  

       Penelitian yang berhubungan dengan independensi akuntan publik juga 

dilakukan oleh Kusuma dan Novianty (2001). Hasil penelitian Kusuma dan 

Novianty menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik hanyalah ikatan 

kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, sedangkan faktor-

faktor lain seperti pemberian jasa lain selain audit, lamanya hubungan audit 

antara akuntan publik dengan klien, ukuran kantor akuntan publik, persaingan 

antar kantor akuntan publik, dan audit fee tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilanakuntan publik. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan responden perusahaan publik dan para 

akuntan publik yang semuanya berdomisili di Pulau Jawa.  

 

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan 

Publik 
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     Setiap akuntan publik berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan 

independensi guna menjaga citra profesi akuntan publik. Oleh karena itu 

akuntan publik tidak hanya dituntut untuk benar-benar bersikap independen 

tetapi dia juga harus menghindari faktor-faktor yang dapat merusak 

keyakinan masyarakat terhadap independensi akuntan publik. Berikut ini akan 

diuraikan faktor-faktor yang dapat merusak independensi penampilan akuntan 

publik. 

1. Pemberian Jasa Lainnya Selain Jasa Audit 

Suatu kantor akuntan publik tidak hanya menyediakan jasa audit tetapi 

juga menyediakan jasa lainnya seperti jasa konsultasi manajemen, jasa 

perpajakan, jasa akuntansi dan pembukuan, dan jasa lainnya. Dewasa ini 

usaha utama kantor akuntan publik telah bergeser dari jasa audit ke jasa 

konsultasi manajemen. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan pendapatan 

bruto dari jasa audit yang dialami oleh kantor akuntan besar dari tahun 

1975 – 1990 yang semula berkisar antara dua–per–tiga dan tiga-per-empat 

menjadi kurang dari setengah (IAI, 1996). Menurut Anshori dan 

Kartiningtyas (1999) meningkatnya pemberian jasa lain selain jasa audit 

tersebut disebabkan semakin pentingnya peranan akuntansi dalam dunia 

bisnis sehingga mendorong klien untuk menggunakan jasa-jasa non 

tradisional. Klien yang diaudit tidak jarang meminta kepada kantor 

akuntan publik yang sedang melaksanakan pemeriksaan audit untuk 

memberikan jasa lain selain jasa audit. Hal ini disebabkan manajemen 

klien memandang akuntan publik dapat mengetahui masalah-masalah dan 

kesulitan yang dihadapi manajemen dari pemeriksaan yang dilakukannya 
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sehingga masalah dan kesulitan tersebut dapat dipecahkan dengan tepat 

dan segera. Pihak kantor akuntan publik sendiri memandang pemberian 

jasa non audit sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan mereka 

(Hillison & Kennelly, 1988). Pendapat ini didukung oleh Simunic (1984) 

yang menyatakan bahwa secara umum pemberian jasa audit dan jasa selain 

jasa audit secara bersamaan kepada klien tertentu akan mendatangkan 

efisiensi walaupun dapat mengancam independensi akuntan publik. 

Berkaitan dengan pemberian jasa lain selain jasa audit, AICPA 

mengijinkan suatu kantor akuntan publik untuk melakukan jasa 

pembukuan dan audit untuk klien yang sama. Kebijakan ini didasarkan 

pada perbandingan antara pengaruh jasa pembukuan dan audit yang 

dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang sama terhadap independensi 

dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan apabila audit dilaksanakan 

oleh kantor akuntan publik yang berbeda. Namun SEC tidak mengijinkan 

klien-kliennya menggunakan jasa pembukuan dan audit yang dilaksanakan 

oleh kantor akuntan publik yang sama karena klien-klien SEC merupakan 

perusahaan yang besar dan memiliki staf akuntansi sendiri (Arens & 

Loebbecke, 1996). Metcalf Committee Staff Study yang termuat dalam 

Simunic (1984) menyatakan bahwa penyediaan jasa konsultasi manajemen 

dan jasa audit secara bersamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan 

yang kemungkinan mendorong akuntan publik untuk memberikan laporan 

yang tidak jujur. Situasi apapun yang meningkatkan kemungkinan bahwa 

seorang akuntan publik tidak akan melaporkan hasil investigasi auditnya 

secara jujur dapat dipandang sebagai ancaman bagi independensi. Simunic 
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juga mengutip pandangan Cohen Commission yang menyatakan bahwa 

mereka gagal dalam menemukan hubungan yang signifikan antara provisi 

jasa manajemen dan jasa audit. Menurut Supriyono (1988), beberapa 

penelitian di Amerika menunjukkan hasil yang saling bertentangan. Hasil 

penelitian Schulte, Hartley dan Ross, serta Goldman dan Barlev 

menunjukkan  bahwa pemberian jasa lainnya selain jasa audit kepada klien 

cenderung meningkatkan independensi akuntan publik karena akuntan 

publik lebih mengetahui keadaan kliennya sehingga relatif mempunyai 

kekuatan untuk menghadapi tekanan klien di dalam mempertahankan 

independensinya. Penelitian lain yang mendukung pendapat bahwa 

pemberian jasa lain selain jasa audit dapat berakibat negatif terhadap 

independensi akuntan publik dilakukan oleh Briloff dan Titard (Supriyono, 

1988). 

2. Lamanya Penugasan Audit 

 Hubungan yang terlalu lama antara seorang klien dengan kantor akuntan 

publik memungkinkan akuntan publik kehilangan inovasi, cepat merasa 

puas, dan kurang ketat di dalam melaksanakan prosedur audit. Oleh karena 

itu, seorang akuntan publik yang memperoleh penugasan audit lebih dari 

lima tahun berturut-turut pada klien yang sama dianggap terlalu lama, 

sehingga mempunyai pengaruh negatif terhadap independensi (Anshori & 

Kartiningtyas, 1999). Penugasan audit yang lama juga memiliki 

kemungkinan untuk meningkatkan independensi karena akuntan publik 

lebih paham dan lebih mengenal kondisi klien sehingga dapat 

melaksanakan tugasnya dengan efisien dan dapat menghadapi tekanan 
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klien. Hasil penelitian Shockley (1981) menunjukkan 30% responden 

berpendapat bahwa lamanya hubungan penugasan mempengaruhi 

independensi akuntan publik secara signifikan. 

 

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Ukuran kantor akuntan publik dapat ditentukan berdasarkan jumlah  relatif  

fee yang diterima oleh suatu kantor akuntan dari satu klien tertentu atau 

ada tidaknya spesialisasi fungsi pada suatu kantor akuntan. Menurut 

AICPA, kantor akuntan besar adalah kantor akuntan yang telah 

melaksanakan audit pada perusahaan publik sedangkan kantor akuntan 

kecil adalah kantor akuntan yang belum pernah melaksanakan audit pada 

perusahaan publik (Shockley, 1981). Kusuma dan Novianty (2001) 

mengemukakan bahwa kantor akuntan publik besar dipandang lebih 

independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang lebih kecil. 

Argumen yang mendukung pendapat tersebut dikemukakan oleh Mautz 

dan Sharaf dalam Shockley (1981) yang mengemukakan bahwa kantor 

akuntan publik besar tidak begitu tergantung pada salah satu klien saja 

karena fee dari klien tertentu hanya membentuk sebagian kecil dari total 

penghasilan kantor akuntan tersebut, sehingga hilangnya satu klien tidak 

begitu mempengaruhi pendapatannya. Hasil penelitian Hartley dan Ross 

yang dikutip oleh Shockley menunjukkan bahwa kantor akuntan besar 

lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan kecil. Hal ini 

disebabkan kantor akuntan publik besar biasanya memiliki departemen 

audit yang terpisah dengan departemen yang memberikan jasa non audit 
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kepada klien sehingga tidak merusak independensi kantor akuntan publik. 

De Angelo yang dikutip oleh Reynolds dan Francis (2001) menyimpulkan 

bahwa ukuran kantor akuntan publik merupakan cerminan dari 

independensi dan kualitas audit karena kantor akuntan publik yang lebih 

besar memiliki lebih banyak klien dibandingkan kantor akuntan publik 

yang lebih kecil. Kesimpulan ini didasarkan pada asumsi bahwa auditor 

yang memiliki lebih dari satu klien akan memiliki ketergantungan 

ekonomi yang lebih kecil terhadap seorang klien. 

4. Persaingan antar Kantor Akuntan Publik 

     Persaingan antar kantor akuntan publik akan semakin sengit saat 

memasuki era globalisasi. Globalisasi akan memberikan sejumlah peluang 

bagi akuntan publik lokal, karena pada era ini sejumlah besar investor dan 

perusahaan multinasional akan tertarik untuk menjalankan usahanya di 

Indonesia. Globalisasi juga mendatangkan sejumlah ancaman bagi akuntan 

publik lokal. Mereka harus berhadapan dengan akuntan publik asing 

karena akuntan publik asing akan diijinkan berpraktek di Indonesia tanpa 

harus berafiliasi dengan partner lokal. Persaingan antar kantor akuntan 

publik yang tajam kemungkinan mempunyai pengaruh besar terhadap 

independensi kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik akan bersaing 

untuk menarik klien dengan menghalalkan segala cara agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini cenderung mendorong 

persaingan yang tidak sehat antar kantor akuntan publik sehingga dapat 

merusak independensi kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik akan 

dihadapkan pada dua pilihan yang dilematis, yaitu kehilangan kliennya 
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karena klien mencari kantor akuntan lain atau tunduk pada tekanan 

manajemen klien dengan mengeluarkan opini sesuai keinginan klien. 

5. Audit Fee 

Profesi   akuntan   publik   berhak   memperoleh   imbalan  atas  jasa   yang 

diberikannya. Pembayaran bagi seorang akuntan publik untuk jasa audit 

yang diberikan atas nama kliennya disebut audit fee (Pratiwi, 2001). Saat 

ini standar yang mengatur mengenai besarnya audit fee yang dibebankan 

akuntan publik terhadap kliennya belum ditetapkan. Audit fee biasanya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau proses tawar-menawar antara 

kantor akuntan publik dan klien, meskipun demikian audit fee tidak dapat 

ditetapkan berdasarkan jenis pendapat atau opini yang akan diberikan oleh 

akuntan publik terhadap laporan keuangan klien. Rubin yang dikutip oleh 

Pratiwi (2001) menyebutkan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan 

untuk menetapkan audit fee, yaitu  : 

a. Auditee size 

Semakin besar suatu organisasi maka semakin banyak transaksi yang 

terjadi sehingga membutuhkan waktu audit yang lama. Dengan 

demikaian audit fee yang diterima akuntan publik akan lebih besar 

pula. 

b. Loss exposure 

Pengauditan yang beragam akan meningkatkan risiko kerugian yang 

dialami akuntan publik akibat tuntutan hukum yang mungkin terjadi. 

Oleh karena itu audit fee dipandang sebagai kompensasi untuk 

perbedaan dalam kerugian yang mungkin terjadi. Jadi semakin 
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beragam pengauditan yang dilakukan maka semakin besar pula audit 

fee yang dibebankan akuntan publik kepada kliennya. 

c. Entity complexity 

Semakin  kompleks  suatu  entitas yang diperiksa, maka akan semakin 

banyak tambahan waktu audit yang dibutuhkan akuntan publik. 

Dengan demikian semakin besar pula audit fee yang dibebankan 

kepada klien. 

d. Report complexity 

Semakin banyak laporan audit yang diminta auditee dan semakin 

besar jumlah data yang terdapat dalam laporan keuangan, maka audit 

fee yang dibebankan kepada klien akan semakin besar pula, mengingat 

waktu dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengauditan 

juga semakin besar.  

       Anshori dan Kartiningtyas (1999) menyebutkan bahwa audit fee yang 

besar dari seorang klien memiliki kemungkinan untuk merusak 

independensi akuntan publik, karena kantor akuntan publik yang 

melakukan audit merasa tergantung dan khawatir akan kehilangan klien 

yang mendatangkan pendapatan yang relatif besar sehingga cenderung 

untuk memberikan opini sesuai dengan keinginan klien. Nadirsyah (1993) 

menyatakan bahwa independensi akuntan publik akan diragukan apabila 

akuntan publik menerima fee selain yang ditentukan di dalam kontrak 

kerja, adanya fee bersyarat (contingent fee), dan menerima fee yang 

jumlahnya besar dari seorang klien yang diaudit. Supriyono (1989) juga 

mengungkapkan bahwa audit fee yang besar mungkin dapat mendorong 
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kantor akuntan publik lebih independen karena dengan audit fee yang 

besar akan tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit 

yang lebih luas dan seksama. 

 

6. Hubungan Personal 

 Hubungan  personal  mencakup  hubungan  famili  dan  hubungan  sebagai 

sahabat. Hubungan famili merupakan hubungan yang timbul melalui 

pertalian darah dan perkawinan. Penelitian yang dilakukan Nadirsyah 

(1993) menunjukkan bahwa hubungan personal akuntan publik tidak 

dipersepsikan independen oleh pemakai informasi akuntansi, akuntan, dan 

masyarakat umum. Pengaruh hubungan famili terhadap independensi 

akuntan publik dijabarkan oleh AICPA dalam Interpretasi Rule 101-1. 

Peraturan tersebut menjelaskan berbagai macam hubungan keluarga dan 

pengaruhnya terhadap independensi akuntan publik, yaitu : 

a. Hubungan keuangan dan usaha yang berasal dari anggota 

Independensi anggota dapat rusak akibat kepentingan keuangan dan 

hubungan usaha antara klien dengan suami atau istri anggota, anak-

anak yang masih menjadi tanggungan anggota, atau sanak keluarga 

yang tinggal seatap dengan atau menjadi tanggungan anggota. 

Kepentingan keuangan dan hubungan usaha yang berasal dari 

keluarga tersebut di atas terhadap klien dianggap mempengaruhi atau 

relatif merusak independensi anggota. 

b. Hubungan keuangan dan usaha yang mungkin berasal dari anggota  
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Hubungan keluarga dekat dapat menimbulkan keadaan-keadaan lain 

yang merusak independensi penampilan. Namun tidak semua 

hubungan keluarga dekat akan mengakibatkan rusaknya independensi 

penampilan karena keluarga dekat yang letaknya terlalu jauh mungkin 

tidak   mengakibatkan   rusaknya independensi.  Berikut  ini  pedoman 

 pengaruh keluarga dekat pada independensi penampilan. 

1). Independensi penampilan dianggap rusak karena kepentingan 

keuangan yang cukup berarti, investasi atau hubungan usaha 

antara klien dengan keluarga dekat anggota berikut : anak-anak 

yang sudah tidak menjadi tanggungan, kakak atau adik, kakek dan 

nenek, orang tua, mertua, dan istri atau suami terdahulu. 

 2). Jika kepentingan keuangan keluarga dekat tersebut merupakan 

jumlah yang material dihubungkan dengan kekayaan bersihnya, 

maka pihak ketiga dapat menyimpulkan bahwa obyektivitas 

anggota terhadap kliennya menjadi rusak dengan adanya 

hubungan dengan keluarga dekat yang tertutup tersebut. 

3).  Independensi penampilan anggota dianggap rusak jika keluarga 

dekat anggota memegang peranan penting atau memegang 

tanggung jawab posisi eksekutif di dalam perusahaan klien. 

4).  Pemisahan goegrafis dan frekuensi hubungan yang jarang antara 

keluarga dekat dengan anggota dapat mengurangi kesan rusaknya 

independensi anggota. 

c. Hubungan keuangan dan bisnis yang umumnya tidak dianggap berasal 

dari anggota  
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Independensi penampilan tidak dipandang rusak dengan adanya 

hubungan keuangan dan usaha antara keluarga jauh anggota dengan 

kliennya. Keluarga jauh tersebut meliputi : paman, bibi, kemenakan, 

saudara sepupu, saudara ipar, dan keluarga jauh lainnya. Namun 

kepentingan keuangan dan hubungan usaha keluarga jauh tersebut 

dapat merusak independensi penampilan anggota bila terdapat 

hubungan tertutup antara anggota dan keluarga jauhnya. 

7. Hubungan Sosial 

Hubungan sosial diartikan sebagai keterlibatan akuntan publik dalam 

badan-badan sosial sebagai anggota atau pengurus. Menurut Nadirsyah 

(1993), seorang akuntan publik tidak dapat memeriksa yayasan-yayasan 

sosial bila ia menjadi anggota atau pengurus pada yayasan tersebut. 

Sebagai pengurus, ia memiliki tanggung jawab penuh tentang  segala 

aspek terhadap yayasan sosial tersebut, termasuk aspek keuangan, 

sehingga akan merusak independensi akuntan publik tersebut. Namun 

akuntan publik dapat melaksanakan audit dan sekaligus menjadi anggota 

dewan pengawas atau trustee kehormatan bagi organisasi-organisasi 

nirlaba sepanjang profesinya semata-mata bersifat kehormatan (Arens & 

Loebbecke, 1996). Hal diatas juga ditegaskan oleh AICPA dalam 

Intepretasi Rule 101-1 tentang jabatan direktur dan dewan kehormatan. 

Peraturan tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Nadirsyah (1993), 

menyebutkan bahwa anggota profesi akuntan seringkali diminta untuk 

meminjamkan namanya sebagai seorang direktur atau anggota dewan 

kehormatan suatu lembaga amal, keagamaan, kemasyarakatan, atau 

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



     

                    

                                                                                   
                                                                                                                                                             
 
 

 
  
                                                                               
 

organisasi non profit yang dewan kepengurusannya besar dan mewakili 

kepemimpinan masyarakat. Seorang akuntan pemeriksa yang mengijinkan 

namanya untuk maksud tersebut di atas dan melibatkan diri dengan 

laporan keuangan organisasi tersebut, tidak kehilangan independensi 

sepanjang : 

1) Posisinya dalam organisasi tersebut sebagai posisi kehormatan. 

2) Posisinya tersebut diidentifikasikan sebagai kehormatan di dalam 

semua kepala surat dan surat edaran keluar dimana dia disebutkan 

sebagai direktur atau dewan kehormatan. 

3) Dia membatasi partisipasinya hanya pada pemakaian namanya. 

4) Dia tidak memberikan suaranya atau dengan kata lain berperan serta 

dalam fungsi manajemen. 

 

E. KERANGKA TEORITIS 
 
 

 

 

 

 

 

 
         variabel dependen 

 
 

            variabel independen 

       Gambar 2.1 Skema Kerangka Teoritis 

 
Independensi 
penampilan 

akuntan publik 

 

1. Persaingan antar kantor 

akuntan publik 

2. Pemberian jasa selain jasa 

audit 

3. Lamanya penugasan audit 

4. Ukuran kantor akuntan 

publik 

5. Audit fee 

6. Hubungan personal 

7. Hubungan sosial 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  : 

1. Variabel dependen 

    Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah independensi 

penampilan  akuntan publik.  

2. Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah persaingan 

antar kantor akuntan publik, pemberian jasa lain selain jasa audit, lamanya 

penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik, audit fee, hubungan 

personal, dan hubungan sosial. 

     Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persaingan antar 

kantor akuntan publik, pemberian jasa lainnya selain jasa audit, lamanya 

penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik, audit fee, hubungan personal, 

dan hubungan sosial terhadap independensi penampilan akuntan publik.  

 

F. HIPOTESIS  
 
 

       Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H01 :     Persaingan antar kantor akuntan publik tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.  

HA1 :     Persaingan antar kantor akuntan publik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.  

H02 :     Pemberian jasa lain selain jasa audit tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 
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HA2 :     Pemberian jasa lain selain jasa audit mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

H03 :     Lamanya penugasan audit tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.   

HA3 :     Lamanya penugasan audit mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik.  

H04 :    Ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.   

HA4 :     Ukuran kantor akuntan publik mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik.   

H05 :     Audit fee tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi penampilan akuntan publik. 

HA5  :    Audit fee mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi penampilan akuntan publik. 

H06 : Hubungan personal akuntan publik tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

HA6 : Hubungan personal akuntan publik mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

H07 : Hubungan sosial akuntan publik tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

HA7 : Hubungan sosial akuntan publik mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

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



     

                    

                                                                                   
                                                                                                                                                             
 
 

 
  
                                                                               
 

H08 : Tidak terdapat perbedaan persepsi antara perbankan dan auditor 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi 

penampilan akuntan publik. 

HA8 : Terdapat perbedaan persepsi antara perbankan dan auditor mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi penampilan 

akuntan publik. 

BAB  III 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

 
A. Tipologi Penelitian 
 
 

     Penelitian ini dirancang dengan tingkat kristalisasi yang terformalisasi, 

yang berarti desain penelitian telah distruktur dengan baik dan hipotesis telah 

dirumuskan dengan tepat. Penelitian ini dilihat dari lingkup penelitiannya 

termasuk penelitian statistik yang lebih menekankan pada analisis terhadap 

sampel. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai field study karena 

lingkungan penelitian ini merupakan lingkungan sebenarnya dimana aktivitas 

harian berlangsung secara natural tanpa intervensi peneliti. Jenis penelitian ini 

adalah ex post facto karena peneliti tidak mempunyai kemampuan dalam 

mengendalikan variabel yang diteliti. Dimensi waktu dalam penelitian ini 

adalah cross sectional karena penelitian hanya dilakukan dalam satu periode. 

Modus komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, 

artinya data pokok dikumpulkan dari sampel suatu populasi dengan 
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menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan secara langsung 

kepada responden.  

 

B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 
 

 
            Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data. Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang-

orang, kejadian, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang 

sedang diteliti oleh peneliti (Sekaran, 2000). Singarimbun dan Effendi (1989) 

membedakan populasi menjadi dua yaitu populasi sampling dan populasi 

sasaran. Populasi sampling dalam penelitian ini meliputi perbankan dan 

kantor akuntan publik di Surakarta dan Yogyakarta. Populasi sasaran dalam 

penelitian ini adalah manajemen bank dan auditor.  

      Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dari orang-orang yang memiliki karakteristik 

khusus dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Kriteria manajemen bank yang 

dijadikan sebagai sampel adalah manajer bagian kredit pada bank umum, 

karena mereka selaku pihak yang seringkali menggunakan laporan keuangan 

auditan untuk pengambilan keputusan masalah kredit. Kriteria auditor yang 

dipilih sebagai sampel adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik 

yang tercantum dalam buku Direktori IAI tahun 2001-2002. 

      Berdasarkan data dari Bank Indonesia diketahui bahwa terdapat 25 bank 

umum di Surakarta dan 19 bank umum di Yogyakarta. Jumlah kantor akuntan 
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publik (KAP) yang tersebar di Surakarta dan Yogyakarta menurut data yang 

tercantum dalam buku Direktori IAI tahun 2001-2002 adalah 10 KAP, dengan 

rincian 5 KAP tersebar di Surakarta dan 5 KAP tersebar di Yogyakarta. 

Peneliti akan mendistribusikan kuesioner ke seluruh bank umum di Surakarta 

dan Yogyakarta serta ke kantor akuntan publik di Surakarta dan Yogyakarta 

yang tercantum dalam buku Direktori IAI tahun 2001-2002. Peneliti akan 

memberikan satu bendel kuesioner ke tiap-tiap bank dan lima hingga sepuluh 

bendel kuesioner untuk masing-masing kantor akuntan publik. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jumlah kuesioner yang kembali 

dan telah terseleksi kelengkapannya. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 
 
 
       Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan 

dan studi pustaka. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder dari hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan teoritis mengenai 

independensi penampilan akuntan publik. Penelitian lapangan dilakukan 

dengan instrumen berupa kuesioner untuk mengumpulkan data primer yang 

diperoleh langsung dari responden. Metode pengumpulan data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang dilakukan dengan 

memberikan kuesioner kepada responden secara langsung (personal 

administered questionnairre). Peneliti memilih metode ini dengan harapan 

agar dapat menghemat biaya dan dapat mencapai tingkat pengembalian 

kuesioner yang tinggi.  
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      Masing-masing responden dalam penelitian ini akan didatangi oleh 

peneliti sebanyak dua kali. Kunjungan pertama dilakukan peneliti untuk 

menyerahkan kuesioner sedangkan kunjungan kedua dilakukan untuk 

mengambil kuesioner. Responden diberikan batasan waktu selama dua hingga 

delapan minggu untuk mengisi kuesioner agar mereka dapat mengisi 

kuesioner dengan nyaman dan leluasa. Peneliti juga melakukan konfirmasi 

melalui telepon untuk menanyakan kesediaan responden mengisi kuesioner 

dan kapan kuesioner tersebut dapat diambil oleh peneliti. Paket kuesioner 

yang diberikan kepada masing-masing bank terdiri dari satu bendel kuesioner 

disertai surat pengantar yang mencantumkan identitas peneliti, tujuan 

penelitian, dan kalimat persuasif agar responden bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Paket kuesioner yang diserahkan kepada tiap kantor akuntan 

publik berisi lima hingga sepuluh bendel kuesioner yang juga disertai dengan 

surat pengantar. 

 

D. Identifikasi dan Teknik Pengukuran Variabel 
 
 

      Uma Sekaran (2000) membedakan variabel menjadi dua kelompok 

berdasarkan sifatnya, yaitu variabel yang bersifat obyektif dan variabel yang 

bersifat subyektif. Variabel yang bersifat obyektif dapat diukur dengan 

mudah, sedangkan variabel yang bersifat subyektif sulit untuk diukur. Salah 

satu teknik yang digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat subyektif 

seperti perasaan, persepsi, dan sebagainya adalah dengan 

pengoperasionalisasian konsep. Pengoperasionalisasian konsep merupakan 
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pengurangan konsep-konsep yang bersifat abstrak ke dalam dimensi dan 

elemen untuk memperoleh karakteristik dan perilaku yang dapat diukur. 

      Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah independensi penampilan 

akuntan publik. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat 

bahwa akuntan publik bertindak independen (Anshori & Kartiningtyas, 

1999). 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi persaingan antar kantor 

akuntan publik, pemberian jasa selain jasa audit, lamanya penugasan audit, 

ukuran kantor akuntan publik, audit fee, hubungan personal dan hubungan 

sosial. Ketujuh variabel independen tersebut diukur dengan skala 

dikotomi. Tujuan peneliti menggunakan skala dikotomi adalah untuk 

memperoleh ketegasan jawaban dari responden. Pengukuran untuk 

masing-masing variabel akan diuraikan berikut ini. 

a. Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik  

  Empat pertanyaan yang diadopsi dari literatur Supriyono (1988) 

diajukan kepada responden untuk mengukur variabel persaingan antar 

kantor akuntan publik. Pertanyaan tersebut tercantum dalam kuesioner 

bagian kedua nomor 1 sampai dengan nomor 4. Skor yang diberikan 

untuk jawaban nomor 1 dan 2 adalah skor 1 untuk jawaban ‘ya’ dan  

skor 0 untuk jawaban ‘tidak’, sedangkan skor yang diberikan untuk 
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jawaban nomor 3 dan 4  adalah skor 0 untuk jawaban ‘ya’ dan skor 1 

untuk jawaban ‘tidak’.  

b. Pemberian Jasa Selain Jasa Audit 

 Sebelas pertanyaan yang diadopsi dari literatur Supriyono (1988) 

diajukan kepada  responden  untuk  mengukur  variabel  pemberian  

jasa  selain jasa audit. Pertanyaan tersebut tercantum dalam kuesioner 

bagian kedua nomor 5 sampai dengan nomor 15. Skor yang diberikan 

untuk jawaban nomor 5 s.d nomor 8 dan nomor 13 s.d nomor 15 

adalah skor 1 untuk jawaban  ‘ya’ dan skor 0 untuk jawaban ‘tidak’, 

sedangkan skor yang digunakan untuk jawaban nomor 9 s.d nomor 12 

adalah skor 0 untuk jawaban ‘ya’ dan skor 1 untuk jawaban ‘tidak’. 

c. Lamanya Penugasan Audit  

 Empat pertanyaan yang diadopsi dari literatur Supriyono (1988) 

diajukan kepada responden untuk mengukur variabel lamanya 

penugasan audit. Pertanyaan tersebut tercantum dalam kuesioner 

bagian kedua nomor 16 sampai dengan nomor 19. Skor yang 

diberikan untuk jawaban nomor 16 dan 17 adalah skor 1 untuk 

jawaban ‘ya’ dan skor 0 untuk jawaban ‘tidak’, sedangkan skor yang 

diberikan untuk jawaban nomor 18 dan 19 adalah skor 0 untuk 

jawaban ‘ya’ dan skor 1 untuk jawaban ‘tidak’. 

d. Ukuran Kantor Akuntan Publik  

 Empat pertanyaan yang diadopsi dari literatur Supriyono (1988) 

diajukan kepada responden untuk mengukur variabel ukuran kantor 

akuntan publik. Pertanyaan tersebut tercantum dalam kuesioner bagian 
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kedua nomor 20 sampai dengan nomor 23. Skor yang diberikan untuk 

jawaban nomor 20 dan 21 adalah skor 1 untuk jawaban ‘ya’ dan skor 

0 untuk jawaban ‘tidak’, sedangkan skor yang diberikan untuk 

jawaban nomor 22 dan 23 adalah skor 0 untuk jawaban ‘ya’ dan skor 

1 untuk jawaban ‘tidak’. 

e. Audit Fee  

 Empat pertanyaan yang diadopsi dari pertanyaan dalam literatur 

Supriyono (1988) diajukan kepada responden untuk mengukur 

variabel audit fee. Pertanyaan tersebut tercantum dalam kuesioner 

bagian kedua nomor 24 sampai dengan nomor 27. Skor yang 

diberikan untuk jawaban nomor 24 dan 25 adalah skor 1 untuk 

jawaban ‘ya’ dan skor 0 untuk jawaban ‘tidak’, sedangkan skor yang 

diberikan untuk jawaban nomor 26 dan 27 adalah skor 0 untuk 

jawaban ‘ya’ dan skor 1 untuk jawaban ‘tidak’. 

f.     Hubungan Personal  

 Lima pertanyaan yang diadopsi dari pernyataan dalam literatur 

Nadirsyah (1993) diajukan kepada responden untuk mengukur 

variabel hubungan personal. Pertanyaan tersebut tercantum dalam 

kuesioner bagian kedua nomor 28 sampai dengan nomor 32. Skala 

yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah skala dikotomi 

dengan skor 1 untuk jawaban ‘ya’ dan skor 0 untuk jawaban ‘tidak’.  

g. Hubungan Sosial  

Dua pertanyaan yang diadopsi dari pernyataan dalam literatur 

Nadirsyah (1993) diajukan kepada responden untuk mengukur 
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variabel hubungan sosial. Pertanyaan tersebut tercantum dalam 

kuesioner bagian kedua nomor 33 sampai dengan nomor 34. Skala 

yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah skala dikotomi 

dengan skor 1 untuk jawaban ‘ya’ dan skor  0 untuk jawaban ‘tidak’ . 

 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
 
 

       Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa 

kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari dua 

bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai identitas responden dan 

informasi umum. Bagian kedua mencakup 34 pertanyaan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik, dengan 

rincian 4 pertanyaan mengenai persaingan antar KAP, 11 pertanyaan 

mengenai pemberian jasa lain selain jasa audit, 4 pertanyaan mengenai lama 

penugasan audit, 4 pertanyaan mengenai ukuran KAP, 4 pertanyaan mengenai 

audit fee, 5 pertanyaan mengenai hubungan personal, dan 2 pertanyaan 

mengenai hubungan sosial. Sebanyak 27 pertanyaan diadopsi dari literatur 

Supriyono (1988) dan 7 pertanyaan diadopsi dari literatur Nadirsyah (1993) 

dengan perubahan seperlunya. Responden dalam penelitian ini diminta untuk 

menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’ sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.  

  

F. Metode Analisis Data 
 
 

      Sebelum pengujian terhadap instrumen, normalitas dan hipotesis 

dilakukan dalam penelitian ini, terlebih dahulu disusun statistik deskriptif dari 
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data primer yang diperoleh. Pengolahan data akan dilakukan dengan bantuan 

program SPSS version 9 for windows. 

1. Pengujian Instrumen 

 Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh instrumen 

yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Hasil 

penelitian tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya apabila 

instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak valid dan 

atau tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, suatu instrumen perlu diuji 

dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.   

 Penelitian ini menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian–

penelitian sebelumnya, sehingga validitas dan reliabilitas instrumen dapat 

dipertanggungjawabkan. Namun pengujian terhadap reliabilitas dan 

validitas instrumen tetap dilakukan karena adanya pengaruh perbedaan 

waktu dan  responden.  

a. Pengujian Validitas 

  Validitas menunjukkan sejauhmana instrumen dapat mengukur konsep 

tertentu yang harus diukur (Sekaran, 2000). Pengujian validitas 

terhadap kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan construct validity untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang digunakan dapat mengukur secara tepat isi dan makna dari 

konsep yang digunakan. Peneliti memilih pendekatan construct 

validity dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini paling banyak 

digunakan oleh para peneliti ilmu-ilmu sosial dan konsep yang diukur 

sudah jelas. Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan 
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skor item dengan skor faktor yang merupakan jumlah dari semua skor 

item dalam faktor. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik 

korelasi product moment dengan rumus berikut ini. 

                        n ( å x y )   -   ( å x  å y ) 
                r xy    = 
                            Ö [  n å x 2  -  ( å x ) 2 ]  [  n å y 2  –  ( å y ) 2  ] 

 
dimana   : 
 
r xy :      koefisien korelasi product moment 
x        :    skor pertanyaan setiap nomor 
y :      skor faktor 
n :      jumlah pertanyaan 

Angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka kritik 

tabel korelasi nilai r pada tingkat signifikansi tertentu untuk 

mengetahui apakah suatu pertanyaan valid atau tidak. Peneliti 

menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 %. Suatu pertanyaan 

dikatakan valid apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

angka kritik tabel korelasi nilai r pada tingkat signifikansi 5% 

(Singarimbun & Effendy, 1989). 

b. Pengujian Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi  suatu instrumen di 

dalam mengukur konsep yang sama. Pengujian reliabilitas bertujuan 

untuk mengetahui derajat akurasi atau ketepatan dari instrumen 

pengukuran. Pengujian reliabilitas hanya dapat dilakukan pada 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah memiliki validitas. Pengujian 

reliabilitas terhadap instrumen pengukuran (kuesioner) dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Hoyt yang 
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berlaku untuk jawaban dalam dua kategori (Arikunto, 1996). Rumus 

Hoyt adalah sebagai berikut :  

                 Vs 
               r II   =   1    - 

                                                 Vr 
dimana  :  
 
r II   : reliabilitas instrumen 
Vr  : varians responden 
Vs  : varians sisa  
 

Peneliti menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 %. Apabila  r II  

yang  diperoleh lebih besar dari nilai kritis product moment atau r tabel  

pada taraf signifikansi yang ditetapkan maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tersebut reliabel (Arikunto, 1996).  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang 

diperoleh sehingga peneliti dapat menentukan alat uji statistik yang tepat 

untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memenuhi kriteria distribusi normal. Deteksi kenormalan dapat 

dilihat dari nilai probabilitas. Apabila probabilitas > 0,05 maka data 

mengikuti distribusi normal (Santosa, 2002). 

3. Pengujian Hipotesis 

Alat uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis ditentukan 

berdasarkan hasil uji normalitas. Statistik induktif yang digunakan apabila 

data mengikuti distribusi normal adalah statistik parametrik, sebaliknya 

apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi normal maka statistik 
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induktif yang digunakan adalah statistik non parametrik. Penelitian ini 

menggunakan alat uji statistik berupa uji chi square dan uji proporsi, 

independent sample t-test, dan uji mann-whitney. Alat uji tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Uji  Chi-square  dan  Uji Proporsi 

 Uji  chi-square (uji c2)  dan uji proporsi  dilakukan dalam penelitian ini 

untuk menguji hipotesis satu hingga hipotesis tujuh. Kedua alat uji 

tersebut  digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah dalam uji proporsi untuk masing-masing faktor yang 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Menghitung skor total dari setiap responden 

2) Menghitung skor rata-rata dari setiap responden dengan cara 

membandingkan skor total dengan jumlah item pertanyaan. Apabila 

skor rata-rata responden lebih rendah dari 0,5 maka skor rata-

ratanya dianggap 0, dan jika skor rata-rata responden sama atau 

lebih tinggi dari 0,5 maka skor rata-ratanya dianggap 1. 

3) Menghitung jumlah responden yang mendapat skor 1 dan skor 0. 

4) Membuat kesimpulan berdasarkan skor atau jawaban dari 

mayoritas responden. 

Kesimpulan yang diperoleh dari uji proporsi akan diuji dengan chi 

square test. Teknik chi-square test dipilih karena data yang akan 

diteliti berbentuk data nominal berupa skor kuesioner yang diperoleh 
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responden dengan skala dikotomi. Teknik ini juga dapat digunakan 

untuk penelitian dengan sampel kecil dan untuk nilai-nilai yang tidak 

membentuk distribusi normal (Novianty, 2000). 

 Rumus uji  chi-square  adalah 

           2          2       (nij  -  eij)
2 

                      c2    =   S      S    
                                           i = 1    j = 1          eij 

 dimana  : 
 
 nij  = observed frequencies 

  eij = expected frequencies 

 

 Apabila terdapat dua jenis pertanyaan dalam suatu faktor maka uji 

proporsi dan uji chi-square dilakukan secara terpisah karena skor 

kedua jenis pertanyaan tersebut berkebalikan. 

b. Mann-Whitney Test 

 Menurut Supranto (1994), uji mann-whitney digunakan dalam situasi 

dimana kita ingin menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan 

dimana data tersebut diambil dari dua sampel yang tidak saling terkait. 

Uji mann-whitney dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji 

hipotesis delapan, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

persepsi yang signifikan antara perbankan dan auditor mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan 

publik. Uji ini hanya digunakan jika data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal. Rumus uji mann-whitney (uji U) adalah sebagai 

berikut : 
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                             n1 (n1 +  1)                           
   U  =  n1 n2 +                           -  R1           atau     
                       2 
 
                                        n2 (n2 +  1)                           
   U  =  n1 n2 +                           -  R2              
                       2 

 Kedua rumus tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan dua 

nilai yang berbeda bagi U. Nilai yang dipilih untuk U dalam pengujian 

hipotesis adalah nilai yang paling kecil dari kedua nilai tersebut. 

Pengujian hipotesis dengan uji mann-whitney dilakukan dengan 

bantuan program SPSS version 9 for windows. Peneliti menentukan 

tingkat signifikansi (α) sebesar 5% Kriteria pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji mann-whitney adalah sebagai berikut 

(Santosa, 2002) : 

               H0 tidak ditolak jika     sighit     >     0, 05 

                                H0  ditolak   jika           sighit     <     0, 05   

c. Independent Sample T-Test 

Independent sample t-test dilakukan dalam penelitian ini untuk 

menguji hipotesis delapan dengan catatan data yang diperoleh 

mengikuti distribusi normal. Penggunaan independent sample t-test 

dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya perbedaan persepsi antara 

perbankan dan auditor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik. Independent sample t-test 

meliputi Levene’s test for equality of variances dan uji t. Levene’s test 

for equality of variances digunakan untuk mengetahui apakah varian 

populasi kedua kelompok sampel tersebut homogen atau tidak. Varian 
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populasi kedua kelompok sampel dinyatakan homogen jika nilai 

probabilitas untuk Levene’s test lebih besar dari taraf signifikansi yang 

ditetapkan yaitu 5 %. Hasil Levene’s test akan menentukan 

pengggunaan uji t. Apabila varian populasi kedua kelompok sampel 

homogen maka digunakan uji t dengan dasar equal variances 

assumed, sebaliknya jika varian populasi kedua kelompok sampel 

heterogen maka digunakan uji t dengan dasar equal variances not 

assumed. Rumus uji t adalah sebagai berikut : 

 

        X1    -    X2 
       t    = 

         S1
2   +   S2

2 
         n1         n2 

 

 Pengujian hipotesis dengan uji t dilakukan dengan bantuan program 

SPSS version 9 for windows. Peneliti menentukan tingkat signifikansi 

(α) sebesar 5% Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji  

t adalah sebagai berikut (Santosa, 2002) : 

               H0 tidak ditolak jika     sighit     >     0, 05 

                              H0  ditolak   jika           sighit     <    0, 05 
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BAB  IV 
 
 
 

ANALISIS DATA 
 

 
 
A. Pengumpulan Data 
 

       Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis persepsi dua kelompok 

responden terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik. Dua kelompok responden tersebut adalah auditor 

yang  bekerja di KAP dan manajer kredit pada bank umum di kota Surakarta 

dan Yogyakarta.  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. Penyebaran kuesioner dilaksanakan dengan 

mendatangi tempat kerja responden. Penyebaran kuesioner dimulai pada 

pertengahan bulan Mei 2003 dan pengumpulan kuesioner berakhir pada 
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pertengahan bulan Juli 2003. Berikut ini disajikan tabel mengenai distribusi 

dan pengambalian kuesioner yang memenuhi syarat untuk proses analisis. 

Tabel  IV.1  Distribusi dan Pengumpulan Kuesioner 
 
 
Responden    Kusioner       Kuesioner         Tingkat         Kuesioner    Kuesioner                                

Dikirim         Diterima     Pengembalian       Gugur       Terpakai 
 
Auditor                50               47               94     %                -                 47 
Manj. kredit        44               25                56,82 %               3                22 

 
Jumlah                94               72                76,60 %               3               69 

 Sumber   :  Data primer diolah    

        

Kuesioner yang terkumpul dalam jangka waktu dua bulan adalah sejumlah 72 

bendel kuesioner atau sebesar 76,60 % dari kusioner yang disebar oleh peneliti. 

Setelah dilakukan pengeditan, terdapat 3 bendel kuesioner yang gugur karena 

tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi kuesioner yang 

dapat digunakan dalam proses analisis adalah sebanyak 69 bendel kuesioner, 

dengan rincian 47 bendel kuesioner berasal dari auditor dan 22 bendel kusioner 

berasal dari manajer kredit. Alasan responden tidak bersedia menjawab 

kuesioner disajikan pada tabel di bawah ini. 

 Tabel IV 2   Alasan Responden Tidak Menjawab Kuesioner 

 
Alasan                                                                Jumlah 
 
Kesibukan              2 
Menjaga kerahasiaan perusahaan        16 
Tidak terbiasa dengan laporan keuangan auditan        2 
Tidak ada di tempat            2 
            

     Jumlah             22 

     Sumber : Data primer diolah 
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B. Pengujian Data 
 
 
       Ketepatan pengujian hipotesis tentang hubungan variabel penelitian 

tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data 

penelitian tidak akan berguna jika alat pengukur atau instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak mempunyai 

validitas dan reliabilitas yang tinggi (Singarimbun & Effendi, 1989). Oleh 

karena itu uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan dalam penelitian ini. 

 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana suatu alat 

pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson dengan bantuan 

program SPSS version 9 for windows. Hasil uji validitas untuk masing-

masing variabel akan diuraikan berikut ini. 

Tabel IV. 3  Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Persaingan Antar 
Kantor  Akuntan Publik 

  
Pertanyaan               r hitung                          r ( 0.05, 67)                          Status 
 
       1 0,5628 **          0,235           valid  
       2 0,6029 **   0,235           valid  
       3 0,5035 **                     0,235           valid  
       4 0,6334 ** 0,235           valid  
 
**  signifikan pada level  0,01 

 

Tabel IV. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Pemberian Jasa Lain Selain 
Jasa Audit 
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Pertanyaan               r hitung                          r ( 0,05, 67)                        Status 
 
       5 0,5038 **                       0,235 valid  
       6                      0,5329 **                       0,235 valid  
       7                      0,5839 **                       0,235 valid  
       8                      0,5751 **                       0,235 valid  
       9                      0,5329 **                       0,235 valid  
      10                     0,4104 **                       0,235 valid  
      11   0,4104 **                       0,235 valid  
      12   0,4991 **                       0,235 valid   
      13   0,5740 **                       0,235 valid   

           14                     0,4829 **                       0,235                           valid  
      15                     0,4539 **                       0,235                           valid  
 
**  signifikan pada level  0,01 

 

 

Tabel IV. 5  Hasil Uji Validitas Variabel Lama Penugasan Audit 
 

Pertanyaan               r hitung                         r ( 0,05 , 67)                          Status 
 
       16  0,7582 **   0,235           valid  
       17       0,6598 **                     0,235                            valid  
       18                  0,7239 **                     0,235                            valid  
       19                  0,6112 **                       0,235                            valid  
 
** signifikan pada level  0,01 
 

Tabel IV. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Ukuran Kantor Akuntan 
Publik 
 

Pertanyaan                r hitung                        r ( 0,05 , 67)                           Status 
 
       20       0,8416 **                     0,235                            valid  
       21        0,8223 **                     0,235                            valid  
       22                     0,4346 **                       0,235                            valid  
       23                     0,4869 **          0,235                            valid  
 
** signifikan pada level  0,01 

 

Tabel IV. 7  Hasil Uji Validitas Variabel Audit Fee 
 

Pertanyaan                r hitung                       r ( 0,05 , 67)                            Status 
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       24        0,6612 **                     0,235             valid  
       25                   0,4561 **          0,235             valid  
       26        0,6084 **                      0,235             valid  
       27                   0,6233 **                     0,235             valid  
 
** signifikan pada level  0,01 
 

Tabel IV. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Hubungan Personal 
 

Pertanyaan                r hitung                         r ( 0,05 , 67)                           Status 
 
       28        0,9021 **                     0,235                         valid  
       29                   0,8887 **                     0,235                         valid  
       30        0,9128 **          0,235                         valid  
       31        0,8877 **          0,235              valid  
       32        0,5859 **          0,235              valid  

** signifikan pada level 0, 01 
Tabel IV. 9  Hasil Uji Validitas Variabel Hubungan Sosial 

Pertanyaan             r hitung                         r ( 0,05 , 67 )                         Status 

       33        0,8429 **          0,235            valid  

       34        0,8282 **          0,235            valid  
 
** signifikan pada level 0,01 

Hasil uji validitas yang disajikan pada tabel IV. 3 – tabel IV. 9 menunjukkan 

bahwa semua item pertanyaan berkorelasi positif dengan skor faktornya 

pada taraf signifikansi 0,01. Kesimpulannya semua item pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti bersifat valid karena r hitung lebih besar dari r tabel. 

 
2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauhmana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Hoyt dengan bantuan program SPSS version 9 for 

windows. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel IV.10. 

Tabel IV.10   Hasil Uji Reliabilitas 
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Variabel                                           r II           r (0,05 , 67)           Status 

Persaingan antar  KAP                           0,3298          0,235             reliabel 
Pemberian Jasa Selain Jasa Audit          0,7022          0,235            reliabel 
Lama Penugasan Audit               0,6337          0,235             reliabel 
Ukuran KAP                     0,5890          0,235             reliabel 
Audit Fee     0,3739          0,235             reliabel 
Hubungan Personal    0,8870          0,235             reliabel 
Hubungan Sosial    0,5675          0,235             reliabel 

Sumber  :  Data primer diolah 

Hasil uji reliabilitas pada tabel IV. 10 menunjukkan bahwa nilai r II untuk 

masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel. 

Kesimpulannya instrumen yang digunakan untuk mengukur  variabel  dalam 

penelitian ini dapat diandalkan atau reliabel. 

C. Pengujian Normalitas 
 
 
       Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui kepastian sebaran data 

yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menentukan statistik induktif yang 

akan digunakan. Statistik induktif yang digunakan jika data terdistribusi normal 

adalah statistik parametrik, sebaliknya jika data tidak terdistribusi normal maka 

statistik induktif yang digunakan adalah statistik non parametrik. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov 

dengan bantuan program SPSS version 9 for windows. Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel IV.11. 

    Tabel IV. 11  Hasil Uji Normalitas 

Variabel  Independen          Probabilitas        Status 

Persaingan antar Kantor Akuntan Publik            0, 0007            tidak normal 
Pemberian Jasa Lain Selain Jasa Audit 0, 0052  tidak normal 
Lama Penugasan Audit 0, 0019  tidak normal  
Ukuran Kantor Akuntan Publik 0, 0000  tidak normal 
Audit Fee 0, 0000  tidak normal 
Hubungan Personal 0, 0000  tidak normal 
Hubungan Sosial 0, 0009  tidak normal 
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Seluruh variabel independen 0, 5188     normal 

Sumber  :  data primer diolah 

       Tabel IV.11 menunjukkan bahwa data untuk masing-masing variabel tidak 

terdistribusi secara normal karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, tetapi 

secara keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi 

normal karena nilai probabilitas untuk seluruh variabel independen lebih besar 

dari 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas, alat uji statistik yang digunakan 

dalam pengujian hipotesis delapan adalah uji mann-whitney dan independent 

samples t-test. Independent samples t-test bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan persepsi antara auditor dan perbankan terhadap keseluruhan faktor 

yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik, sedangkan uji 

mann-whitney digunakan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara auditor 

dan perbankan terhadap masing-masing faktor. 

 
D. Deskripsi Jawaban Responden 

 
 

Kuesioner yang diberikan kepada responden tidak hanya mencakup 

pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik, tetapi juga berisi pertanyaan yang bersifat umum. 

Berikut ini akan disajikan jawaban responden atas pertanyaan umum maupun 

pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik. 

1. Pertanyan Umum 

 Pertanyaan umum yang diajukan kepada responden auditor bertujuan untuk 

mengetahui jasa apa saja yang mereka berikan. Kesimpulan yang dapat 

diambil berdasarkan jawaban responden auditor yang kembali adalah jasa 
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yang diberikan oleh kantor akuntan publik tidak terbatas pada jasa audit 

tetapi juga mencakup jasa non audit. Urutan macam-macam jasa yang 

diberikan oleh kantor akuntan publik disajikan pada tabel IV.12. 

    Tabel IV. 12  Jasa yang Ditawarkan Kantor Akuntan Publik 
 

 Jenis Jasa          Jumlah  Responden 
 

Pemeriksaan Umum         42 
Pemeriksaan Khusus          38 
Penyusunan Sistem Akuntansi        32    
Jasa Konsultasi Perpajakan        30 
Jasa Konsultasi Manajemen lainnya       24 
Jasa Lain-lain          22 

Sumber  :  Data primer diolah 

Pertanyaan umum yang diberikan kepada manajer kredit berhubungan 

dengan sumber informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan pemberian kredit kepada perusahaan yang baru pertama kali 

meminjam. Responden diminta untuk memilih tingkat kepentingan 

informasi untuk mengambil keputusan, dimana dalam pertanyaan tersebut 

bobot informasi diberi skor 1 sampai dengan 5. Jawaban responden 

menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik 

memegang peranan yang paling penting. Urutan sumber informasi disajikan 

pada tabel IV. 13. 

Tabel  IV. 13  Bobot Sumber Informasi Keputusan Kredit Pertama  
Kali 
 
Sumber Informasi                                    Total Bobot          

Laporan keuangan calon nasabah yang                  
      diperiksa akuntan publik                              101 
Laporan keuangan calon nasabah yang    
      diperiksa petugas bank                               97 
Laporan keuangan calon nasabah yang  
    tidak diperiksa                                53 
Lain-lain sumber informasi                               86 
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Sumber  :  Data primer diolah 

 
2. Pertanyaan Faktor - faktor yang Mempengaruhi Independensi 

Penampilan Akuntan  Publik 

Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Jawaban 

responden atas pertanyaan-pertanyaan ini akan digunakan sebagai data 

dalam pengujian hipotesis. Pertanyaan ini dikelompokkan ke dalam tujuh 

faktor, yaitu persaingan antar kantor akuntan publik, pemberian jasa lain 

selain jasa audit, lamanya penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik, 

audit fee, hubungan personal, dan hubungan sosial. Jika responden 

menjawab faktor tersebut merusak independensi penampilan akuntan publik 

atau informasi yang disajikan dalam laporan audit tidak bermanfaat maka 

responden dianggap mempersepsikan faktor tersebut mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik dan jawaban responden diberi skor 

1. Sebaliknya, jika responden menjawab faktor tersebut tidak merusak 

independensi penampilan akuntan publik atau informasi yang disajikan 

dalam laporan audit bermanfaat maka responden dianggap mempersepsikan 

faktor tersebut tidak mempengaruhi independensi penampilan akuntan 

publik dan jawaban responden diberi skor 0.  

a. Tingkat Persaingan antar Kantor Akuntan Publik 

Faktor ini terdiri dari empat pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 1 

sampai dengan nomor 4. Pertanyaan nomor 1 dan 2 menanyakan tentang 

tingkat persaingan antar kantor akuntan publik. Jawaban setiap kelompok 

responden atas pertanyaan nomor 1 dan 2 disajikan dalam tabel IV. 14. 

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



     

                    

                                                                                   
                                                                                                                                                             
 
 

 
  
                                                                               
 

 Tabel IV. 14  Jawaban Responden Atas Pertanyaan Tingkat 
Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik  
 

Jawaban 

               Pertanyaan                    Ya                                 Tidak                Jumlah 

                         Auditor       Manajer        Auditor       Manajer  

        1                 16   8 31 14              69  
        2  10   6 37 16              69 
 

               Sumber  :  Data primer diolah      

 
 Pertanyaan  

1 = Jika persaingan antar  kantor  akuntan  relatif  tajam,  apakah hal 

ini merusak  independensi  akuntan  publik ? 

2 = Jika persaingan antar  kantor  akuntan  relatif  tidak tajam,  

apakah hal ini merusak  independensi  akuntan  publik ? 

Pertanyaan nomor  3 dan 4  bertujuan untuk menguji jawaban pada 

nomor 1 dan 2. Jika tingkat persaingan antar kantor akuntan publik 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik maka informasi 

yang disajikan dalam laporan pemeriksaan tidak bermanfaat, tetapi jika 

tingkat persaingan tidak mempengaruhi independensi maka informasi 

yang disajikan dapat memberikan manfaat. Jawaban responden atas 

pertanyaan nomor 3 dan 4 disajikan pada tabel IV. 15. 

  Tabel IV. 15 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Manfaat 
Informasi Laporan Pemeriksaan Dihubungkan Dengan Tingkat 
Persaingan Kantor Akuntan 
 

Jawaban 

               Pertanyaan                    Ya                                 Tidak                Jumlah 

                         Auditor       Manajer        Auditor       Manajer  

        3                 39                18                   8                 4              69  
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        4                 31                12                 16               10              69 
         
               Sumber  :  Data primer diolah 

Pertanyaan  

3 = Jika    persaingan   antar    kantor    akuntan    publik   relatif   

tajam   apakah informasi  yang  disajikan di  dalam  laporan  

pemeriksaannya  lebih   bermanfaat ? 

4 = Jika persaingan antar kantor akuntan publik relatif tidak tajam 

apakah informasi yang disajikan di dalam laporan 

pemeriksaannya lebih  bermanfaat ? 

b. Pemberian jasa lain selain jasa audit 

  Faktor ini terdiri dari sebelas butir pertanyaan, yaitu nomor 5 sampai 

dengan nomor 15. Pertanyaan nomor 5 sampai dengan nomor 8 dan 

nomor 13 sampai dengan nomor 15 menanyakan tentang pemberian jasa 

lain selain jasa audit. Jawaban responden atas pertanyaan tersebut 

disajikan pada tabel IV. 16. 

Tabel IV. 16 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Tentang 
Pemberian Jasa Lain selain Jasa Audit  

 
 

 Jawaban 

               Pertanyaan                     Ya                               Tidak                Jumlah 

                         Auditor       Manajer       Auditor       Manajer  
 
       5                    10                  7                 37                15               69 
       6                      7                  7                 40                15               69 
       7                       8      9     39    13    69 
       8      6     5     41    17    69 
      13                     5                  1                 42                21               69 
      14                     9                  5                 38                17               69 
      15                   13                  6                 34                16               69 
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              Sumber  :  Data primer diolah 

 Pertanyaan  : 

5 = Apakah jasa penyusunan sistem akuntansi yang diberikan kepada 

klien audit dapat merusak independensi akuntan publik tersebut ? 

6 = Apakah jasa konsultasi perpajakan yang diberikan kepada klien 

audit  dapat merusak independensi akuntan publik tersebut ? 

7 = Apakah jasa pemeriksaan (auditing) tujuan khusus yang diberikan 

kepada klien audit dapat merusak independensi akuntan publik 

tersebut ? 

8 = Apakah jasa konsultasi manajemen laba yang diberikan kepada 

klien audit dapat merusak independensi akuntan publik tersebut ? 

13 = Seorang akuntan memeriksa suatu klien yang telah menggunakan 

komputer untuk akuntansi. Jika akuntan pemeriksa tersebut sangat 

memahami penggunaan komputer tersebut, apakah hal ini 

merusak independensi  akuntan tersebut ? 

14 = Jika akuntan pemeriksa tersebut hanya memahami sebagian 

penggunaan komputer tersebut, apakah hal ini merusak 

independensi akuntan tersebut ? 

15 = Jika akuntan pemeriksa tersebut sama sekali tidak memahami 

penggunaan komputer tersebut, apakah hal ini merusak 

independensi  akuntan tersebut ? 

Pertanyaan nomor  9 sampai dengan 12  bertujuan untuk menguji 

jawaban pada nomor 5 sampai dengan 8. Jika pemberian jasa lain selain 

jasa audit mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik maka 
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informasi yang disajikan dalam laporan pemeriksaan tidak bermanfaat, 

tetapi jika pemberian jasa lain selain jasa audit tidak mempengaruhi 

independensi maka dapat meningkatkan manfaat dari informasi yang 

disajikan dalam laporan pemeriksaan. Jawaban responden atas 

pertanyaan nomor 9 sampai dengan 12 disajikan pada tabel IV. 17. 

 

Tabel IV. 17 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Manfaat 
Informasi Laporan Pemeriksaan Dihubungkan  Dengan Pemberian 
Jasa Lain selain Jasa Audit  
 

 

Jawaban 

Pertanyaan                     Ya                                Tidak                 Jumlah 

                        Auditor        Manajer        Auditor       Manajer  

       9     34           21         13          1               69   
     10                   38                21                   9                  1               69          
     11                   41                18                   6                  4               69 
     12                   38                18                   9                  4               69 
     

               Sumber  :  Data primer diolah 

9 = Apakah pemberian jasa penyusunan sistem akuntansi dapat 

meningkatkan manfaat informasi yang disajikan di dalam laporan  

pemeriksaan akuntan publik ? 

10 = Apakah pemberian jasa konsultasi perpajakan dapat 

meningkatkan manfaat  informasi  yang  disajikan  di  dalam  

laporan  pemeriksaan akuntan publik ? 

11 = Apakah pemberian jasa pemeriksaan (auditing) untuk tujuan 

khusus dapat meningkatkan manfaat informasi yang disajikan di 

dalam laporan  pemeriksaan  akuntan publik  
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12 = Apakah pemberian jasa konsultasi manajemen laba dapat 

meningkakan manfaat informasi yang disajikan di dalam laporan 

pemeriksaan akuntan publik ? 

c. Lama Penugasan Audit 

  Faktor ini terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu nomor 16 sampai 

dengan nomor 19. Pertanyaan nomor 16 dan 17 menanyakan tentang. 

lama penugasan audit Jawaban responden atas pertanyaan tersebut 

disajikan pada tabel IV. 18. 

Tabel IV. 18 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Tentang Lama 
Penugasan Audit  

 
        Jawaban 

Pertanyaan                       Ya                               Tidak                 Jumlah 

                                Auditor       Manajer       Auditor       Manajer  
 
           16                      16               10                31                12                 69 
           17                      12                 2                35                20                 69 
            
     Sumber  :  Data primer diolah 

 Pertanyaan  

16 = Jika lamanya penugasan audit suatu kantor akuntan pada klien 

tertentu sudah lebih dari 5 tahun, apakah hal ini merusak 

independensi akuntan /  kantor  akuntan  tersebut  ?  

17 = Jika lamanya penugasan audit suatu kantor akuntan pada klien 

tertentu 5 tahun atau kurang, apakah hal ini merusak independensi 

akuntan / kantor  akuntan tersebut  ?  

Pertanyaan nomor 18 dan 19  bertujuan untuk menguji jawaban pada 

nomor 16 sampai dengan 17. Jika lama penugasan audit mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik maka informasi yang disajikan 
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dalam laporan pemeriksaan tidak bermanfaat, tetapi jika lama penugasan 

audit tidak mempengaruhi independensi maka informasi yang disajikan 

dalam laporan pemeriksaan dapat bermanfaat. Jawaban responden atas 

pertanyaan nomor 18 dan 19  disajikan pada tabel IV. 19. 

 

Tabel IV. 19 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Manfaat 
Informasi Laporan Pemeriksaan Dihubungkan Dengan Lama 
Penugasan Audit  

 
        Jawaban 

Pertanyaan                       Ya                               Tidak                 Jumlah 
                                Auditor       Manajer       Auditor       Manajer  

 
           18                      35               12                12                10                 69 
           19                      36               18                11                  4                 69 
            
     Sumber  :  Data primer diolah 

Pertanyaan  : 

18 = Jika lamanya penugasan audit suatu kantor akuntan pada klien 

tertentu  sudah lebih dari 5 tahun, apakah informasi yang  

disajikan dalam laporan pemeriksaannya bermanfaat  ? 

19 = Jika  lamanya  penugasan  audit  suatu  kantor akuntan pada klien 

tertentu  5 tahun atau kurang, apakah informasi yang disajikan 

dalam laporan pemeriksaannya bermanfaat ? 

d. Ukuran Kantor Akuntan Publik 

Faktor ini terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu nomor 20 sampai 

dengan nomor 23. Pertanyaan nomor 20 dan 21 menanyakan tentang. 

ukuran kantor akuntan publik. Jawaban responden atas pertanyaan nomor 

20 dan 21 disajikan pada tabel IV. 20. 
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Tabel IV. 20 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Ukuran Kantor 
Akuntan Publik  

 

Jawaban 

            Pertanyaan                     Ya                               Tidak                 Jumlah 

                      Auditor        Manajer       Auditor       Manajer  

       20                   17                 6                 30                 16                69 
       21                   21                 5                 26                 17                69 

 
     Sumber  : Data primer diolah 

Pertanyaan  

20 = Apakah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan besar (sudah 

mengaudit perusahaan publik)  mempengaruhi independensi ? 

21 = Apakah audit  yang  dilakukan  oleh  kantor  akuntan  kecil  

(belum pernah mengaudit perusahaan publik) mempengaruhi 

independensi ? 

Pertanyaan nomor 22 dan 23 bertujuan untuk menguji jawaban pada 

nomor 20 dan 21. Jika ukuran kantor akuntan publik mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik maka informasi yang disajikan 

dalam laporan pemeriksaan tidak bermanfaat, tetapi jika ukuran kantor 

akuntan publik tidak mempengaruhi independensi maka informasi yang 

disajikan dalam laporan pemeriksaan dapat bermanfaat. Jawaban 

responden atas pertanyaan nomor 22 dan 23  disajikan pada tabel IV. 21. 

Tabel IV. 21 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Manfaat 
Informasi Laporan Pemeriksaan Dihubungkan Dengan Ukuran 
Kantor Akuntan Publik 

 
        Jawaban 

Pertanyaan                       Ya                               Tidak                 Jumlah 
                                Auditor       Manajer       Auditor       Manajer  

 
       22                   42                21                  5                   1                69 
       23                   40                18                  7                   4                69 

     Sumber  : Data primer diolah 
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Pertanyaan  : 

22  = Apakah audit yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan besar 

dapat  memberikan informasi yang bermanfaat ? 

23 = Apakah  audit  yang  dilakukan  oleh   suatu  kantor akuntan kecil 

    

  dapat   memberikan informasi yang bermanfaat ? 

e. Audit Fee 

Faktor ini terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu nomor 24 sampai 

dengan nomor 27. Pertanyaan nomor 24 dan 25 menanyakan tentang. 

audit fee. Jawaban responden atas pertanyaan nomor 24 dan 25 disajikan 

pada tabel IV. 22. 

Tabel IV. 22  Jawaban Responden Atas Pertanyaan Audit Fee  
 

Jawaban 
           Pertanyaan                    Ya                                  Tidak                 Jumlah 

                         Auditor        Manajer        Auditor         Manajer  

  24                      10                  9                  37                 13                 69 
  25                        8                  3                  39                 19                 69 
  

 Sumber  :  Data primer diolah 

 Pertanyaan  : 

24 = Jika audit fee dari suatu klien merupakan sebagian besar dari total  

pendapatan suatu kantor akuntan, apakah hal ini merusak 

independensi  kantor akuntan tersebut ? 

25 = Jika   audit   fee   dari   suatu   klien   merupakan  sebagian  kecil  

dari total pendapatan suatu kantor akuntan, apakah hal ini  

merusak independensi  kantor akuntan tersebut ? 
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Pertanyaan nomor 26 dan 27 bertujuan untuk menguji jawaban pada 

nomor 24 dan 25. Jika besarnya audit fee mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik maka informasi yang disajikan dalam laporan 

pemeriksaan tidak bermanfaat, tetapi jika besarnya audit fee tidak 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik maka informasi 

yang disajikan dalam laporan pemeriksaan dapat bermanfaat. Jawaban 

responden  atas  pertanyaan  nomor  24  dan  25  disajikan  pada tabel  

IV. 23. 

Tabel IV. 23  Jawaban Responden Atas Pertanyaan Manfaat 
Informasi Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Audit Fee 

 
Jawaban 

            Pertanyaan                    Ya                                  Tidak                 Jumlah 

                         Auditor        Manajer        Auditor         Manajer  

      26                   39                14                    8                   8               69 
      27                   39                19                    8                   3               69 

Sumber  :  Data primer diolah 

Pertanyaan   : 

26 = Jika Anda mengetahui bahwa audit fee yang diperoleh dari 

seorang klien merupakan sebagian besar pendapatan suatu kantor 

akuntan, apakah  informasi yang disajikan di dalam  laporan 

pemeriksaannya bermanfaat ? 

27 = Jika  Anda   mengetahui  bahwa   fee  yang   diperoleh   dari   

seorang   klien merupakan sebagian kecil pendapatan suatu kantor 

akuntan, apakah  informasi  yang  disajikan  di  dalam laporan  

pemeriksaannya  bermanfaat ?  

f. Hubungan Personal 
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 Faktor  ini   terdiri  dari  lima  butir  pertanyaan  yaitu  nomor  28  sampai 

dengan nomor 32. Pertanyaan  tersebut  menanyakan tentang hubungan 

personal akuntan publik. Jawaban responden atas pertanyaan nomor 28 

sampai dengan nomor 32 disajikan pada tabel  IV. 24. 

 

 

Tabel IV. 24 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Hubungan 
Personal Akuntan Publik 

 
Jawaban 

          Pertanyaan                      Ya                                   Tidak                 Jumlah 

                        Auditor        Manajer          Auditor        Manajer  

      28                  29                17                   18                  5                 69 
      29                  32                17                   15                  5                 69 
      30                  31                19                   16                  3                 69 
      31                  31                18                   16                  4                 69 
      32                  21                15                   26                  7                 69 

 
 Sumber  :  Data primer diolah 

Pertanyaan  

28 = Jika   istri    atau    anak    dari    akuntan    publik   yang    sedang  

  melaksanakan   pengauditan  memiliki  saham  perusahaan   klien, 

   apakah hal ini merusak  independensi akuntan publik tersebut ? 

29 = Jika orang tua atau mertua atau kakek atau saudara kandung atau 

ipar dari akuntan publik yang sedang melaksanakan pengauditan 

memiliki saham perusahaan klien, apakah hal ini merusak 

independensi akuntan publik tersebut ? 

30 = Jika anak seorang akuntan publik yang sedang melaksanakan  

pengauditan pada perusahaan tertentu menjadi direktur atau 
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anggota dewan komisaris pada perusahaan tersebut, apakah hal ini 

merusak  independensi  akuntan  publik  tersebut ? 

31 = Jika orang tua atau mertua atau saudara kandung atau ipar dari 

seorang akuntan publik yang sedang melaksanakan pengauditan 

pada perusahaan  tertentu  menjadi  direktur  atau  anggota  dewan   

 

 

  komisaris pada perusahaan tersebut, apakah hal ini merusak 

independensi akuntan  publik  tersebut ? 

32 = Jika akuntan publik mengaudit laporan keuangan perusahaan 

sahabat dekat/ karibnya, apakah hal ini merusak independensi 

akuntan publik  tersebut ? 

g. Hubungan Sosial 

 Faktor ini terdiri dari dua butir pertanyaan yaitu nomor 33 dan nomor 34. 

Pertanyaan tersebut menanyakan tentang hubungan sosial akuntan 

publik. Jawaban responden atas pertanyaan nomor 33 dan 34 disajikan 

pada tabel IV. 25. 

Tabel IV. 25 Jawaban Responden Atas Pertanyaan Hubungan Sosial 
Akuntan Publik 

 
Jawaban 

         Pertanyaan                     Ya                                   Tidak                 Jumlah 

                        Auditor        Manajer         Auditor        Manajer  

     33                   18                 10                  29                12              69 
     34                   31                 15                  16                  7              69 
 

          Sumber  :  Data primer diolah          

 Pertanyaan    : 
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33 = Jika akuntan publik menjadi anggota suatu yayasan sosial, dimana 

dalam yayasan tersebut terdapat satu atau lebih klien sebagai 

anggota; apakah hal ini merusak independensi akuntan publik 

tersebut ? 

34 = Jika akuntan publik melakukan pengauditan pada yayasan sosial, 

dimana ia menjadi anggota atau pengurus pada yayasan tersebut ;  

apakah hal  ini  merusak independensi akuntan publik  tersebut ? 

E. Pengujian Hipotesis 
 
 

       Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah uji proporsi, uji chi square, uji mann-whitney, dan independent 

sample t-test. Uji proporsi dan uji chi square digunakan dalam pengujian 

hipotesis satu sampai dengan hipotesis tujuh. Uji mann-whitney dan 

independent sample t-test digunakan dalam pengujian hipotesis delapan, karena 

data penelitian secara keseluruhan terdistribusi normal tetapi data untuk 

masing-masing variabel tidak terdistribusi normal. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan bantuan program SPSS version 9 for windows. 

1. Pengujian Hipotesis 1 

HA1 :  Persaingan antar kantor akuntan publik mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Uji proporsi dan uji chi square untuk faktor persaingan antar kantor akuntan 

publik terdiri dari uji proporsi dan uji chi square untuk pertanyaan tingkat 

persaingan antar kantor akuntan publik serta uji proporsi dan uji chi square 

untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan dihubungkan 

dengan tingkat persaingan antar kantor akuntan publik. 
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Tabel IV. 26  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Tingkat Persaingan 
antar Kantor Akuntan Publik 
 

Kategori                      Frekuensi Observasi           Frekuensi  Harapan  

Tidak         ( 0 )                      40                                                34,50 
Ya              ( 1 )                      29                           34,50 

 Total                                       69                                                69,00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

 

 

Tabel IV. 27 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Tingkat Persaingan 
antar Kantor Akuntan Publik 

 

 c2
hitung                    c2

(0,05 ; 1)            Signifikansi             α                     Status 
 
 1,7536               3,841               0,1854               0,05             tidak signifikan 

  
Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan tingkat persaingan antar kantor akuntan 

publik menunjukkan bahwa hasilnya tidak signifikan karena nilai hitung c2 

(1,7536) lebih  kecil  dari  nilai  tabel  c2  (3, 841) atau  tingkat  signifikansi  

yang diperoleh (0,1854) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 

(0,05). Hasil  uji proporsi  menunjukkan  bahwa  responden  yang menjawab 

‘tidak’ (40) lebih banyak daripada responden yang menjawab’ya’ (29). Hal 

ini berarti faktor persaingan antar kantor akuntan publik tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan 

publik.  

Tabel IV. 28 Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Tingkat Persaingan antar 
Kantor Akuntan Publik 
 

Kategori                      Frekuensi Observasi           Frekuensi  Harapan  
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Ya           ( 0 )                      41                                                34, 50 
Tidak      ( 1 )                      28                           34, 50 

 Total                                       69                                                69, 00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 29 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Tingkat Persaingan antar 
Kantor Akuntan Publik 

 

 c2
hitung                   c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi            α                     Status 

 2, 4493            3, 841                 0, 1176              0,05            tidak signifikan 
 

Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan 

dihubungkan dengan tingkat persaingan antar kantor akuntan publik 

menunjukkan bahwa hasilnya tidak signifikan karena nilai hitung c2 

(2,4493) lebih  kecil  dari  nilai  tabel  c2  (3, 841) atau  tingkat  signifikansi  

yang diperoleh (0,1176) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 

(0,05). Hasil uji proporsi  menunjukkan  bahwa responden yang menjawab 

‘ya’ (41)  lebih  banyak  daripada  responden  yang  menjawab  ‘tidak’  (28). 

Hal ini berarti informasi yang disajikan dalam laporan pemeriksaan akuntan 

publik bermanfaat, setajam apapun tingkat persaingan antar kantor akuntan 

publik. Jawaban responden atas pertanyaan ini konsisten dengan jawaban 

pada pertanyaan tingkat persaingan antar kantor akuntan publik.  

Hasil analisis dari tabel IV. 26 sampai dengan tabel IV. 29 menunjukkan 

bahwa faktor persaingan antar kantor akuntan publik tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan 

publik. Kesimpulannya H01 tidak dapat ditolak. 

2. Pengujian Hipotesis 2 
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HA2 :  Pemberian jasa lain selain jasa audit mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Uji proporsi dan uji chi square untuk faktor pemberian jasa lain selain jasa 

audit terdiri dari uji proporsi dan uji chi square untuk pertanyaan pemberian 

jasa lain selain jasa audit serta uji proporsi dan uji chi square untuk 

pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan dihubungkan dengan 

pemberian jasa lain selain jasa audit. 

 

Tabel IV. 30  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Pemberian Jasa Lain 
Selain Jasa Audit 
 

Kategori                     Frekuensi Observasi                  Frekuensi  Harapan 

Tidak    ( 0 )                      51                                          34, 50 
Ya       ( 1 )                      18                                34, 50 

 Total                                       69                                          69, 00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 31 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Pemberian Jasa Lain 
Selain Jasa Audit 

 
 c2

hitung                         c2
(0,05 ; 1)                 Signifikansi                α                 Status 

 
 15, 7826              3, 841                     0, 0001                 0,05           signifikan 

 
Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan pemberian jasa lain selain jasa audit  

menunjukkan  bahwa  hasilnya  signifikan  karena nilai  hitung c2  (15,7826) 

lebih besar dari  nilai tabel  c2 (3,841) atau tingkat signifikansi  yang 

diperoleh (0,0001) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 

(0,05). Hasil  uji  proporsi  menunjukkan bahwa  responden yang  menjawab 

‘tidak’ (51) lebih banyak daripada responden yang menjawab ‘ya’ (18). Hal 

ini berarti faktor pemberian jasa lain selain jasa audit tidak mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan 

publik. 

Tabel IV. 32  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Pemberian Jasa Lain 
Selain Jasa Audit 
 

Kategori                      Frekuensi Observasi           Frekuensi  Harapan  

Ya           ( 0 )                      55                                                34,50 
Tidak      ( 1 )                      14                           34,50 

 Total                                       69                                                69,00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 33 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Pemberian Jasa Lain 
Selain Jasa Audit 

 

 c2
hitung                    c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi                α                     Status 

 24,3623             3,841                 0,0000                  0,05                signifikan 
 

Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan 

dihubungkan dengan pemberian jasa lain selain jasa audit menunjukkan 

bahwa hasilnya signifikan karena nilai hitung c2 (24,3623) lebih  besar  dari  

nilai  tabel  c2  (3,841) atau  tingkat  signifikansi  yang diperoleh (0,0000) 

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji 

proporsi menunjukkan  bahwa responden yang menjawab ‘ya’ (55) lebih 

banyak daripada responden yang menjawab ‘tidak’ (14). Hal ini berarti 

pemberian jasa lain selain jasa audit dapat meningkatkan manfaat informasi 

yang disajikan dalam laporan pemeriksaan akuntan publik. Jawaban 

responden atas pertanyaan ini konsisten dengan jawaban pada pertanyaan 

pemberian jasa lain selain jasa audit.  
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Hasil analisis dari tabel IV. 30 sampai dengan tabel IV. 33 menunjukkan 

bahwa faktor pemberian jasa lain selain jasa audit tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Kesimpulannya H02 tidak dapat ditolak. 

3. Pengujian Hipotesis 3 

HA3 :  Lama penugasan audit mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Uji proporsi dan uji chi square untuk faktor lama penugasan audit terdiri 

dari uji proporsi dan uji chi square untuk pertanyaan lama penugasan audit 

serta uji proporsi dan uji chi square untuk pertanyaan manfaat informasi 

laporan pemeriksaan dihubungkan dengan lama penugasan audit. 

Tabel IV. 34 Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Lama Penugasan 
Audit 
 

Kategori                       Frekuensi Observasi                   Frekuensi  Harapan  

Tidak     ( 0 )                     42                                               34 50 
Ya       ( 1 )                     27                         34,50 

 Total                                      69                                               69,00 
 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 35 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Lama Penugasan Audit 
 

 c2
hitung                   c2

(0,05 ; 1)             Signifikansi           α                    Status 
 
 3,2609              3,841                0,0710              0,05           tidak signifikan 

 
Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan lama penugasan audit menunjukkan  bahwa  

hasilnya  tidak  signifikan  karena  nilai  hitung  c2   (3,2609) lebih kecil dari 

nilai tabel c2 (3,841) atau tingkat signifikansi yang diperoleh (0,0710) lebih 
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besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji proporsi 

menunjukkan bahwa responden yang menjawab ‘tidak’ (42) lebih banyak 

daripada responden yang menjawab ’ya’ (27). Hal ini berarti faktor lama 

penugasan audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi penampilan akuntan publik.  

 

 

Tabel IV. 36  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Lama Penugasan Audit 
 

Kategori                      Frekuensi Observasi           Frekuensi  Harapan  

Ya           ( 0 )                      43                                                34,50 
Tidak      ( 1 )                      26                           34,50 

 Total                                       69                                                69,00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 37 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Lama Penugasan Audit 

 

 c2
hitung                   c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi               α                     Status 

 4,1884              3,841                 0,0407                  0,05                signifikan 
 

Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan 

dihubungkan dengan lama penugasan audit menunjukkan bahwa hasilnya 

signifikan karena nilai hitung c2 (4,1884) lebih  besar  dari  nilai  tabel  c2  

(3,841) atau  tingkat  signifikansi  yang diperoleh (0,0407) lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji proporsi menunjukkan 

bahwa responden yang menjawab ‘ya’ (43) lebih banyak daripada 

responden yang menjawab ‘tidak’ (26). Hal ini berarti informasi yang 
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disajikan dalam laporan pemeriksaan akuntan publik, baik yang penugasan 

auditnya lebih maupun kurang dari lima tahun, tetap bermanfaat. Jawaban 

responden atas pertanyaan ini konsisten dengan jawaban pada pertanyaan 

lama penugasan audit.  

Hasil analisis dari tabel IV. 34 sampai dengan tabel IV. 37 menunjukkan 

bahwa faktor lama penugasan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap independensi penampilan akuntan publik. Kesimpulannya H03 

tidak dapat ditolak. 

4. Pengujian Hipotesis 4 

HA4 :  Ukuran kantor akuntan publik mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Uji proporsi dan uji chi square untuk faktor ukuran kantor akuntan publik 

terdiri dari uji proporsi dan uji chi square untuk pertanyaan ukuran kantor 

akuntan publik serta uji proporsi dan uji chi square untuk pertanyaan 

manfaat informasi laporan pemeriksaan dihubungkan dengan ukuran kantor 

akuntan publik. 

Tabel IV. 38  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Ukuran Kantor 
Akuntan Publik 
 

Kategori                       Frekuensi Observasi                     Frekuensi  Harapan  

Tidak      ( 0 )                        42                                              34,50 
Ya       ( 1 )                        27                           34,50 

 Total                                         69                                              69,00 
 

 Sumber  :  Data primer diolah 
 

Tabel IV. 39 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Ukuran Kantor Akuntan 
Publik 

 
 c2

hitung                   c2
(0,05 ; 1)              Signifikansi             α                    Status 
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 3,2609            3,841                    0,0710              0,05            tidak signifikan 
 

Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan ukuran kantor akuntan publik 

menunjukkan  bahwa  hasilnya  tidak  signifikan  karena  nilai  hitung  c2  

(3,2609) lebih kecil dari nilai tabel c2  (3,841) atau  tingkat  signifikansi  

yang diperoleh (0,0710) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 

(0,05). Hasil uji proporsi menunjukkan bahwa responden yang menjawab 

‘tidak’ (42) lebih banyak daripada responden yang menjawab ‘ya’ (27). Hal 

ini berarti faktor ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Tabel IV. 40  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Ukuran Kantor Akuntan 
Publik 
 
Kategori                      Frekuensi Observasi           Frekuensi  Harapan  

Ya           ( 0 )                      56                                                34,50 
Tidak      ( 1 )                      13                           34,50 

 Total                                       69                                                69,00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 41 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Ukuran Kantor Akuntan 
Publik 

 

 c2
hitung                   c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi                α                     Status 

 26,7971             3,841                 0,0000                  0,05                signifikan 
 

Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan 

dihubungkan dengan ukuran kantor akuntan publik menunjukkan bahwa 

hasilnya signifikan karena nilai hitung c2 (26,7971) lebih  besar  dari  nilai  

tabel  c2  (3,841) atau  tingkat  signifikansi  yang diperoleh (0,0000) lebih 
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kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji proporsi 

menunjukkan bahwa responden yang menjawab ‘ya’ (56) lebih banyak 

daripada responden yang menjawab ‘tidak’ (13). Hal ini berarti audit yang 

dilakukan oleh kantor akuntan kecil maupun kantor akuntan besar dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat. Jawaban responden atas 

pertanyaan ini konsisten dengan jawaban pada pertanyaan ukuran kantor 

akuntan publik.  

Hasil analisis dari tabel IV. 38 sampai dengan tabel IV. 41 menunjukkan 

bahwa faktor ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Kesimpulannya  H04  tidak dapat ditolak. 

5. Pengujian Hipotesis 5 

HA5 :  Audit fee mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi penampilan akuntan publik. 

Uji proporsi dan uji chi square untuk faktor audit fee terdiri dari uji proporsi 

dan uji chi square untuk pertanyaan audit fee serta uji proporsi dan uji chi 

square untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan 

dihubungkan dengan audit fee. 

Tabel IV. 42  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Audit Fee 
 

Kategori                        Frekuensi Observasi                 Frekuensi  Harapan  

Tidak     ( 0 )                          46                                            34,50 
Ya      ( 1 )                          23                           34,50 

 Total                                           69                                            69,00 
 

 Sumber  :  Data primer diolah 
 

Tabel IV. 43  Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Audit Fee 
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 c2
hitung                       c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi              α                     Status 
 
 7,6667                 3,841                  0,0056               0,05                signifikan 

 
Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan audit fee menunjukkan bahwa hasilnya 

signifikan karena nilai hitung c2 (7,6667) lebih  besar  dari  nilai  tabel  c2  

(3,841) atau  tingkat  signifikansi  yang diperoleh (0,0056) lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji proporsi  menunjukkan 

bahwa responden yang menjawab ‘tidak’ (46) lebih banyak daripada 

responden yang menjawab’ya’ (23). Hal ini berarti faktor audit fee tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap independensi penampilan 

akuntan publik.  

Tabel IV. 44  Analisis Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Audit Fee 
 

Kategori                      Frekuensi Observasi           Frekuensi  Harapan  

Ya           ( 0 )                      50                                                34,50 
Tidak      ( 1 )                      19                           34,50 

 Total                                       69                                                69,00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 45 Hasil Uji Chi-Square Pertanyaan Manfaat Informasi 
Laporan Pemeriksaan Dihubungkan dengan Audit Fee 

 

 c2
hitung                      c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi               α                      Status 

 13,9275             3,841                  0,0002                  0,05                signifikan 
 

Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk pertanyaan manfaat informasi laporan pemeriksaan 

dihubungkan dengan audit fee menunjukkan bahwa hasilnya signifikan 

karena nilai hitung c2 (13,9275) lebih  besar  dari  nilai  tabel  c2  (3,841) 
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atau  tingkat  signifikansi  yang diperoleh (0,0002) lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji proporsi menunjukkan bahwa 

responden yang menjawab ‘ya’ (50) lebih banyak daripada responden yang 

menjawab ‘tidak’ (19). Hal ini berarti laporan pemeriksaan akuntan publik 

dapat memberikan informasi yang bermanfaat, baik untuk audit fee yang 

relatif besar maupun audit fee yang relatif kecil. Jawaban responden atas 

pertanyaan ini konsisten dengan jawaban pada pertanyaan audit fee.  

Hasil analisis dari tabel IV. 42 sampai dengan tabel IV. 45 menunjukkan 

faktor audit fee tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi penampilan akuntan publik. Dengan demikian H05 tidak dapat 

ditolak. 

6. Pengujian Hipotesis 6 

HA6 :  Hubungan personal akuntan publik mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Tabel IV. 46  Analisis Uji Chi-Square Faktor Hubungan Personal 
 

Kategori                         Frekuensi Observasi                 Frekuensi  Harapan  

Tidak      ( 0 )                         20                                           34,50 
Ya        ( 1 )                         49                         34,50 

 Total                                          69                                           69,00 
 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 47 Hasil Uji Chi-Square Faktor Hubungan Personal 
 

 c2
hitung                        c2

(0,05 ; 1)              Signifikansi              α                  Status 
 
 12, 1884               3, 841               0,0005               0,05               signifikan 

 
Sumber  :  Data primer diolah 
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Uji chi-square untuk faktor hubungan personal akuntan publik  

menunjukkan  bahwa  hasilnya  signifikan  karena nilai hitung c2 (12,1884) 

lebih  besar dari nilai tabel c2  (3,841) atau tingkat signifikansi  yang 

diperoleh (0,0005) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan 

(0,05). Hasil uji proporsi memperlihatkan  bahwa responden yang menjawab 

‘ya’ (49) lebih banyak daripada responden yang menjawab ‘tidak’ (20). Hal 

ini berarti faktor hubungan personal akuntan publik mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Kesimpulannya  H06 ditolak atau HA6 diterima. 

7. Pengujian Hipotesis 7 

HA7 :  Hubungan sosial akuntan publik mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Tabel IV. 48  Analisis Uji Chi-Square Faktor Hubungan Sosial 
 

Kategori                       Frekuensi Observasi                  Frekuensi  Harapan  

Tidak      ( 0 )                        20                                            34,50 
Ya       ( 1 )                        49                         34,50 

 Total                                         69                                            69,00 

 Sumber  :  Data primer diolah 

Tabel IV. 49 Hasil Uji Chi-Square Faktor Hubungan Sosial 
 

 c2
hitung                          c2

(0,05 ; 1)                Signifikansi               α               Status 
 
 12,1884               3,841                  0,0005                   0, 05          signifikan 

 
Sumber  :  Data primer diolah 

Uji chi-square untuk faktor hubungan sosial akuntan publik menunjukkan 

bahwa hasilnya signifikan karena nilai hitung c2 (12,1884) lebih  besar  dari  

nilai  tabel  c2  (3,841) atau  tingkat  signifikansi  yang diperoleh (0,0005) 
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lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji 

proporsi menunjukkan bahwa responden yang menjawab ‘ya’ (49) lebih 

banyak daripada responden yang menjawab ‘tidak’ (20). Hal ini berarti 

faktor hubungan sosial akuntan publik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Kesimpulannya  H07 ditolak atau HA7 diterima. 

8. Pengujian Hipotesis 8 

HA8  :  Terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan perbankan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik. 

a. Uji Mann-Whitney 

Tabel IV. 50 Hasil Uji Mann-Whitney 

 
Faktor      Uhitung       Probabilitas 2 Sisi         α                      Status 

 
         1          466,5  0,4898                 0,05         tidak ada perbedaan 
         2 407,5  0,1474  0,05 tidak ada perbedaan 
         3 472,5  0,5398    0,05 tidak ada perbedaan 
         4 433,0  0,2337 0,05 tidak ada perbedaan 
         5 408,5  0,1289 0,05 tidak ada perbedaan 
         6 364,0  0,0390 0,05 ada perbedaan 
         7 481,0  0,6224 0,05 tidak ada perbedaan 
 

              Sumber  :  Data primer diolah 

Hasil uji mann-whitney untuk faktor pertama yakni persaingan antar 

kantor akuntan publik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara auditor dengan perbankan. Nilai Uhitung adalah 466,5 

dengan probabilitas 2 sisi sebesar 0,4898. Karena probabilitasnya lebih 

besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka H0 tidak 

dapat ditolak. 
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Hasil uji mann-whitney untuk faktor kedua yakni pemberian jasa lain 

selain jasa audit menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara auditor dengan perbankan. Nilai Uhitung adalah 407,5 dengan 

probabilitas 2 sisi sebesar 0,1474. Karena probabilitasnya lebih besar dari 

tingkat signifikansi yang ditetapkan  (0,05),  maka H0 tidak dapat ditolak. 

Hasil uji mann-whitney untuk faktor ketiga yakni lama penugasan audit 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor 

dengan perbankan. Nilai Uhitung adalah 472,5 dengan probabilitas 2 sisi 

sebesar 0,5398. Karena probabilitasnya lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka H0 tidak dapat ditolak. 

Hasil uji mann-whitney untuk faktor keempat yakni ukuran kantor 

akuntan publik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara auditor dengan perbankan. Nilai Uhitung adalah 433 dengan 

probabilitas 2 sisi sebesar 0,2337. Karena probabilitasnya lebih besar dari 

tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka H0 tidak dapat ditolak. 

Hasil uji mann-whitney untuk faktor kelima yakni audit fee menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan 

perbankan. Nilai Uhitung adalah 408,5 dengan probabilitas 2 sisi sebesar 

0,1289. Karena probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan (0,05), maka H0 tidak dapat ditolak. 

Hasil uji mann-whitney untuk faktor keenam yakni hubungan personal 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan 

perbankan. Nilai Uhitung adalah 364 dengan probabilitas 2 sisi sebesar 
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0,0390. Karena probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan (0,05), maka H0 ditolak. 

Hasil uji mann-whitney untuk faktor ketujuh yakni hubungan sosial 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor 

dengan perbankan. Nilai Uhitung adalah 481 dengan probabilitas 2 sisi 

sebesar 0,6224. Karena probabilitasnya lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka H0 tidak dapat ditolak. 

Berdasarkan hasil uji mann-whitney untuk ketujuh faktor di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara auditor dengan perbankan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik. Jadi H08 tidak 

dapat ditolak. 

b. Independent Sample T-Test 

Hasil Levene’s test for equality of variances menunjukkan bahwa varian 

populasi dari kedua kelompok sampel tidak homogen karena nilai 

probabilitas yang diperoleh (0,002) lebih kecil dari 0,05. Karena terdapat 

perbedaan yang nyata dari kedua varian, maka digunakan uji t dengan 

dasar equal variances not assumed untuk membandingkan rata-rata 

populasi. Berikut ini akan disajikan hasil uji t dengan dasar equal 

variances not assumed . 

Tabel IV. 51  Hasil Uji  t 

t hitung                  Signifikansi                  α                            Status 

- 1, 28                      0,204                    0,05                tidak ada perbedaan 

Sumber  :  Data primer diolah 
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Hasil  uji t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

auditor dengan perbankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik. Nilai thitung dengan equal 

varianced not assumed adalah –1,28  dengan  tingkat signifikansi sebesar  

0,204. Karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka H08 tidak dapat ditolak. 

Dengan demikian hasil uji t mendukung kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan uji mann-whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



     

                    

                                                                                   
                                                                                                                                                             
 
 

 
  
                                                                               
 

 

 

 

 

 

BAB  V 
 
 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
 
 
A.  Kesimpulan 
 
 

       Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah  sebagai 

berikut : 

1. Kantor akuntan publik yang berlokasi di Surakarta dan Yogyakarta tidak 

hanya menyediakan jasa audit tetapi juga menawarkan jasa lainnya seperti 

penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan khusus, jasa konsultasi 

perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen lainnya. 

2. Perbankan yang berlokasi di Surakarta dan Yogyakarta menggunakan 

laporan keuangan calon nasabah yang diperiksa akuntan publik sebagai 

dasar utama pengambilan keputusan pemberian kredit kepada perusahaan 

yang baru pertama kali meminjam dalam jumlah yang  relatif besar. 

3. Hasil pengujian hipotesis dengan uji proporsi dan uji chi square 

menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

independensi penampilan akuntan publik adalah hubungan personal dan 

hubungan sosial. Faktor-faktor yang tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik adalah 

persaingan antar kantor akuntan publik, pemberian jasa lain selain jasa 

audit, lama penugasan audit, ukuran kantor akuntan publik, dan audit fee. 

Hasil penelitian ini mendukung temuan Nadirsyah (1993) serta Kusuma 

dan Novianty (2001). 

4. Hasil pengujian hipotesis dengan uji mann-whitney untuk faktor hubungan 

personal memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara auditor dan 

perbankan. Hasil uji mann-whitney untuk enam faktor lainnya tidak 

menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara auditor dan perbankan. 

Jadi secara umum tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan 

perbankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik. 

5. Hasil pengujian hipotesis dengan uji independent sample t-test 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan 

perbankan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi 

penampilan akuntan publik.  

 
B.  Keterbatasan 
 
 

       Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup penelitian hanya di wilayah Surakarta dan Yogyakarta 

karena adanya keterbatasan dana, waktu dan tenaga, sehingga hasil 
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penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih 

luas. 

2. Responden manajer kredit yang bersedia mengisi kuesioner hanya 

sebagian sehingga hasil penelitian ini kurang dapat menggambarkan 

persepsi seluruh manajer kredit karena besar kemungkinan ada perbedaan 

pandangan antara responden yang mengisi kuesioner dan responden yang 

tidak bersedia mengisi kuesioner. 

3. Terdapat kemungkinan adanya respon yang bias dari responden karena 

responden tidak mengisi kuesioner dengan jujur dan serius atau pengisi 

kuesioner bukan responden yang bersangkutan. 

 
B. Saran  
 
 

       Berikut ini terdapat beberapa saran untuk peneliti yang hendak 

mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang. 

1. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas ruang lingkup penelitian agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih 

luas. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan responden 

manajer kredit, tetapi juga menggunakan responden pemakai laporan 

keuangan auditan lainnya seperti investor, klien audit, dan aparat pajak., 

sehingga persepsi atau pandangan seluruh pemakai laporan keuangan 

auditan terwakili. 

3. Peneliti selanjutnya perlu memperbaiki kualitas atau penampilan kuesioner 

agar responden tertarik untuk mengisinya. 
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