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SARI

Dutadasanovan, Yoga. 2013. Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Kualitas
Audit dengan Independensi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada BPK
RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I. Maylia Pramono Sari, SE, M.Si., II. Dhini Suryandari, S.E., M.Si.,
Akt.

Kata Kunci : Kualitas Audit, Time Budget Pressure, Independensi

Kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses dalam melakukan
tugas audit yang dilakukan oleh seorang auditor sehingga menghasilkan suatu
laporan audit yang dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh time budget
pressure terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel
intervening, pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit, pengaruh
independensi terhadap kualitas audit, dan pengaruh time budget pressure terhadap
independensi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada
lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah yang terdiri dari 128 auditor. Teknik pengambilan sampel adalah
purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 47 auditor. Metode
analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (Path Analysis)
dengan α 0,05. Variabel independen dalam penelitian ini adalah time budget
pressure dan independensi. Sementara variabel dependen dalam penelitian ini
adalah hasil kualitas audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel time budget pressure dan
independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi
dapat menjadi variabel intervening untuk pengaruh tidak langsung time budget
pressure terhadap kualitas audit. Nilai R square menunjukkan bahwa time budget
pressure dan independensi mampu menjelaskan kualitas adit sebesar 55,6% dan
sisanya yang 44,4% dijelaskan oleh variasi lain di luar model. Nilai R square
menunjukkan bahwa time budget pressure hanya mampu menjelaskan
independensi sebesar 18,7% dan sisanya yang 81,3% dijelaskan oleh variabel lain
di luar model.

Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel lain seperti
intervensi manajemen auditee dan kompetensi, serta disarankan untuk
memperluas sampel penelitian dengan menambah obyek penelitian, seperti BPK
RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.

.
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ABSTRACT

Dutadasanovan, Yoga. 2013. The Affect of Time Budget Pressure toward Audit
Quality with Independence as Intervening Variable. (Case Study on BPK RI
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Final Project. Accounting Department,
Faculty of Economics, Semarang State University.
Advisor. Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si., Dhini Suryandari, S.E., M.Si., Akt.

Keywords : Audit Quality, Time Budget Pressure, Independence

Audit Quality is assessment of the process in conducting the audit tasks
performed by an auditor thus generating an audit report are assessed based on
factors that may effect the audit quality. The aims of this research is to analyze the
affect of time budget pressure toward audit quality with independence as
intervening variable, the affect of time budget pressure toward audit quality, the
affect independence toward audit quality, and the affect time budget pressure
toward independence.

The populate in this research is all auditor who work in Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah consist of 128 auditor. The
sampling techniques that used in this research is purposive sampling with sample
result as much as 128 auditor. Analitic data metode that used are descriptive
analysis and path analysis with α 0,05. Independent variable in this research is
time budget pressure and independence. While the dependent variable in this
research is audit quality.

The result of this research shows that time budget pressure variable and
independence partially affect toward audit quality. Independence can be
intervening variable to undirect affect time budget pressure toward audit quality.
The value score show that time budget pressure and independence able to explain
audit quality as big as 55,6% and the rest are 44,4% described by other variations
outside the model. The value score show that time budget pressure able to explain
independence as big as 18,7% and the rest are 81,3% described by other variations
outside the model.

Some suggestions for the next studies are to can adding other variable as
auditee management intervention and competence, participants are advised to
expand the study sample by adding objects studies, as BPK RI Perwakilan Provinsi
DI Yogyakarta.



x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL………………………………………… .................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................................... ii

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... iii

PERNYATAAN............................................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi

SARI................................................................................................................. viii

ABSTRAK ....................................................................................................... ix

DAFTAR ISI.................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL............................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xvii

BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 12

1.3 Tujuan Penelitian............................................................................. 12

1.4 Manfaat Penelitian........................................................................... 13

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................ 14

2.1 Grand Theory................................................................................... 14

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)............................................. 14



xi

Halaman

2.1.2 Teori Pengharapan (Expectancy Theory) ................................. 15

2.2 Kajian Teori ..................................................................................... 15

2.2.1 Kualitas Audit........................................................................... 15

2.2.2 Independensi............................................................................. 18

2.2.3 Time Budget Pressure............................................................... 20

2.3 Penelitian Terdahulu........................................................................ 21

2.4 Kerangka Berpikir ........................................................................... 22

2.5 Hipotesis .......................................................................................... 25

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 26

3.1 Populasi ........................................................................................... 26

3.2 Sampel ............................................................................................. 26

3.3 Variabel Penelitian .......................................................................... 26

3.3.1 Kualitas Audit (Y) ...................................................................... 27

3.3.2 Independensi (X2)....................................................................... 28

3.3.3 Time Budget Pressure (X1) ........................................................ 29

3.4 Analisis Deskriptif........................................................................... 30

3.4.1 Analisis Deskriptif Responden ................................................... 31

3.4.2 Analisis Deskriptif Variabel ....................................................... 31

3.4.2.1 Analisis Deskriptif Kualitas Audit....................................... 31

3.4.2.2 Analisis Deskriptif Time Budget Pressure .......................... 32

3.4.2.3 Analisis Deskriptif Independensi......................................... 33

3.5 Teknik Pengambilan Data ............................................................... 34



xii

Halaman

3.6 Uji Instrumen................................................................................... 34

3.6.1 Uji Validitas ................................................................................ 34

3.6.2 Uji Reliabilitas ............................................................................ 35

3.7 Uji Asumsi Klasik.............................................................................. 36

3.7.1 Uji Multikolinieritas ................................................................... 36

3.7.2 Uji Autokorelasi.......................................................................... 37

3.7.3 Uji Heterokedastisitas ................................................................. 37

3.7.4 Uji Normalitas............................................................................. 38

3.8 Koefisien Determinasi R2 ............................................................... 38

3.9 Analisis Jalur (Path Analysis)............................................................ 39

3.10 Uji t................................................................................................ 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 42

4.1 Gambaran Obyek Penelitian .............................................................. 42

4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner ...................................................... 42

4.3 Analisis Deskriptif ............................................................................. 43

4.3.1 Analisis Deskriptif Responden ................................................... 43

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel ....................................................... 44

4.3.2.1 Analisis Deskriptif Kualitas Audit....................................... 44

4.3.2.2 Analisis Deskriptif Time Budget Pressure .......................... 45

4.3.2.3 Analisis Deskriptif Independensi......................................... 47

4.4 Analisis Data dan Pembahasan .......................................................... 48

4.4.1 Uji Instrumen .............................................................................. 48



xiii

Halaman

4.4.1.1 Uji Validitas .................................................................... 49

4.4.1.2 Uji Realibilitas ................................................................ 50

4.4.2 Uji Asumsi Klasik .................................................................... 51

4.4.2.1 Uji Multikolinieritas........................................................ 51

4.4.2.2 Uji Autokorelasi .............................................................. 51

4.4.2.3 Uji Heterokedastisitas ..................................................... 53

4.4.2.4 Uji Normalitas................................................................. 53

4.4.3 Koefisien Determinasi R2 ..................................................... 56

4.4.4 Analisis Jalur (Path Analysis) .................................................. 57

4.4.5 Uji t ........................................................................................... 63

4.4.6 Pembahasan .............................................................................. 64

BAB V PENUTUP.......................................................................................... 69

5.1  Kesimpulan ...................................................................................... 69

5.2  Saran ................................................................................................ 70

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 71

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. 74



xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ........................................................................ 24

Gambar 3.1 Path Analysis Variabel Time Budget Pressure dan Kualitas

Audit Dimediasi Independensi ..................................................... 39

Gambar 4.1 Grafik Kurva Histogram .............................................................. 54

Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot ................................................................ 54

Gambar 4.3 Path Analysis Variabel Time Budget Pressure dan Kualitas

Audit Dimediasi Independensi ..................................................... 60



xv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 21

Tabel 3.1 Kategori Variabel Kualitas Audit .................................................... 32

Tabel 3.2 Kategori Variabel Time Budget Pressure ........................................ 33

Tabel 3.3 Kategori Variabel Independensi....................................................... 34

Tabel 4.1 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner .......................................... 43

Tabel 4.2 Profil Responden.............................................................................. 43

Tabel 4.3 Deskriptif Kualitas Audit ................................................................. 44

Tabel 4.4 Distribusi Kualitas Audit ................................................................. 45

Tabel 4.5 Deskriptif Time Budget Pressure ..................................................... 46

Tabel 4.6 Distribusi Time Budget Pressure ..................................................... 46

Tabel 4.7 Deskripsi Independensi .................................................................... 47

Tabel 4.8 Distribusi Independensi.................................................................... 48

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas.......................................................... 49

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Realibilitas .................................................... 50

Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas ........................................... 51

Tabel 4.12 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi ................... 52

Tabel 4.13 Hasil Uji Durbin-Watson ............................................................... 52

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Uji Glejser........................................................... 53

Tabel 4.15 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov ...................................................... 55



xvi

Halaman

Tabel 4.16 R Square Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit ............. 56

Tabel 4.17 R Square Time Budget Pressure dan Independensi terhadap

Independensi ................................................................................. 57

Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Time Budget Pressure terhadap

Independensi.................................................................................. 58

Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Time Budget Pressure dan Independensi

terhadap Kualitas Audit................................................................. 59

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis ............................................ 64



xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Data Mentah Hasil Pilot Test........................................................ 74

Lampiran 2 Data Mentah Hasil Penelitian ....................................................... 75

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas ........................................................................ 77

Lampiran 4 Hasil Uji Realibilitas .................................................................... 80

Lampiran 5 Hasil Analisis Deskrpitif Variabel................................................ 81

Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik ............................................................... 82

Lampiran 7 Hasil Uj Analisis Jalur (Path Analysis) ........................................ 85

Lampiran 8 Kuesioner Penelitian..................................................................... 88

Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian ...................................................................... 92

Lampiran 10 Surat Konfimasi Penelitian......................................................... 93



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan unsur penting bagi pihak internal maupun

eksternal dalam perusahaan sebagai informasi tentang kondisi keuangan

perusahaan yang, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan (Singgih 2010). Menurut FASB (Financial Accounting

Standards Board) dalam Singgih dan Bawono (2010), dua karakteristik

terpenting yang harus ada dalam  laporan keuangan adalah relevan  (relevance)

dan dapat diandalkan (reliable). Untuk mengukur kedua karakteristik dalam

laporan keuangan tersebut tidaklah mudah, maka untuk memberikan kepercayaan

dan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut benar-benar relevan dan dapat

diandalkan para pemakai informasi dari laporan keuangan tersebut membutuhkan

jasa dari pihak ketiga, yakni auditor independen. Menurut Mulyadi (2002), auditor

independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada

masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang

dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditor, investor, calon

kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna

menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan

tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan
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Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni

standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar

umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang

auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis

yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan

lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data

dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta

mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang

diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007).

Kualitas audit pada sektor publik adalah probabilitas seorang pemeriksa atau

auditor pemerintah dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang

terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). Pelaksana

audit pada lembaga pemerintah bertujuan untuk menjamin dilakukannya

pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun

pusat serta perusahaan - perusahaan milik negara (Nurlaeli, 2010). Mardiasmo

(2009) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit

pemerintahan di Indonesia, diantara lain adalah tidak tersedianya indikator kinerja

yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah

pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik

karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, mengatakan bahwa

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
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dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan

Keuangan, yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya

disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

UUD Negara RI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu BPK

yang bebas dan mandiri.

BPK merupakan badan pemeriksa eksternal keuangan negara yang

independen dan profesional yang mempunyai misi untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggungjawab keuangan negara, memberikan pendapat untuk meningkatkan

mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dan berperan aktif dalam

menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan

keuangan negara. Sebagai satu-satunya badan pemeriksa eksternal keuangan

negara, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab

keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,

lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan

keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil

pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
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Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan

adanya BPK diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dikelola dan

pertanggungjawaban pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Karena sesuai dengan UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yang menyebutkan bahwa

untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan

negara wajib dikelola secara tertib, taat pada perarturan perundang-undangan,

efisien, ekeonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Agar kualitas audit atas tugas dan

fungsi yang dilakukan oleh  BPK dapat terlaksana dengan baik maka pada

pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN).

SPKN adalah penyempurnaan dari Standar Audit Pemerintahan (SAP) 1995.

SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan

pemeriksaan keuangan negara dan atas nama BPK. SPKN berisi tentang

persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksa dan organisasi

pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara. SPKN akan selalu dipantau perkembangannya dan akan

selalu dimutakhirkan agar selalu sesuai dinamika yang terjadi di masyarakat. Saat

ini pada lingkungan BPK sudah tidak mengenal istilah auditor, namun sejak

diberlakukan UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

istilah auditor diganti dengan pemeriksa. Namun dengan alasan untuk

memudahkan dalam memberikan penjelasan, pada penelitian ini masih
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menggunakan istilah auditor sebagai pihak yang bertugas sebagai pemeriksa pada

lingkungan BPK.

Ada suatu permasalahan pada sektor publik tepatnya pada lembaga

pemerintah daerah, antara lain adalah tentang ungkapan yang disampaikan oleh

Wakil Gubernur DKI Jakarta (Basuki Thahaja Purnama) mengungkapkan

keheranannya tentang bagaimana mungkin BPK yang telah mengeluarkan

pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan penggunaan

anggaran pemerintah daerah, masih melaporkan adanya potensi kebocoran

keuangan daerah sebesar kurang lebih Rp 400 miliar di sektor fasilitas umum dan

fasilitas sosial. Dan ternyata hal serupa tidak hanya dialami oleh Pemerintah

daerah DKI Jakarta, banyak daerah lain yang laporan keuangannya memperoleh

pendapat WTP, tetapi kemudian dilaporkan adanya penyimpangan anggaran. Dan

telah terjadi kasus lain, yakni penangkapan auditor BPK RI Perwakilan Jawa

Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus penyuapan yang

dilakukan oleh oknum Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan manipulasi hasil

audit atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Pada sektor swasta juga

pernah terjadi suatu kasus skandal besar yang melibatkan Enron, yang merupakan

perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat dengan Kantor Akuntan Publik

(KAP) Arthur Andersen. Pada kasus yang sempat menghebohkan dunia ini telah

terjadi suatu pemanipulasian laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron dengan

mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami

kerugian. Beberapa kasus yang terjadi tersebut baik yang telah terjadi di dalam

negeri maupun luar negeri tersebut telah melibatkan auditor, dimana auditor
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sebagai pihak independen telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan adanya

suatu bentuk manipulasi hasil audit serta adanya kebocoran dana.

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat konflik pada pemilik dan agen

dalam perbedaan tujuan masing-masing pihak dimana pemilik menginginkan

laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan

keputusan ekonomi, tetapi pihak agen akan selalu berusaha untuk membuat

laporan keuangan yang terlihat baik agar kinerja dari agen dapat dinilai baik oleh

pemilik, maka untuk menyelesaikan konflik tersebut disini dibutuhkan pihak

ketiga, yakni auditor independen yang dapat mempunyai tingkat independensi

yang tinggi agar dapat menjadi pemecah solusi dalam konflik tersebut.

Berdasarkan teori agensi tersebut BPK berdiri sebagai pihak ketiga yang

mempunyai tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di sini rakyat sebagai

pihak utama yang diwakilkan oleh DPR akan mempercayakan tugas audit pada

pihak Badan BPK untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada kenyataan yang terjadi, masih

banyaknya kasus korupsi di lembaga pemerintah pusat maupun daerah

membuktikan bahwa peran dari BPK disini sangat penting. Karena dengan adanya

BPK melakukan tugas dan fungsinya dengan baik diharapkan dapat menurunkan

tingkat kasus korupsi yang telah terjadi.

Teori pengharapan menyatakan bahwa motivasi tergantung pada dua hal,

yaitu seberapa kuat kita menginginkan sesuatu dan seberapa besar kemungkinan

kita mendapatkan sesuatu (Grifin, 2002). Pada teori ini dikatakan bahwa saat

auditor dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin untuk
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menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maka auditor

cenderung untuk melakukan perilaku yang diinginkannya meskipun bertentangan

dengan prosedur audit (Suprianto, 2009). Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap

independensi yang dimiliki oleh auditor, karena dengan adanya time budget

pressure akan membuat auditor memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas

audit dengan tepat waktu sehingga dapat berdampak untuk mengabaikan

independensi yang dimiliki oleh auditor agar tugas audit yang dilakukan dapat

selesai dengan tepat waktu.

Audit sektor publik dapat dikatakan sama dengan audit sektor swasta.

Namun yang membedakan audit sektor publik adalah pada pengaruh politik

negara yang bersangkutan dan kebijakan pemerintahan. Audit sektor publik

dilaksanakan dalam rangka untuk memberi pelayanan publik secara ekonomis,

efisien dan efektif serta sebagai konsekuensi logis dari adanya pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari

pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sendiri. Agar pelaksanaan

pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan

memperhatikan value for money, yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut

secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada

kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan (audit) oleh auditor yang

independen. Dan tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk menjamin dilakukannya

pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun

pemerintah pusat (Djamil, 2002).
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Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Independensi,

pengalaman, due profesional care, akuntanbilitas, tenur, reputasi KAP,

kompetensi, time budget pressure, etika auditor, size auditor, type of auditor,

dysfunctional behavior sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

Faktor-faktor tersebut harus selalu diperhatikan dan diutamakan oleh para auditor

untuk menjaga kualitas laporan audit yang diberikan oleh auditor, sehingga dapat

meminimalisir dan menghindari terjadinya berbagai kesalahan, kecurangan, serta

pelanggaran dalam melaksanakan audit.

Peneliti hanya memilih independensi untuk diteliti pada penelitian ini

sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Alasan yang pertama adalah

karena pada penelitian- penelitian yang terdahulu terjadi ketidakonsistenan pada

hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian Singgih dan Bawono (2010)

independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit namun pada penelitian

Hanny (2011) independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kualitas audit. Alasan yang kedua adalah karena Mulyadi (2002) mengatakan

bahwa independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Dengan sikap

mental yang dimiliki tersebut berarti terdapat kejujuran pada diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakn pendapat. Hal tersebut

menjadikan bahwa dengan independensi yang baik akan menjadikan kualitas audit

yang dilakukan oleh auditor menjadi baik. Maka untuk lebih mempertajam

pengaruh independensi terhadap kualitas audit peneliti memilih independensi



9

untuk dijadikan faktor yang diteliti. Namun pada penelitian kali ini variabel

independensi dijadikan sebagai variabel intervening (penghubung). Alasan

mengapa variabel independensi pada penelitian kali ini dijadikan variabel

intervening adalah untuk membuat konsep penelitian yang baru terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Karena belum ada penelitian dengan

tema kualitas audit yang menggunakan variabel independensi sebagai variabel

intervening. Dan alasan kedua mengapa menjadikan independensi sebagai

variabel intervening karena pengaruh independensi terhadap kualitas audit juga

dapat tergantung dari faktor lain, misalnya pengaruh time budget pressure

terhadap independensi. Karena apabila time budget pressure rendah, independensi

yang dimiliki oleh auditor akan dapat tetap terjaga dengan baik, karena tidak

adanya tekanan dari anggaran waktu yang telah ditetapkan yang dapat

mengganggu independensi auditor, sehingga auditor dapat melaksanakan proses

audit dengan sehingga kualitas audit tetap terjaga dengan baik. Dan begitu pula

sebaliknya dengan time budget pressure yang tinggi, independensi yang dimiliki

oleh auditor akan terganggu sehingga akan kualitas audit akan menjadi buruk. Hal

tersebut dapat tergambarkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas

(2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa time pressure berpengaruh terhadap

independensi auditor, sehingga auditor melakukan penghentian premature atas

prosedur audit . Pentingnya independensi bagi kualitas audit adalah dengan

independensi yang tinggi akan membuat seorang auditor untuk dapat lebih

mempertahankan sikap dan memiliki mental yang baik dalam melakukan tugas

audit.
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Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Ukuran

kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, audit fee, pelayanan konsultasi

manajemen, komite audit, intervensi manajemen klien, pemutusan hubungan kerja

dan penggantian auditor, high fee audit , dan time budget pressure adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Pada penelitian ini peneliti

memilih variabel time budget pressure untuk diukur pengaruhnya terhadap

independensi. Alasan yang pertama adalah karena pada dua penelitian sebelumnya

oleh Weningtyas (2006) dan Prabowo (2010) terdapat perbedaan hasil penelitian

dimana pada penelitian Weningtyas (2006), mengatakan agar menepati anggaran

waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan

pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit. Sikap

mengabaikan tersebut dapat mempengaruhi independensi auditor dimana

seharusnya auditor tersebut dapat melaksanakan tugas audit dengan baik tanpa

terpengaruh oleh apapun, sedangkan pada penelitian Prabowo (2010) hasilnya

time budget pressure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi.

Maka pada penelitian ini dipilih time budget pressure sebagai faktor yang

berpengaruh terhadap independensi auditor. Dengan adanya time budget pressure

memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas audit secepatnya, sesuai dengan

anggaran waktu yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat alasan pemilihan time

budget pressure sebagai faktor yang mempengaruhi independensi, berdasarkan

hasil penelitian Waggoner (1991) dalam Weningtyas (2006) menunjukkan bahwa

time pressure mengakibatkan dampak negatif pada kinerja auditor dan akan
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membuat auditor menghentikan prosedur audit, yang menurut Weningtyas (2006)

dapat berpengaruh terhadap independensi auditor.

Menurut Waggoner (1991) dalam Hutabarat (2012), jika alokasi waktu

untuk penugasan tidak cukup, maka auditor mungkin mengkompensasikan dengan

kerja mereka dengan cepat dan hanya menyelesaikan tugas-tugas yang penting

saja sehingga mungkin menghasilkan kinerja yang tidak efektif. Dengan tidak

efektifnya kinerja yang dilakukan oleh auditor akibat adanya time budget

pressure, maka hal ini akan mempengaruhi dari kualitas audit yang dilakukan oleh

auditor. Soobaroyen (2005) dalam Hutabarat (2012) menemukan bahwa time

budget pressure menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit

penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit. Pentingnya time

budget pressure terhadap kualitas audit adalah dengan rendahnya time budget

pressure akan mampu mengurangi tekanan waktu pelaksanaan dalam

melaksanakan tugas audit sehingga tugas audit dapat dilakukan dengan lebih hati-

hati dan teliti sehingga kualitas audit dapat terjaga dengan baik.

Penelitian ini diaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Nurlaely (2010)

dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Time Budget Pressure

terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di BPKP Provinsi Jawa Tengah)”,

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan time

budget pressure berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara

parsial kompetensi dan time budget pressure memiliki pengaruh yang tidak

signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun untuk membuat suatu penelitian
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yang baru dan berbeda, pada penelitian ini peneliti mencoba untuk meneliti

pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit dengan independensi

sebagai variabel intervening dengan objek penelitian BPK RI Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah.

Setelah menjelaskan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan audit dengan

judul “ Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit dengan

Independensi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada BPK RI

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan penjelasan latar belakang sebelumnya, peneliti

bermaksud untuk meneliti pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit

dengan independensi sebagai variabel intervening. Perumusan masalah yang ingin

diteliti oleh penulis adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit

dengan independensi sebagai variabel intervening ?

2. Apakah terdapat pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit ?

3. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit?

4. Apakah terdapat pengaruh time budget pressure terhadap independensi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit dengan

independensi sebagai variabel intervening.
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2. Mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit

3. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

4. Mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap independensi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dari  hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan bukti

empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

b. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas audit untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan khususnya di

bidang audit.

2. Manfaat Praktis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk informasi

tambahan yang bermanfaat sebagai pertimbangan bagi auditor betapa

pentingnya pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit dengan

independensi sebagai variabel intervening.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dukungan terhadap

terciptanya kualitas laporan audit yang baik, dengan melalui perbaikan dan

perubahan sikap serta kinerja yang lebih ke arah positif oleh auditor, untuk

dapat mengembangkan dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan

bangsa.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai

sebuah kontrak yang mana satu atau lebih pemilik yang menggunakan agen untuk

melakukan beberapa jasa bagi kepentingan mereka dengan mendelegasikan

beberapa wewenang untuk membuat keputusan pada pihak agen. Menurut Indah

(2010) pemilik ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas agen, yang

terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan

meminta laporan pertanggungjawaban pada agen. Berdasarkan laporan tersebut

pemilik menilai kinerja agen, Tetapi yang acapkali terjadi adalah kecenderungan

agen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik

sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi kecurangan yang

dilakukan oleh agen dan agar laporan keunagn yang dibuat oleh pihak agen lebih

dapat dipercaya diperlukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak yang

independen, yaitu auditor independen.

Pendapat auditor independen atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh

agen diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik untuk

memberikan keputusan. Atas dasar tersebut, auditor independen yang mempunyai

tingkat kredibilitas yang tinggi akan dapat lebih dipercaya oleh pemilik untuk
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dapat memeriksa laporan keuangan secara independen, sehingga dapat

menghasilkan keputusan ekonomi yang tepat.

2.1.2 Teori Pengharapan (Expectancy Theory)

Teori pengharapan menyatakan bahwa motivasi tergantung pada dua hal,

yaitu seberapa kuat kita menginginkan sesuatu dan seberapa besar kemungkinan

kita mendapatkan sesuatu (Grifin, 2002). Teori pengharapan berlandaskan pada 4

asumsi dasar, yaitu : perilaku ditentukan oleh kombinasi faktor-faktor di dalam

diri individu dan lingkungan; individu-individu membuat keputusan tentang

perilaku mereka sendiri di dalam organisasi; individu-individu yang berbeda

memiliki tipe-tipe kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda; dan individu

membuat pilihan perilaku dari banyak alternatif perilaku, berbasis pada persepsi

mereka tentang sejauh mana suatu perilaku tertentu memberikan hasil yang

diharapkan (Suprianto, 2009).

Berdasarkan teori pengharapan tersebut motivasi auditor adalah untuk

menyelesaikan tugas audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Saat auditor

dihadapkan pada situasi yang sulit dan tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas

audit tepat pada waktu yang telah ditetapkan, maka auditor cenderung untuk

melakukan perilaku yang diinginkannya meskipun bertentangan dengan prosedur

audit (Suprianto, 2009).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kualitas Audit

Audit sendiri dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses sistematis

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi
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tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian

antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

menyampaikan hasil-hasil kepada para pengguna yang berkepentingan (Taylor

dan Glezen, 1991) dalam (Simanjuntak, 2008). Dari pendapat  tersebut  dapat

digambarkan hal-hal penting sebagai berikut (Simanjuntak, 2008):

1. Audit harus dilakukan secara sistematis. Hal ini berarti audit tersebut dilakukan

secara terencana dan menggunakan orang-orang yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor, serta mampu menjadi

independensi dalam sikap mental baik dalam penampilan maupun dalam

tindakan.

2. Harus memperoleh bukti-bukti untuk dapat membuktikan hasil investigasi serta

mengevaluasi apakah informasi keuangan telah sesuai dengan kriteria dan

standar akuntansi yang telah ditetapkan.

3. Menetapkan tingkat kesesuaian atau kewajaran antara asersi-asersi dalam

laporan keuangan klien dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan

kriteria atau standar yang dimaksud adalah sesuai prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

4. Menyampaikan hasil-hasil auditannya kepada para pengguna yang

berkepentingan (misalkan kepada managerial ownership), sehingga para

pengguna yang berkepentingan dengan informasi tersebut akan dapat membuat

keputusan ekonomi.

DeAngelo (1981) dalam Simanjuntak (2008), mendefinisikan kualitas audit

sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan
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memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien

dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya.  Kemungkinan bahwa auditor akan

melaporkan adanya laporan yang salah saji telah dideteksi dan didefinisikan

sebagai independensi auditor.  Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut

kualitas audit merupakan suatu fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi

laporan yang salah saji dan independensi auditor yang dinilai oleh pasar

(Simanjuntak, 2008). Basuki (2006) dalam Simanjuntak (2008), mengatakan

kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk

menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah

direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif

dan cocok dengan tujuan.

Wakins (2004) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan bahwa terdapat

berbagai dimensi dari kualitas audit.  Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara

komponen kualitas audit yaitu produk yang dihasilkan dari kualitas audit dan

pengaruhnya terhadap informasi laporan keuangan.  Komponen dari kualitas audit

adalah reputasi auditor dan kekuatan monitoring auditor yang didapatkan dari para

profesional dan literatur akademis.

Dari keterangan tersebut maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkan

bahwa kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses dalam melakukan

tugas audit yang dilakukan oleh seorang auditor sehingga menghasilkan suatu

laporan audit yang dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kualitas audit.
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2.2.2 Independensi

Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP:2001) menyebutkan bahwa

independensi bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena

auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu

auditor tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun

sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, auditor akan kehilangan sikap tidak

memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan

pendapatnya (Singgih, 2010).

Mulyadi (2002) mengatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan

dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh

auditor. Arens (1996) mengatakan bahwa independensi dalam audit berarti cara

pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan, pengujian, evaluasi hasil

pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi harus dipandang

sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Karena banyak pihak yang

mengharapkan untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak dari

kelayakan laporan keuangan hasil auditan. Sikap tidak memihak ini dapat

dikalsifikasikan dalam dua sudut pandang (Rimawati, 2011), yaitu :

1. Independensi dalam sikap mental (Independence in fact) yang berarti akuntan

dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan.

2. Independensi dalam penampilan (independence in appearance) yang berarti

akuntan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan.

Antle (1984) dalam Mayangsari (2003) mendefinisikan independensi

sebagai suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat
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sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya

dipengaruhi oleh bukti-bukti atau prinsip-prinsip profesionalnya. Supriyono

(1998) dalam Indah (2010) membuat kesimpulan mengenai pentingnya

independensi akuntan publik sebagai berikut :

1. Independensi merupakan syarat yang penting bagi profesi akuntan publik untuk

memulai kewajaran informaso yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai

informasi.

2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan

dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakau laporan keuangan.

3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keunagan

yang disajikan oleh manajemen.

4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak

mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.

5. Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara

berkesinambungan perlu dipertahankan.

Dari keterangan tersebut maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkan

bahwa independensi merupakan suatu bentuk sikap untuk mempunyai pendirian

yang kuat agar tidak dapat mudah dipengaruhi oleh siapapun dalam melakukan

proses audit dan memberikan opini audit yang dituangkan dalam laporan audit

sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang memiliki independensi yang

tinggi.
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2.2.3 Time Budget Pressure

De Zoort dan Lord (1997) dalam Simanjuntak (2008), menyebutkan,

ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon

dengan dua cara, yaitu; fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah

perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-

baiknya, hal ini sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Glover

(1997) dalam Simanjuntak (2008), yang mengatakan bahwa anggaran waktu

diidentifikasikan sebagai suatu potensi untuk meningkatkan penilaian audit (audit

judgement) dengan mendorong auditor lebih memilih informasi yang relevan dan

menghindari penilaian yang tidak relevan.

Sementara itu tipe disfungsional perilaku auditor yang dikemukakan oleh

Rhode (1978) dalam Simanjuntak (2008), mengatakan bahwa tekanan anggaran

waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit. Time budget

pressure adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi

terhadap anggaran waktu yang telah disusun (Herningsih, 2001). Anggaran waktu

(time budget) disusun digunakan untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan

setiap tahap pelaksanaan program audit untuk berbagai tingkat auditor (Rimawati,

2011).

Dari keterangan tersebut dengan ini maka peneliti dapat menyimpulkan

bahwa time budget pressure merupakan suatu bentuk tekanan anggaran waktu

terhadap program kerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya

sehingga dapat mengganggu program kerja seorang auditor dalam melakukan

tugas audit.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian “Pengaruh

Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit dengan Independensi sebagai

Variabel Intervening (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah)” yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul dan Objek Hasil
1. Fenti Nurlaely

(2010)
Pengaruh
Kompetensi,
Independensi, dan
Time Budget
Pressure terhadap
Kualitas Audit
Objek : BPKP
Provinsi Jawa
Tengah

Kompetensi, independensi, dan
time budget pressure
berpengaruh secara simultan
terhadap kualitas audit. Secara
parsial kompetensi dan time
budget pressure memiliki
pengaruh yang tidak signifikan
terhadap kualitas audit,
sedangkan independensi
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas
audit.

2. Elisha Muliani
Singgih dan
Icuk Rangga
Bawono
(2010)

Pengaruh
Independensi,
Pengalaman, Due
Professional Care
Dan Akuntabilitas
Terhadap Kualitas
Audit
Objek : KAP “Big
Four” di Indonesia

Independensi berpengaruh
terhadap kualitas audit,
pengalaman tidak berpengaruh
terhadap kualitas audit, due
professional care berpengaruh
terhadap kualitas audit, dan
Akuntabilitas berpengaruh
terhadap kualitas audit

3. Hanny,S.E. ,
M.Si. ,Ak
(2011)

Pengaruh
Kompetensi Dan
Independensi
Auditor Terhadap
Kualitas Audit
Objek : KAP di
Malang, Bali, dan
Yogyakarta

Kompetensi dan independensi
tidak berpengaruh secara
signifikan

4. Goodman
Hutabarat
(2012)

Pengaruh
Pengalaman Time
Budget Pressure Dan
Etika Auditor

Time budget pressure dan etika
auditor berpengaruh secara
signifikan
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No Penulis Judul dan Objek Hasil
Terhadap Kualitas
Audit
Objek : KAP di Jawa
Tengah

5. Piter
Simanjuntak
(2008)

Pengaruh Time
Budget Pressure Dan
Resiko Kesalahan
Terhadap Penurunan
Kualitas Audit
(Reduced Audit
Quality)
Objek : KAP di
Jakarta

Time budget pressure dan
resiko audit memberikan
pengaruh dalam perilaku
penurunan kualitas audit

6. Suryanita
Weningtyas,
Doddy
Setyawan,
Hanung
Triatmoko
(2006)

Penghentian
Prematur Atas Audit
Objek : KAP di Jawa
Tengah dan DI
Yogyakarta

Time pressure, risiko audit,
materialitas dan prosedur
review serta kualitas
berpengaruh signifikan
terhadap penghentian
premature atas prosedur audit.

7. Nike Rimawati
(2011)

Faktor – Faktor
Yang Mempengaruhi
Independensi
Auditor
Objek : KAP di
Semarang

Intervensi manajemen klien
berpengaruh  negatif dan
signifikan, pemutusan
hubungan  kerja  dan
penggantian  auditor
berpengaruh  negatif  dan
signifikan, lamanya hubungan
audit berpengaruh negatif dan
signifikan, high  fee audit
berpengaruh positif dan
signifikan, tight  audit  time
budget berpengaruh negatif
dan tidak signifikan, sanksi
atas  audit over  time  budget
berpengaruh positif dan
signifikan.

2.4 Kerangka Berpikir

Suatu instansi negara yang menggunakan keuangan negara haruslah

memiliki laporan keuangan yang dapat dipercaya serta memiliki kredibilitas yang

tinggi. Karena dengan memiliki kredibiltas yang tinggi, laporan keuangan yang
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dibuat oleh instansi tersebut dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban

kepada publik atas pemakaian uang negara. Untuk mencapai kredibilitas yang

tinggi, laporan keuangan tersebut haruslah diperiksa oleh auditor yang memiliki

tingkat kredibilitas tinggi agar pendapat yang dikeluarkan oleh auditor independen

tersebut dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik.

BPK sebagai satu-satunya badan eksternal yang bertugas untuk mengaudit

keuangan negara memiliki kewajiban untuk melakukan tugas dan fungsinya

dengan baik sesuai dengan SPKN. Dengan standar yang telah dibuat tersebut

diharapkan BPK dapat melaksanakan tugasnya untuk mengontrol dan mengawasi

keuangan negara. Dimana keuangan negara yang telah digunakan oleh pemerintah

tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat yang diwakili oleh

DPR. Maka dari itu tugas dan fungsi audit yang dilakukan oleh BPK harus

memiliki kualitas audit yang baik. Kualitas audit yang baik merupakan syarat

penting dalam melakukan audit pada laporan keuangan suatu instansi. Kualitas

audit yang baik dapat tercapai dengan baiknya independensi yang dimiliki oleh

auditor independen sehingga dalam melakukan tugas auditnya, auditor tersebut

dapat melakukan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh tekanan dari pihak luar

yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit. Dengan independensi yang

tinggi dari auditor independen diharapkan dapat membuat kualitas audit yang

dilakukan oleh auditor independen tersebut menjadi baik.

Independensi dari auditor independen tersebut dapat terganggu dengan

adanya time budget pressure, yang dapat membuat independensi dari auditor

tersebut menurun karena adanya tekanan waktu untuk menyelesaikan tugas audit.
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Time budget preesure tersebut dapat mengganggu independensi dari auditor

independen karena dengan anggaran waktu yang terbatas membuat auditor harus

dengan cepat menyelesaikan tugasnya.

Time budget pressure juga berpengaruh terhadap kualitas audit. Dimana

dengan time budget pressure yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat

kualitas audit. Karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor

harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat

menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak

dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati karena adanya batasan waktu

yang telah dianggarkan tersebut. Berdasarkan penjelasan pada kerangka berpikir

tersebut maka dapat dihasilkan gambar kerangka berpikir sebagai berikut

H4                H1                               H1                  H3

H2

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan Gambar 2.1 :

= Pengaruh Langsung

= Pengaruh Tidak Langsung

Time Budget Pressure

X1

Independensi

X2

Kualitas Audit

Y
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2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat ditarik sebuah

hipotesis yang menyatakan bahwa

H1 = Time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit dengan

independensi sebagai variabel intervening.

H2 = Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

H3 = Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H4 = Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap independensi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Populasi

pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada lingkungan BPK RI

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dari seluruh auditor yang bekerja auditor pada

lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tercatat bahwa jumlah

populasi auditor berjumlah 128 orang auditor.

3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik sampling

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

purposive sampling yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya

tujuan tertentu (Arikunto, 2006). Kriteria sampel yang dipilih adalah auditor yang

bekerja  pada lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah

bekerja pada instansi BPK RI minimal selama 2 tahun. Alasan pemilihan kriteria

tersebut dikarenakan dengan kriteria tersebut diharapkan mendapatkan sampel

yang sudah pernah melakukan tugas audit dan sudah berpengalaman dalam

melakukan tugas audit sebagai auditor pada lingkungan BPK RI.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri dari kualitas audit (Y), Independensi

(X2), dan time budget pressure (X1).
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3.3.1 Kualitas Audit (Y)

Kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses dalam melakukan

tugas audit yang dilakukan oleh seorang auditor sehingga menghasilkan suatu

laporan audit yang dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

kualitas audit. Indikator-indikator kualitas audit yang diaptasi dari penelitian

Nurlaely (2010) yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengemukakan temuan audit secara akurat dan obyektif.

2. Melaporkan semua kesalahan auditee.

3. Menyelesaikan audit secara tepat waktu.

4. Berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

5. Berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan.

6. Rekomendasi yang sesuai dengan penyebab kesalahan.

7. Memberikan rekomendasi atas laporan hasil audit yang jelas dan dapat

dipahami oleh auditee.

Untuk mendapatkan informasi tentang kualitas audit dari auditor pada BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maka digunakan instrumen penelitian

berbentuk kuesioner tertutup. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala

likert 1-5 poin. Semua indikator merupakan pernyataan favorable karena semua

pernyataan bermakna positif. Berikut merupakan simbol untuk menentukan skor

jawaban responden :

Pada pernyataan favorable skor jawaban diberikan pada :

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5
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2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4

3. Jawaban N (Netral) diberi skor 3

4. Jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor 2

5. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 1

3.3.2 Independensi (X2)

Independensi merupakan sikap untuk mempunyai pendirian yang kuat agar

tidak dapat mudah dipengaruhi oleh siapapun dalam melakukan proses audit dan

memberikan opini audit yang dituangkan dalam laporan audit sehingga dapat

menghasilkan laporan audit yang memiliki independensi yang tinggi. Indikator-

indikator independensi yang diaptasi dari penelitian Nurlaely (2010) yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tenure (Lama hubungan dengan klien)

Indikator yang digunakan adalah lama hubungan dengan klien.

2. Tekanan dari klien

a. Pemberian sanksi dan ancaman dari klien.

b. Batasan waktu yang diberikan klien dalam melakukan audit.

c. Fasilitas dari klien.

3. Review oleh pihak ketiga

a. Manfaat telaah dari rekan auditor.

b. Konsekuensi terhadap audit yang buruk.

Untuk mendapatkan informasi tentang independensi dari auditor pada BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maka digunakan instrumen penelitian

berbentuk kuesioner tertutup. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala
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likert 1-5 poin. Indikator terbagi menjadi 2 jenis pernyataan, yakni pernyataan

favorable, pernyataan yang bermakna positif dan pernyataan nonfavorable,

pernyataan yang bermakna negatif. Berikut merupakan simbol untuk menentukan

skor jawaban responden :

Pada pernyataan favorable skor jawaban diberikan pada :

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 5

2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4

3. Jawaban N (Netral) diberi skor 3

4. Jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor 2

5. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 1

Pada pernyataan nonfavorable skor jawaban diberikan pada :

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 1

2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 2

3. Jawaban N (Netral) diberi skor 3

4. Jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor 4

5. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 5

3.3.3 Time Budget Pressure (X1)

Time budget pressure merupakan pengaruh tekanan anggaran waktu yang

dapat merusak dan mengganggu proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor

yang dapat mengakibatkan auditor melakukan kesalahan dalam proses audit

karena terlalu sedikitnya waktu untuk melakukan proses audit dan tidak

mampunya auditor memanfaatkan waktu secara efisien dalam melakukan proses
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audit. Indikator-indikator time budget pressure yang diaptasi dari penelitian

Nurlaely (2010) yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemahaman tentang time budget.

2. Tanggungjawab terhadap time budget.

3. Penilaian kinerja dari atasan.

4. Frekuensi revisi time budget.

Untuk mendapatkan informasi tentang time budget pressure dari auditor

pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maka digunakan instrumen

penelitian berbentuk kuesioner tertutup. Kuesioner pada penelitian ini

menggunakan skala likert 1-5 poin. Indikator terbagi menjadi 2 jenis pernyataan,

yakni pernyataan favorable, pernyataan yang bermakna positif dan pernyataan

nonfavorable, pernyataan yang bermakna negatif. Berikut merupakan simbol

untuk menentukan skor jawaban responden :

Pada pernyataan nonfavorable skor jawaban diberikan pada :

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor 1

2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 2

3. Jawaban N (Netral) diberi skor 3

4. Jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor 4

5. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 5

3.4 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif terdiri dari analisis deskriptif responden dan analisis

deskriptif variabel dari penelitian ini.
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3.4.1 Analisis Deskriptif Responden

Deskripsi mengenai identitas responden digunakan untuk memberikan

gambaran mengenai keadaan diri dari responden yang digunakan dalam penelitian

ini. Identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis

kelamin, tingkat pendidikan, dan lama bekerja pada BPK RI. Hal tersebut

bertujuan untuk menjelaskan latar belakang responden yang digunakan pada

penelitian ini.

3.4.2 Analisis Deskriptif Variabel

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewness (kemencengan

distribusi). Namun, pada penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (mean),

standar deviasi, maksimum (max), minimum (min) dalam pengukuran analisis

deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Analisis deskriptif ini

digunakan untuk mempermudah dalam memahami pengukuran indikator-

indikator dalam setiap variabel yang diungkap.

3.4.2.1 Analisis Deskriptif Kualitas Audit

Hasil penjumlahan masing-masing butir soal dari skala likert yang telah

ditentukan, kemudian dikonsultasikan dengan tabel kategori tiap variabel. Dalam

menetapkan kategori kualitas audit dikelompokkan menjadi lima bagian kategori

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berikut cara menentukan

tabel kategori, langkah yang dilakukan adalah:

1. Menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil
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Data terbesar : 7 x 5 = 35

Data terkecil : 7 x 1 = 7

Jadi, rentangnya adalah 35 – 7 = 28

2. Menentukan banyak interval yang diperlukan yaitu lima

3. Menentukan panjang kelas interval (p)

p =
rentang + 1

banyak kelas

p =
28 + 1

5
= 5,8 = dibulatkan ke atas menjadi 6

4. Kategori variabel kualitas audit dilihat pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Kategori Variabel Kualitas Audit

No Interval Skor Kategori
1 7 – 12 Sangat Rendah
2 13 – 18 Rendah
3 19 – 24 Sedang
4 25 – 30 Tinggi
5 31 – 36 Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

3.4.2.2 Analisis Deskriptif Time Budget Pressure

Hasil penjumlahan masing-masing butir soal dari skala likert yang telah

ditentukan, kemudian dikonsultasikan dengan tabel kategori tiap variabel. Dalam

menetapkan kategori time budget pressure dikelompokkan menjadi lima bagian

kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendag, dan sangat rendah. Berikut cara

menentukan tabel kategori, langkah yang dilakukan adalah:

1. Menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil

Data terbesar : 4 x 5 = 20

Data terkecil : 4 x 1 = 4
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Jadi, rentangnya adalah 20 – 4 = 16

2. Menentukan banyak interval yang diperlukan yaitu lima

3. Menentukan panjang kelas interval (p)

p =
rentang + 1

banyak kelas

p =
16 + 1

5
= 3,4 = dibulatkan ke atas menjadi 4

4. Kategori variabel time budget pressure dilihat pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Kategori Variabel Time Budget Pressure

No Interval Skor Kategori
1 4 – 7 Sangat Rendah
2 8 – 11 Rendah
3 12 – 15 Sedang
4 16 – 19 Tinggi
5 20 – 23 Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

3.4.2.3 Analisis Deskriptif Independensi

Hasil penjumlahan masing-masing butir soal dari skala likert yang telah

ditentukan, kemudian dikonsultasikan dengan tabel kategori tiap variabel. Dalam

menetapkan kategori independensi dikelompokkan menjadi lima bagian kategori

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berikut cara menentukan

tabel kategori, langkah yang dilakukan adalah:

1. Menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil

Data terbesar : 8 x 5 = 40

Data terkecil : 8 x 1 = 8

Jadi, rentangnya adalah 40 – 8 = 32

2. Menentukan banyak interval yang diperlukan yaitu lima



34

3. Menentukan panjang kelas interval (p)

p =
rentang + 1

banyak kelas

p =
32 + 1

5
= 6,6 = dibulatkan ke atas menjadi 7

4. Kategori variabel independensi dilihat pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.3 Kategori Variabel Independensi

No Interval Skor Kategori
1 8 – 14 Sangat Rendah
2 15 – 21 Rendah
3 22 – 28 Sedang
4 29 – 35 Tinggi
5 36 – 42 Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

3.5 Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data untuk penelitian ini adalah

dengan metode kuesioner. Kuesioner dibuat dengan mengadaptasi dari penelitian

Nurlaely (2010) dengan dilakukan sedikit perubahan agar sesuai dengan

penelitian ini.

3.6 Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan terhadap indikator dari masing-masing variabel

agar dapat diketahui tingkat kevalidan dan keandalan indikator sebagai alat ukur

variabel. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau

kuesioner dari masing-masing variabel. Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika

pertanyaan  pada  kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan
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diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan

melakukan  korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total

skor konstruk (Ghozali, 2011).

Untuk uji validitas terhadap kuesioer dilakukan dengan membandingkan r

hitung dan r tabel. Nilai r hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden

pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisis dengan program

SPSS (Statistical Product and Service Solution) dan outputnya bernama corrected

item correlation. Sedangkan untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan tabel r

product moment, yaitu dengan menentukan α = 0,05 kemudian n (sampel)

sehingga didapat nilai r tabel dua sisi sebesar. Tingkat kevalidan indikator atau

kuesioner dapat ditentukan, apabila rhitung > rtabel = Valid dan rhitung < rtabel =

Tidak Valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji Realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu  kuesioner  dinyatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu  (Ghozali, 2011). Pengukuran  reliabilitas dapat

dilakukan dengan dua cara yaitu (Ghozali,  2011).  :

1. Repeted measure atau  pengukuran  yaitu  seseorang  akan  disodori

pertanyaan yang  sama  pada waktu  yang  berbeda,  dan  kemudian  dilihat

apakah  ia  tetap konsisten dengan jawabannya
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2. One  shot atau  pengukuran  sekali  saja  dan  kemudian  hasilnya dibandingkan

dengan pertanyaan yang  lain atau mengukur korelasi antara  jawaban dengan

pertanyaan.

Untuk uji  reliabilitas terhadap kuesioner dilakukan dengan  menggunakan

bantuan  program SPSS, yang  akan  memberikan  fasilitas  untuk  mengukur

reliabilitas  dengan  uji statistik Cronbach Alpha ( α ). Reliabilitas suatu indikator

atau kuesioner dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha (α), yaitu apabila nilai

cronbach’s alpha (α) > 0,70, maka indikator atau kuesioner adalah reliabel,

sedangkan apabila apabila nilai cronbach’s alpha (α) < 0,70 maka indikator atau

kuesioner tidak reliabel (Nunnaly, 1994) dalam (Ghozali, 2011).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Pada teknik analisis regresi berganda digunakan uji asumsi klasik untuk

memastikan bahwa pada model regresi tidak terjadi penyimpangan baik

multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas.

3.7.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011).

Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna antara beberapa

atau semua variabel independen dalam model regresi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi yaitu

dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran

ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variable
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bebas lainnya. Nilai cutoff umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama

dengan VIF di atas 10. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF

kurang dari 10, dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan

dalam model dapat dipercaya dan objektif (Ghozali, 2011).

3.7.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin –

Watson. Dengan menggunakan uji Durbin – Watson maka dilakukan cara dengan

membandingkan nilai DW dengan nilai table dengan menggunakan nilai

signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4)

(Ghozali, 2011).

3.7.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka

disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model

regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas

(Ghozali, 2011).

Metode yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya

heterokedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser. Kaidah pengambilan

kesimpulan metode ini yaitu probabilitas signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2011).
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3.7.4 Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi,

variabel pengganggu atau  residual memiliki distribusi normal. Distribusi  normal

akan  membentuk  satu  garis  lurus  diagonal,  dan  ploting  data residual  akan

dibandingkan  dengan  garis  diagonal.  Jika  distribusi  data  residual normal,

maka  garis  yang  menggambarkan  data  sesungguhnya  akan  mengikuti garis

diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak,

adalah sebagai berikut (Ghozali,  2011) :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagona

atau  grafik  histogramnya menunjukkan  pola  distribusi  normal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika  data menyebar  jauh  dari  diagonal  dan/atau  tidak mengikuti  arah

garis diagonal  atau  grafik  histogram  tidak  menunjukkan  pola  distribusi

normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Metode lain yang digunakan untuk menguji normalitas adalah metode

statistic uji Kolmogrov-Smirnov. Data dikatakan terdistribusi dengan normal bila

nilai signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011).

3.8  Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk

data silang relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-

masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai

nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).

3.9 Analisis Jalur (Path Analysis)

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis

jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi

linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis untuk menaksir

hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan

teori. Berikut merupakan analisis jalur untuk menguji pengaruh antara time budget

pressure dan kualitas audit dimediasi Independensi (Ghozali, 2011).

1

p2                                                       p3

p1

Gambar 3.1 Path Analysis Variabel Time Budget Pressure dan Kualitas Audit

dimediasi Independensi

Time Budget
Pressure

e2

Independensi

Kualitas Audit

e1
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Keterangan Gambar 3.4 :

1. Pengaruh Time Budget Pressure (X1)

Pengaruh Langsung = p12

Pengaruh melalui hubungan korelatif dengan X2 = (p1)(p2)(p3)

Pengaruh X1 ke Y secara total = p12 + [(p1)(p2)(p3)]

2. Pengaruh Independensi (X2)

Pengaruh Langsung = p22

Pengaruh  melalui hubungan korelatif dengan X1= (p3)(p2)(p1)

Pengaruh X2 ke Y secara total = p22 + [(p3)(p2)(p1)]

Pengaruh gabungan oleh time budget pressure dan independensi ke kualitas

audit adalah {p12 + [(p1)(p2)(p3)]} + {p22 + [(p3)(p2)(p1)]}, yang tidak lain

adalah besarnya R y(x1x2)
2 (Munir, 2005).

Besarnya nilai e1 = √1 − R Sedangkan anak panah e2 (Gambar 4.1)

menuju kualitas audit menunjukkan variance kualitas audit yang tidak dapat

dijelaskan oleh time budget pressure dan independensi dan besarnya e2 =√1 − R . Ada dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang

dihipotesiskan, yaitu (Ghozali, 2011) :

I = α  + T + e1……….(1)

KA = α  + T + I + e2……….(2)

Keterangan :

KA = Kualitas Audit

α = Konstanta

T = Time budget pressure
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I = Independensi

e = Residual atau prediction error

3.10 Uji t

Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunujukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau

penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga t hitung

setiap variabel atau membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila harga t

hitung signifikan atau berada di atas t tabel, maka Ha diterima dan sebaliknya jika

t hitung tidak signifikan dan berada di bawah nilai t tabel, maka Ha ditolak. Uji t

dapat dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel

yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika signifikan t-nya

lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata sebesar 0,05), maka dapat dikatakan bahwa

ada hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Obyek Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

yang saat ini beralamatkan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang

Provinsi Jawa Tengah diresmikan berdiri pada tanggal 18 Desember 2008 dan

pada awal berdirinya berkantor di Jalan Tambak Aji No. 1 Semarang Provinsi

Jawa Tengah. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengan didirikan berdasarkan

Surat Keputusan Ketua Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI dibentuk Perwakilan BPK RI di

Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013,

sebanyak 50 Kuesioner dikembalikan dari 58 kuesioner yang disebar pada BPK

RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menghasilkan response rate

sejumlah 86%. Dari semua kuesioner yang dikembalikan terdapat 3 kuesioner

yang tidak layak untuk diolah karena tidak dilakukan pengisian dengan lengkap

oleh responden, sehingga data yang siap untuk diolah adalah 47 kuesioner. Hasil

distribusi dan pengembalian kuesioner secara lengkap dapat dilihat pada Tabel

4.1.
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Tabel 4.1 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah dan Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar 58 (100%)
Jumlah kuesioner yang diterima 50 (86%)
Kuesioner tidak lengkap 3 (5%)
Kuesioner yang dapat diolah 47 (81%)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif akan menjelaskan tentang analisis deskriptif responden

dan analisis deskriptif variabel dari penelitian ini.

4.3.1 Analisis Deskriptif Responden

Dari 47 Responden yang menjadi sampel penelitian ini terdiri dari 33

responden wanita dan 14 responden pria dengan tingkat pendidikan Strata satu

(S1) 29 orang dan Strata dua (S2) 18 orang. Telah lama bekerja pada instansi BPK

RI antara 2-9 tahun sebanyak 27 orang dan  lebih dari 10 tahun sebanyak 20

orang. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Profil Responden

Kriteria Keterangan Jumlah Persentase (%)

Jenis Kelamin
Wanita 33 70,2%

Pria 14 29,8%
Tingkat

Pendidikan
S1 29 61,7%
S2 18 38,3%

Lama Bekerja
2-9 tahun 27 57,5%
≥ 10 tahun 20 42,5%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.
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4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel

Guna memberikan gambaran variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu kualitas audit (Y), time budget pressure (X1), dan

independensi (X2).

4.3.2.1 Analisis Deskriptif Kualitas Audit

Pada variabel deskriptif kualitas audit, penilaian dilakukan dengan tujuh

indikator, diantaranya adalah mengemukakan temuan audit secara akurat dan

obyektif, melaporkan semua kesalahan auditee, menyelesaikan audit secara tepat

waktu, berpedoman pada SPAP dan SPKN, berhati-hati dalam setiap pengambilan

keputusan, rekomendasi yang sesuai dengan penyebab kesalahan, memberikan

rekomendasi atas laporan hasil audit yang jelas dan dapat dipahami oleh auditee.

Berdasarkan pada jawaban kuesioner dari responden tersaji dalam Tabel 4.3

berikut ini :

Tabel 4.3 Deskriptif Kualitas Audit

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

Kualitas Audit 47 26 35 30.04 .467 3.203

Valid N (listwise) 47
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.3 menunjukkan dari tujuh item pertanyaan dari tujuh indikator yang

berhasil diolah menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel kualitas audit adalah

sebesar 30,04 dan untuk dibandingkan dengan nilai masing-masing pertanyaan

dengan standar deviasi 3,203. Sehingga apabila dikategorikan dengan tabel

kategori, kategori tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan
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secara umum kecenderungan auditor terlibat dalam kualitas audit adalah tinggi.

Tabel 4.4 berikut merupakan rangkuman hasil analisis deskripitif untuk variabel

kualitas audit :

Tabel 4.4 Distribusi Kualitas Audit

Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%)
7 – 12 Sangat Rendah 0 0%
13 – 18 Rendah 0 0%
19 – 24 Sedang 0 0%
25 – 30 Tinggi 30 63,83%
31 – 36 Sangat Tinggi 17 36,17%

Jumlah 47 100%
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa ada 30 atau 63,83% auditor yang memiliki

kualitas audit dengan kategori tinggi, 17 atau 36,17% auditor memiliki kualitas

audit sangat tinggi, tidak terdapat atau 0% auditor yang memiliki kualitas audit

sedang, rendah, dan sangat rendah. Itu menggambarkan bahwa auditor memiliki

kualitas audit dalam taraf tinggi dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat kualitas audit yang menjadi responden pada penelitian ini termasuk dalam

kategori tinggi. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor mampu

melaksanakan pekerjaan auditnya dengan kualitas yang baik.

4.3.2.2 Analisis Deskriptif Time Budget Pressure

Pada variabel time budget pressure, penilaian dilakukan dengan 4 indikator,

diantaranya adalah pemahaman tentang time budget, tanggungjawab terhadap time

budget, penilaian kinerja dari atasan, frekuensi revisi time budget. Berdasarkan

pada jawaban kuesioner dari responden tersaji dalam Tabel 4.5 berikut ini :
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Tabel 4.5 Deskriptif Time Budget Pressure

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

Time Budget

Pressure

47 6 14 10.32 .306 2.097

Valid N (listwise) 47
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.5 menunjukkan dari empat item pertanyaan dari empat indikator

yang berhasil diolah menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel time budget

pressure adalah sebesar 10,32 dan untuk dibandingkan dengan nilai masing-

masing pertanyaan dengan standar deviasi 2,097. Sehingga apabila dikategorikan

dengan tabel kategori, kategori tersebut termasuk dalam kategori rendah. Jadi

dapat disimpulkan secara umum kecenderungan auditor terlibat dalam time budget

pressure adalah rendah. Tabel 4.6 berikut merupakan rangkuman hasil analisis

deskripitif untuk variabel time budget pressure :

Tabel 4.6 Distribusi Time Budget Pressure

Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%)
4 – 7 Sangat Rendah 3 6,38%
8 – 11 Rendah 32 68,09%
12 – 15 Sedang 12 25,53%
16 – 19 Tinggi 0 0%
20 – 23 Sangat Tinggi 0 0%

Jumlah 47 100%
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa ada 3 atau 6,38% auditor yang memiliki time

budget pressure dengan kategori sangat rendah, 32 atau 68,09% auditor memiliki

time budget pressure rendah, 12 atau 25,53% auditor memiliki time budget
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pressure sedang, tidak terdapat atau 0% auditor yang memiliki time budget

pressure tinggi dan sangat tinggi. Itu menggambarkan bahwa auditor memiliki

time budget pressure dalam sangat rendah, rendah, dan sedang. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat time budget pressure yang menjadi responden pada

penelitian ini termasuk dalam kategori rendah. Sehingga dalam melaksanakan

pekerjaannya, pengaruh time budget pressure rendah untuk dapat mempengaruhi

kualitas audit dari auditor.

4.3.2.3 Analisis Deskriptif Independensi

Pada variabel independensi, penilaian dilakukan dengan 3 indikator,

diantaranya adalah tenure (lama hubungan dengan klien), tekanan dari klien, dan

review oleh pihak ketiga. Berdasarkan pada jawaban kuesioner dari responden

tersaji dalam Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Deskriptif Independensi

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

Independensi 47 26 40 33.13 .507 3.474

Valid N (listwise) 47
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.7 menunjukkan dari delapan item pertanyaan dari tiga indikator

yang berhasil diolah menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel kualitas audit

adalah sebesar 33,13 dan untuk dibandingkan dengan nilai masing-masing

pertanyaan dengan standar deviasi 3,474. Sehingga apabila dikategorikan dengan

tabel kategori, kategori tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Jadi dapat

disimpulkan secara umum kecenderungan auditor terlibat dalam independensi
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adalah tinggi. Tabel 4.8 berikut merupakan rangkuman hasil analisis deskripitif

untuk variabel independensi:

Tabel 4.8 Distribusi Independensi

Interval Kriteria Frekuensi Persentase (%)
8 – 14 Sangat Rendah 0 0%
15 – 21 Rendah 0 0%
22 – 28 Sedang 3 6,38%
29 – 35 Tinggi 33 70,21%
36 – 41 Sangat Tinggi 11 23,40%

Jumlah 47 100%
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa ada 3 atau 6,38% auditor yang memiliki

independensi dengan kategori sedang, 33 atau 70,21% auditor memiliki

independensi tinggi, 11 atau 23,40% auditor memiliki independensi sangat tinggi,

tidak terdapat atau 0% auditor yang memiliki kualitas rendah, dan sangat rendah.

Itu menggambarkan bahwa auditor memiliki independensi dalam taraf sedang,

tinggi dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas audit yang

menjadi responden pada penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga

dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor mampu mempertahankan

independensinya, sehingga kualitas audit dapat terjaga dengan baik.

4.4 Analisis Data dan Pembahasan

4.4.1 Uji Instrumen

Uji instrumen dilakukan terhadap indikator dari masing-masing variabel

agar dapat diketahui tingkat kevalidan dan keandalan indikator sebagai alat ukur

variabel. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.
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4.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Nilai r

hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing

pernyataan di setiap variabel yang dianalisis dengan program SPSS dan outputnya

bernama corrected item correlation. Sedangkan untuk mendapatkan r tabel

dilakukan dengan tabel r product moment, yaitu dengan menentukan α = 0,05

kemudian n (sampel) = 25 sehingga didapat nilai r tabel dua sisi sebesar 0,381.

Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat ditentukan, apabila rhitung > rtabel
= Valid dan rhitung < rtabel = Tidak Valid. Hasil uji validitas selengkapnya dapat

dilihat pada Tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan

Independensi
(X2)

Indikator 1 0,504

0,381 Valid

Indikator 2 0,661
Indikator 3 0,533
Indikator 4 0,661
Indikator 5 0,573
Indikator 6 0,623
Indikator 7 0,512
Indikator 8 0,543

Time Budget
Pressure (X1)

Indikator 1 0,459

0,381 Valid
Indikator 2 0,643
Indikator 3 0,611
Indikator 4 0,698

Kualitas Audit
(Y)

Indikator 1 0,881

0,381 Valid

Indikator 2 0,764
Indikator 3 0,824
Indikator 4 0,873
Indikator 5 0,949
Indikator 6 0,922
Indikator 7 0,951

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.
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Dari tabel hasil uji validitas memperlihatkan nilai r hitung setiap indikator

variabel independensi, time budget pressure, dan kualitas audit lebih besar

dibanding nilai r tabel. Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan

oleh masing-masing variabel independensi, time budget pressure, dan kualitas

audit dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

4.4.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai

cronbach’s alpha (α), yaitu apabila nilai cronbach’s alpha (α) > 0,70, maka

indikator atau kuesioner adalah reliabel, sedangkan apabila apabila nilai

cronbach’s alpha (α) < 0,70 maka indikator atau kuesioner tidak reliabel

(Nunnaly, 1994) dalam (Ghozali, 2011). Secara keseluruhan hasil uji reliabilitas

dapat dilihat hasilnya pada Tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Standar
Reliabilitas

Keterangan

Independensi (X2) 0,812 0,70 Reliabel
Time Budget
Pressure (X1)

0,714 0,70 Reliabel

Kualitas Audit (Y) 0,965 0,70 Reliabel
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Nilai cronbach’s alpha semua variabel lebih besar dari 0,70 sehingga dapat

disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel independensi, time

budget pressure, dan kualitas audit, semua dinyatakan dapat dipercaya atau dapat

diandalkan sebagai alat ukur variabel.
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4.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pada teknik analisis regresi berganda digunakan uji asumsi klasik untuk

memastikan bahwa pada model regresi tidak terjadi penyimpangan baik

multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas.

4.4.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Tabel 4.6 berikut

merupakan ringkasan hasil uji multikolinieritas dari pengolahan data primer

menggunakan SPSS.

Tabel 4.11 Ringakasan Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Keterangan
Time Budget
Pressure (X1)

0,813 1,230
Tidak ada
multikolinieritas

Independensi (X2) 0,813 1,230
Tidak ada
multikolinieritas

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada

korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil

perhitungan nilai (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni tidak ada variabel

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.4.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Tabel 4.12 berikut merupakan penjelasan tentang
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pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dan Tabel 4.13 merupakan hasil

uji Durbin-Watson :

Tabel 4.12 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negative No Decision 4 – du ≤ d 4 – dl
Tidak ada autokorelasi positif atau
negative

Tidak Ditolak du < d < 4 – du

Sumber : Imam Ghozali, 2013

Tabel 4.13 Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summaryb

Model

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

1 .746a .556 .536 2.181 1.658

a. Predictors: (Constant), Independensi, Time Budget Pressure

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Tabel 4.13 menunjukkan Nilai DW sebesar 1,658, yang dapat dilihat pada

tabel Uji Durbin Watson berikut. nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel

dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 47 (n) dan jumlah

variabel independen 2 (k=2), maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai

batas bawah (dl) 1,430 dan batas atas (du) 1,615. Karena nilai DW 1,658 lebih

besar dari batas atas (du) 1,615 dan kurang dari 4 – 1,615 (4 – du), maka dapat

disimpulkan bahwa tidak menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada

autokorelasi positif atau negatif.



53

4.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 4.14 berikut merupakan ringkasan hasil uji heterokedastisitas dari

pengolahan data primer menggunakan SPSS.

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Uji Glejser

Variabel Koefisien Beta Nilai t Signifikansi
Time Budget Pressure (X1) -0,093 -0,577 0,567
Independensi (X2 0,205 1,267 0,212

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

Hasil ringkasan tampilan output SPSS dari uji Glejser dengan jelas

menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan

secara statisitik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut UT (Absut).

Probabilitas signifikansi pada model regresi di atas tingkat kepercayaan 5% yang

berarti variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi

variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak

mengandung adanya heterokedastisitas.

4.4.2.4 Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian

dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik.

1. Analisis Grafik

Pengujian dengan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan kurva

histogram dan grafik normal P-P Plot.



54

a. Kurva Histogram

Pada Kurva histogram, model memenuhi asumsi normalitas jika bentuk

kurva simetris atau tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Gambar 4.1 berikut

merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan kurva histogram :

Gambar 4.1 Grafik Kurva Histogram

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013

Hasil kurva histogram menunjukkan bahwa bentuk kurva simetris dan tidak

melenceng ke kiri maupun ke kanan sehingga berdasarkan kurva histogram,

model regresi berdistribusi normal.

b. Grafik Normal P-P Plot

Pada grafik normal p-p plot, model memenuhi asumsi normalitas jika titik-

titik pada kurva berhimpit mengikuti garis diagonalnya. Gambar 4.2 berikut ini

hasil uji normalitas dengan menggunakan garis normal p-p plot :

Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013
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Hasil kurva normal probability plot memperlihatkan bahwa titik-titik pada

grafik berhimpit dan mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan

model regresi berdistribusi normal.

2. Analisis Statistik

Untuk memperkuat hasil dari analisis grafik yang sudah dilakukan, maka

dilakukan analisis statistik. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas

residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Tabel 4.15

berikut merupakan ini merupakan hasil tampilan output dari pengolahan data

primer dengan menggunakan SPSS

Tabel 4.15 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 47

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 2.13329296

Most Extreme Differences Absolute .066

Positive .051

Negative -.066

Kolmogorov-Smirnov Z .454

Asymp. Sig. (2-tailed) .986

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,986. Karena nilai signifikansi

lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bila model regresi memiliki

distribusi normal.
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4.4.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam  menerangkan  variasi  variabel  independen.

1. R Square Time Budget Pressure terhadap Independensi

Hasil R square antara time budget pressure terhadap independensi dapat

dilihat pada Tabel 4.17 :

Tabel 4.17 R Square

Time Budget Pressure terhadap Independensi

Model Summary

Model

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

dimension0

1 .432a .187 .169 3.167

a. Predictors: (Constant), Time Budget Pressure
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Nilai R square sebesar 0,187 dan masih jauh dari angka 1, dengan

demikian time budget pressure hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari

variabel independensi. Berdasarkan dari nilai R square dapat diartikan pula time

budget pressure hanya mampu menjelaskan independensi sebesar 18,7% dan

sisanya yang 81,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. R Square Time Budget Pressure dan Independensi terhadap Kualitas Audit

Hasil R square antara time budget pressure dan independensi terhadap

kualitas audit dapat dilihat hasilnya pada Tabel 4.16 :
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Tabel 4.16 R Square

Time Budget Pressure dan Independensi terhadap Kualitas Audit

Model Summary

Model

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

dimension0

1 .746a .556 .536 2.181

a. Predictors: (Constant), Independensi, Time Budget Pressure
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Nilai R square sebesar 0,556, dengan demikian time budget pressure dan

independensi mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi dari variabel

kualitas audit. Berdasarkan dari nilai R square dapat diartikan pula time budget

pressure dan independensi mampu menjelaskan kualitas audit sebesar 55,6% dan

sisanya yang 44,4% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.

4.4.4 Analisis Jalur (Path Analysis)

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis

jalur (Path Analysis) yang merupakan perluasan dari analisis regresi linier

berganda..

1. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Independensi

Berdasarkan dari hasil analisis regresi dengan menggunakan program SPSS

maka diperoleh hasil analisis antara time budget pressure terhadap independensi

sebagai berikut :
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Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi

Time Budget Pressure terhadap Independensi

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 40.523 2.344 17.286 .000

Time Budget

Pressure

-.717 .223 -.432 -3.218 .002

a. Dependent Variable: Independensi
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Dari hasil analisis regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan

sebagai berikut :

I = 40,523 + -0,717 T + e1

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti bahwa koefisien regresi time

budget pressure bernilai negatif sebesar -0,717, hal ini menunnjukkan time budget

pressure berpengaruh negatif terhadap independensi, sehingga adanya

peningkatan time budget pressure akan menurunkan independensi dan begitu pula

sebaliknya penurunan time budget pressure akan menaikkan independensi.

2. Pengaruh Time Budget Pressure dan Independensi terhadap Kualitas

Audit

Berdasarkan dari hasil analisis jalur dengan menggunakan program SPSS

maka diperoleh hasil analisis antara time budget pressure terhadap independensi

sebagai berikut :
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Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi

Time Budget Pressure dan Independensi terhadap Kualitas Audit

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 15.369 4.463 3.444 .001

Time Budget

Pressure

-.374 .170 -.245 -2.197 .033

Independensi .559 .103 .607 5.448 .000

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

Dari hasil analisis regresi yang didapat maka dapat dibuat persamaan

regresi sebagai berikut :

KA = 15,369 + -0,374 T + 0,559 I + e2

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

a. Koefisien regresi time budget pressure bernilai negatif sebesar -0,374, hal ini

menunjukkan time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas

audit, sehingga adanya peningkatan time budget pressure akan menurunkan

kualitas audit dan begitu pula sebaliknya penurunan time budget pressure akan

menaikkan kualitas audit.

b. Koefisien regresi independensi bernilai positif sebesar 0,559, hal ini

menunjukkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit (Y),

sehingga adanya peningkatan independensi akan menaikkan kualitas audit dan

begitu pula sebaliknya penurunan independensi akan menurunkan kualitas

audit.
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3. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit dengan

Independensi sebagai Variabel Intervening

Hasil output SPSS memberikan nilai standardized beta time budget pressure

pada persamaan (1) sebesar -0,432 dan signifikan 0,002 yang berarti time budget

pressure mempengaruhi independensi. Nilai koefisien standardized beta -0,432

merupakan nilai path atau jalur p2. Pada output SPSS persamaan regresi (2) nilai

standardized beta untuk time budget pressure -0,245 dan independensi 0,607

semuanya signifikan. Nilai standardized beta time budget pressure -0,245

merupakan nilai path atau jalur p1 dan nilai standarized beta independensi 0,607

merupakan nilai path atau jalur p3. Besarnya nilai e1 =√1 − 0,187 = 0,902 dan

besarnya nilai e2 = 1 − 0,556 = 0,666.

0,902

1

p2                                                       p3

-0,432 0,607                       0,666

p1                                                       1

-0,245

Gambar 4.3 Path Analysis Variabel Time Budget Pressure dan Kualitas Audit

dimediasi Independensi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,2013

Time Budget
Pressure

e2

Independensi

Kualitas Audit

e1
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Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa time budget pressure dapat

berpengaruh langsung ke kualitas audit dan dapat juga berpengaruh tidak

langsung yaitu dari time budget pressure ke independensi (sebagai variabel

intervening) lalu ke kualitas audit. Besarnya pengaruh proposional adalah sebagai

berikut :

a. Pengaruh Time Budget Pressure (X1)

Pengaruh Langsung = -0,245
2

= 0,060025

Pengaruh melalui hubungan korelatif dengan X2 = (0,245)(0,432)(0,607)

= 0,06424488

Pengaruh X1 ke Y secara total = 0,060025 + 0,06424488

= 0,12426988

b. Pengaruh Independensi (X2)

Pengaruh Langsung = 0,6072 = 0,368449

Pengaruh  melalui hubungan korelatif dengan X1= (0,607)(0,432)(0,245)

= 0,06424488

Pengaruh X2 ke Y secara total = 0,368449 + 0,43269388

= 0,43269388

Pengaruh gabungan oleh time budget pressure dan independensi ke kualitas

audit adalah 0,12426988 + 0,43269388 = 0, 55696376, yang tidak lain adalah

besarnya R y(x1x2)
2 = 0,556 (lihat Tabel 4.16). Atas dasar perhitungan tersebut

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kekuatan time budget pressure yang secara langsung menentukan perubahan-

perubahan kualitas audit adalah 6% (0,060025), dan yang melalui



62

hubungannya dengan independensi sebesar 6,4% (0,06424488). Dengan

demikian, secara total time budget pressure menentukan perubahan-perubahan

kualitas audit sebesar 12,4% (0,12426988).

b. Pengaruh independensi secara total terhadap kualitas audit melalui time budget

pressure sebesar 43,3% (0,43269388), dengan perincian 36,9% (0,368449)

adalah pengaruh langsung dan 6,4% (0,06424488) lagi melalui hubungannya

dengan time budget pressure.

c. Time budget pressure dan independensi secara bersama-sama mempengaruhi

kualitas audit sebesar 12,4% + 43,3% = 55,7% (R2 = 0,556). Besarnya

pengaruh secara proposional yang disebabkan oleh variabel lainnya di luar

variabel time budget pressure dan independensi dinyatakan oleh p X4ε2 , yaitu

sebesar (0,666)2 = 0,443556 atau sebesar 44,4%.

d. Besarnya pengaruh yang diterima oleh kualitas audit dari time budget pressure

dan independensi dan dari semua variabel diluar time budget pressure dan

independensi (yang dinyatakan oleh variasi residu ε) adalah R y(x1x2)
2 + p X4ε2 =

55,7% + 44,4% = 100%

Berdasarkan penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa independensi

dapat menjadi variabel intervening untuk pengaruh time budget pressure terhadap

kualitas audit. Hal ini menunjukkan diterimanya Ha1 yang mengatakan bahwa

time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit dengan independensi

sebagai variabel intervening.
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4.4.5 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap

hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga t hitung setiap variabel

atau membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila harga t hitung

signifikan atau berada di atas t tabel, maka Ha diterima dan sebaliknya jika t

hitung tidak signifikan dan berada di bawah nilai t tabel, maka Ha ditolak.

1. Pengaruh Time Budget Pressure dan Independensi terhadap Kualitas

Audit

Hasil uji t antara time budget pressure dan independensi terhadap kualitas

audit dapat dilihat hasilnya pada Tabel 4.17 :

a. Nilai t hitung time budget pressure terhadap kualitas audit sebesar -2,197

dengan signifikansi 0,033. Sementara untuk t tabel dengan sig α = 0,05 dan df

= n-k, yaitu 47-2 = 45, maka didapat t tabel dua sisi sebesar 2,0141. Hasil

analisis tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal

ini menunjukkan diterimanya Ha2 yang menyatakan bahwa time budget

pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

b. Nilai t hitung independensi terhadap kualitas audit sebesar 5,448 dengan

signifikansi 0,000. Sementara untuk t tabel dengan sig α = 0,05 dan df = n-k,

yaitu 47-2 = 45, maka didapat t tabel dua sisi sebesar 2,0141. Hasil analisis

tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini
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menunjukkan diterimanya Ha3 yang menyatakan bahwa independensi

berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Independensi

Hasil uji t antara time budget pressure terhadap independensi dapat dilihat

hasilnya pada Tabel 4.16 Nilai t hitung time budget pressure terhadap

independensi sebesar -3,218 dengan signifikansi 0,002. Sementara untuk t tabel

dengan sig α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 47-1 =46, maka didapat t tabel t dua sisi

sebesar 2,0129. Hasil analisa tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih

besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan diterimanya Ha4 yang menyatakan bahwa

time budget pressure berpengaruh negatif terhadap independensi.

4.4.6 Pembahasan

Tabel 4.20 berikut adalah ringkasan hasil pengujian hipotesis :

Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Pernyataan Hasil

H1

Time budget pressure berpengaruh
terhadap kualitas audit dengan
independensi sebagai variabel
intervening

Hipotesis diterima

H2
Time budget pressure berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit

Hipotesis diterima

H3
Independensi berpengaruh positif
terhadap kualitas audit

Hipotesis diterima

H4
Time budget pressure berpengaruh
negatif terhadap independensi

Hipotesis diterima

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2013.

1. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit dengan

Independensi sebagai Variabel Intervening

Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh

terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel intervening. H1 ini
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diterima, sehingga secara intervening time budget pressure dapat berpengaruh

terhadap kualitas audit melalui independensi. Hal ini mengartikan bahwa

pengaruh tidak langsung time budget pressure terhadap kualitas audit melalui

independensi lebih besar pengaruhnya dari pada pengaruh langsung time budget

pressure terhadap kualitas audit. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setuju

bahwa dengan adanya time budget pressure yang tinggi dapat menurunkan

independensi yang dimiliki oleh auditor sehingga akan berakibat pada

menurunnya kualitas audit dan begitu pula sebaliknya dengan time budget

pressure yang rendah tidak dapat mengganggu independensi yang dimiliki oleh

auditor sehingga kualitas audit akan tetap terjaga dengan baik.

Nilai R square sebesar 0,556, dengan demikian time budget pressure dan

independensi mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi dari variabel

kualitas audit. Berdasarkan dari nilai R square dapat diartikan pula time budget

pressure dan independensi mampu menjelaskan kualitas audit sebesar 55,6% dan

sisanya yang 44,4% dijelaskan oleh variasi lain di luar model. Kekuatan time

budget pressure yang secara langsung menentukan perubahan-perubahan kualitas

audit adalah 6% (0,060025), dan yang melalui hubungannya dengan independensi

sebesar 6,4% (0,642444488). Dengan demikian, secara total time budget pressure

menentukan perubahan-perubahan kualitas audit sebesar 12,4% (0,12426988),

maka dapat disimpulkan bahwa independensi dapat menjadi variabel intervening

untuk pengaruh time budget pressure terhadap kualitas audit. Hal ini

menunjukkan diterimanya H1 yang menyatakan bahwa time budget pressure
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berpengaruh terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel

intervening.

2. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit

Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh

negatif terhadap kualitas audit. H2 ini diterima, sehingga secara parsial time

budget pressure dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan

bahwa time budget pressure dapat mengganggu kualitas audit. Dari hasil tersebut

maka dapat disimpulkan bahwa auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah setuju bahwa dengan adanya time budget pressure yang

tinggi dapat berakibat pada menurunnya kualitas audit dan begitu pula sebaliknya

dengan time budget pressure yang rendah tidak dapat menurunkan kualitas audit,

sehingga kualitas audit akan tetap terjaga dengan baik.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung time budget pressure terhadap kualitas

audit sebesar -2,197 dengan signifikansi 0,033. Sementara untuk t tabel dengan

sig α = 0,05 dan df = n-k, yaitu 47-2 = 45, maka didapat t tabel dua sisi sebesar

2,0141. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t

tabel. Hal ini menunjukkan diterimanya H2 yang menyatakan bahwa time budget

pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sesuai

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Simanjuntak (2018) yang menyatakan

bahwa time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap

kualitas audit. H3 ini diterima, secara parsial independensi dapat berpengaruh
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terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa independensi dapat

mengganggu kualitas audit. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setuju bahwa

dengan independensi yang baik oleh auditor akan dapat meningkatkan kualitas

audit dan begitu pula sebaliknya dengan independensi yang buruk akan dapat

menurunkan kualitas audit.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung independensi terhadap kualitas audit

sebesar 5,448 dengan signifikansi 0,000. Sementara untuk t tabel dengan sig α =

0,05 dan df = n-k, yaitu 47-2 = 45, maka didapat t tabel dua sisi sebesar 2,0141.

Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel.

Hal ini menunjukkan diterimanya H3 yang menyatakan bahwa independensi

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan

hasil penelitian sebelumnya oleh Nurlaely (2010) yang menyatakan bahwa

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Independensi

Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh

negatif terhadap independensi. H4 ini diterima, secara parsial time budget

pressure dapat berpengaruh terhadap independensi. Hal ini mengartikan bahwa

time budget pressure dapat mengganggu independensi. Dari hasil tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah setuju bahwa dengan adanya time budget pressure yang tinggi akan

dapat mengganggu independensi yang dimiliki oleh auditor dan begitu pula
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sebaliknya dengan time budget pressure yang rendah, independensi yang dimiliki

oleh auditor akan dapat terjaga dengan baik.

Nilai R square sebesar 0,187 dan masih jauh dari angka 1, dengan demikian

time budget pressure hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari variabel

independensi. Berdasarkan dari nilai R square dapat diartikan pula time budget

pressure hanya mampu menjelaskan independensi sebesar 18,7% dan sisanya

yang 81,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil uji t menunjukkan

nilai t hitung time budget pressure terhadap independensi sebesar -3,218 dengan

signifikansi 0,002. Sementara untuk t tabel dengan sig α = 0,05 dan df = n-k, yaitu

47-1 =46, maka didapat t tabel t dua sisi sebesar 2,0129. Hasil analisa tersebut

membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan

diterimanya H4 yang menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh

negatif terhadap independensi. Hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian

sebelumnya oleh Weningtyas (2006) yang menyatakan bahwa time pressure

berpengaruh terhadap independensi.



69

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh time

budget pressure terhadap kualitas audit dengan independensi sebagai variabel

intervening maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit dengan independensi

sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukkan bahwa auditor di

lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setuju bahwa dengan

adanya time budget pressure yang tinggi dapat menurunkan independensi yang

dimiliki oleh auditor sehingga akan berakibat pada menurunnya kualitas audit

dan begitu pula sebaliknya dengan time budget pressure yang rendah tidak

dapat mengganggu independensi yang dimiliki oleh auditor sehingga kualitas

audit akan tetap terjaga dengan baik.

2. Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini

menunjukkan bahwa auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah setuju bahwa dengan adanya time budget pressure yang tinggi dapat

berakibat pada menurunnya kualitas audit dan begitu pula sebaliknya dengan

time budget pressure yang rendah tidak dapat menurunkan kualitas audit,

sehingga kualitas audit akan tetap terjaga dengan baik.

3. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan

bahwa auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setuju
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bahwa dengan independensi yang baik oleh auditor akan dapat meningkatkan

kualitas audit dan begitu pula sebaliknya dengan independensi yang buruk akan

dapat menurunkan kualitas audit.

4. Time budget pressure berpengaruh negatif terhadap independensi. Hal ini

menunjukkan bahwa auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah setuju bahwa dengan adanya time budget pressure yang tinggi akan

dapat mengganggu independensi yang dimiliki oleh auditor dan begitu pula

sebaliknya dengan time budget pressure yang rendah, independensi yang

dimiliki oleh auditor akan dapat terjaga dengan baik.

b. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen seperti

intervensi manajemen auditee dan kompetensi yang diperkirakan dapat

mempengaruhi independensi dan kualitas audit dari auditor.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian dengan

menambah obyek penelitian, seperti BPK RI Perwakilan Provinsi DI

Yogyakarta.
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DATA MENTAH HASIL PILOT TEST

Ket. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 ZI T1 T2 T3 T4 ZT K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 ZK

1 2 5 5 4 1 5 4 4 30 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 4 28
2 4 4 4 5 5 4 5 4 35 3 3 3 3 12 4 4 3 4 4 4 4 27

3 3 5 4 4 4 5 4 4 33 2 4 3 4 13 5 4 4 5 5 5 5 33

4 2 4 4 4 4 4 4 4 30 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 4 28

5 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3 2 2 2 9 4 4 4 4 4 4 4 28

6 3 3 4 5 1 4 5 4 29 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 4 4 28

7 2 5 5 4 4 5 5 4 34 3 3 4 4 14 5 5 5 5 5 5 5 35

8 4 4 4 3 3 4 5 4 31 4 2 4 2 12 5 4 3 4 4 4 4 28

9 4 5 5 5 4 4 4 3 34 5 1 2 3 11 5 4 4 4 4 5 5 31

10 4 4 4 4 5 5 4 4 34 4 2 2 2 10 4 4 4 4 4 4 4 28

11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 2 2 3 9 4 4 4 4 4 4 4 28

12 3 3 5 4 4 4 4 3 30 2 2 3 4 11 4 4 4 4 4 4 4 28

13 1 5 5 5 5 5 5 5 36 4 2 4 4 14 5 5 5 4 5 5 5 34

14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2 2 2 3 9 5 5 5 5 5 5 5 35

15 2 4 4 4 4 4 4 4 30 5 2 1 5 13 4 4 4 4 4 4 4 28

16 3 4 5 5 4 4 4 3 32 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 4 4 28

17 4 5 5 5 4 5 4 4 36 4 3 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 28

18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 2 4 12 5 4 4 5 5 4 5 32

19 3 5 5 5 4 4 5 4 35 3 3 2 4 12 5 4 5 5 5 5 5 34

20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 4 2 2 2 10 5 5 5 5 5 5 5 35

21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 16 4 2 4 4 4 4 4 26

22 2 4 4 3 4 2 4 4 27 4 3 3 3 13 4 3 4 4 4 4 4 27

23 4 4 4 4 4 4 5 4 33 4 3 2 4 13 5 5 5 5 5 5 5 35

24 4 5 5 5 4 4 5 4 36 2 2 4 4 12 5 5 5 5 5 5 5 35
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DATA MENTAH HASIL PENELITIAN

Ket. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Z(I) T1 T2 T3 T4 Z(T) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Z(K)

1 2 5 5 4 1 5 4 4 30 2 2 2 3 9 4 4 4 4 4 4 4 28
2 4 4 4 5 5 4 5 4 35 3 3 4 4 14 4 4 3 4 4 4 4 27
3 3 5 4 4 4 5 4 4 33 2 3 2 3 10 5 4 4 5 5 5 5 33
4 2 4 4 4 4 4 4 4 30 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 4 4 4 4 4 4 3 31 2 2 3 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28
6 3 3 4 5 1 4 5 4 29 3 3 3 4 13 4 4 4 4 4 4 4 28
7 2 5 5 4 4 5 5 4 34 1 2 1 2 6 5 5 5 5 5 5 5 35
8 4 4 4 3 3 4 5 4 31 3 3 4 4 14 5 4 3 4 4 4 4 28
9 4 5 5 5 4 4 4 3 34 2 2 2 3 9 5 4 4 4 4 5 5 31

10 4 4 4 4 5 5 4 4 34 3 3 2 3 11 4 4 4 4 4 4 4 28
11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 3 2 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28
12 3 3 5 4 4 4 4 3 30 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 28
13 1 5 5 5 5 5 5 5 36 2 2 2 3 9 5 5 5 4 5 5 5 34
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2 2 2 2 8 5 5 5 5 5 5 5 35
15 2 4 4 4 4 4 4 4 30 2 2 3 4 11 4 4 4 4 4 4 4 28
16 3 4 5 5 4 4 4 3 32 2 3 2 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28
17 4 5 5 5 4 5 4 4 36 3 3 3 4 13 4 4 4 4 4 4 4 28
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 2 2 3 10 5 4 4 5 5 4 5 32
19 3 5 5 5 4 4 5 4 35 2 2 2 3 9 5 4 5 5 5 5 5 34
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1 1 2 2 6 5 5 5 5 5 5 5 35
21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 3 2 3 10 4 2 4 4 4 4 4 26
22 2 4 4 3 4 2 4 4 27 2 3 2 4 11 4 3 4 4 4 4 4 27
23 4 4 4 4 4 4 5 4 33 2 3 2 3 10 5 5 5 5 5 5 5 35
24 4 5 5 5 4 4 5 4 36 3 3 3 4 13 5 5 5 5 5 5 5 35

25 4 5 5 4 4 5 4 4 35 2 2 1 2 7 5 5 5 5 5 5 5 35
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DATA MENTAH HASIL PENELITIAN

Ket. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Z(I) T1 T2 T3 T4 Z(T) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Z(K)
26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 4 4 28
27 5 5 5 4 4 5 5 5 38 2 2 2 3 9 5 5 5 5 4 5 5 34
28 1 4 5 5 5 4 5 4 33 3 2 2 3 10 4 4 4 5 4 5 5 31
29 4 5 5 5 5 5 5 5 39 2 2 2 2 8 5 5 5 5 5 5 5 35
30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2 3 3 3 11 5 5 5 5 5 5 5 35
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 4 4 28
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 2 2 4 10 4 4 4 4 4 4 4 28
33 4 5 5 5 5 5 5 5 39 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 4 4 28
34 3 4 4 4 4 4 4 4 31 2 2 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 28
35 4 4 4 4 3 4 4 4 31 2 2 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 28
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 3 2 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28
37 3 5 5 4 4 3 4 4 32 3 2 3 3 11 4 4 3 4 4 4 4 27
38 2 4 4 4 4 4 4 4 30 2 3 4 4 13 4 4 4 4 4 4 4 28
39 3 4 4 4 3 3 4 3 28 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 3 3 26
40 3 4 4 4 2 2 4 3 26 3 2 3 3 11 4 4 4 4 4 4 4 28
41 2 4 4 4 4 4 4 4 30 2 2 2 3 9 4 4 4 4 4 4 4 28
42 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 28
43 4 4 4 4 4 4 4 4 32 2 2 3 4 11 4 4 4 4 4 4 4 28
44 1 5 5 5 5 5 5 5 36 2 1 2 3 8 5 5 5 5 5 5 5 35
45 4 5 5 4 4 4 4 4 34 2 2 2 3 9 4 4 4 4 4 4 4 28
46 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2 3 2 3 10 5 5 5 5 5 5 5 35
47 5 4 4 4 3 4 4 4 32 3 2 2 3 10 4 4 4 4 4 4 4 28



77

UJI VALIDITAS

Correlations

Independensi1 Independensi2 Independensi3 Independensi4 Independensi5 Independensi6 Independensi7 Independensi8 SkorTotal
Independensi1 Pearson Correlation 1 .022 -.054 .217 .271 .123 .137 .025 .504*

Sig. (2-tailed) .920 .801 .309 .200 .568 .523 .907 .012
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi2 Pearson Correlation .022 1 .581** .357 .246 .505* .226 .414* .661**

Sig. (2-tailed) .920 .003 .087 .247 .012 .289 .045 .000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi3 Pearson Correlation -.054 .581** 1 .581** .077 .411* .240 .071 .533**

Sig. (2-tailed) .801 .003 .003 .721 .046 .258 .741 .007
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi4 Pearson Correlation .217 .357 .581** 1 .179 .404 .361 .165 .661**

Sig. (2-tailed) .309 .087 .003 .403 .050 .083 .440 .000
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi5 Pearson Correlation .271 .246 .077 .179 1 .095 .071 .226 .573**

Sig. (2-tailed) .200 .247 .721 .403 .659 .743 .287 .003
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi6 Pearson Correlation .123 .505* .411* .404 .095 1 .192 .380 .623**

Sig. (2-tailed) .568 .012 .046 .050 .659 .370 .067 .001
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi7 Pearson Correlation .137 .226 .240 .361 .071 .192 1 .536** .512*

Sig. (2-tailed) .523 .289 .258 .083 .743 .370 .007 .011
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Independensi8 Pearson Correlation .025 .414* .071 .165 .226 .380 .536** 1 .543**

Sig. (2-tailed) .907 .045 .741 .440 .287 .067 .007 .006
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24

SkorTotal Pearson Correlation .504* .661** .533** .661** .573** .623** .512* .543** 1
Sig. (2-tailed) .012 .000 .007 .000 .003 .001 .011 .006
N 24 24 24 24 24 24 24 24 24
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Correlations

TimeBudgetPressure1 TimeBudgetPressure2 TimeBudgetPressure3 TimeBudgetPressure4 SkorTotal
TimeBudgetPressure1 Pearson

Correlation
1 -.083 -.050 .103 .459*

Sig. (2-
tailed)

.698 .815 .632 .024

N 24 24 24 24 24
TimeBudgetPressure2 Pearson

Correlation
-.083 1 .353 .422* .643**

Sig. (2-
tailed)

.698 .091 .040 .001

N 24 24 24 24 24
TimeBudgetPressure3 Pearson

Correlation
-.050 .353 1 .180 .611**

Sig. (2-
tailed)

.815 .091 .400 .002

N 24 24 24 24 24
TimeBudgetPressure4 Pearson

Correlation
.103 .422* .180 1 .698**

Sig. (2-
tailed)

.632 .040 .400 .000

N 24 24 24 24 24
SkorTotal Pearson

Correlation
.459* .643** .611** .698** 1

Sig. (2-
tailed)

.024 .001 .002 .000

N 24 24 24 24 24

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

KualitasAudit1 KualitasAudit2 KualitasAudit3 KualitasAudit4 KualitasAudit5 KualitasAudit6 KualitasAudit7 SkorTotal
KualitasAudit1 Pearson

Correlation
1 .581** .539** .769** .842** .842** .919** .881**

Sig. (2-
tailed)

.003 .007 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
KualitasAudit2 Pearson

Correlation
.581** 1 .585** .531** .631** .631** .603** .764**

Sig. (2-
tailed)

.003 .003 .008 .001 .001 .002 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
KualitasAudit3 Pearson

Correlation
.539** .585** 1 .665** .766** .766** .722** .824**

Sig. (2-
tailed)

.007 .003 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
KualitasAudit4 Pearson

Correlation
.769** .531** .665** 1 .913** .730** .837** .873**

Sig. (2-
tailed)

.000 .008 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
KualitasAudit5 Pearson

Correlation
.842** .631** .766** .913** 1 .822** .917** .949**

Sig. (2-
tailed)

.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
KualitasAudit6 Pearson

Correlation
.842** .631** .766** .730** .822** 1 .917** .922**

Sig. (2-
tailed)

.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
KualitasAudit7 Pearson

Correlation
.919** .603** .722** .837** .917** .917** 1 .951**

Sig. (2-
tailed)

.000 .002 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
SkorTotal Pearson

Correlation
.881** .764** .824** .873** .949** .922** .951** 1

Sig. (2-
tailed)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 24 24 24 24 24 24 24 24
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UJI REALIBILITAS

Uji Realibilitas Independensi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items N of Items
.728 .812 9

Uji Realibilitas Time Budget Pressure

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items N of Items
.716 .714 5

Uji Realibilitas Kualitas Audit

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items N of Items
.803 .965 8
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ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
Independensi 47 26 40 33.13 .507 3.474

Valid N (listwise) 47

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
Time Budget Pressure 47 6 14 10.32 .306 2.097

Valid N (listwise) 47

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
Kualitas Audit 47 26 35 30.04 .467 3.203

Valid N (listwise) 47



82

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 15.369 4.463 3.444 .001

Time Budget Pressure -.374 .170 -.245 -2.197 .033 .813 1.230

Independensi .559 .103 .607 5.448 .000 .813 1.230

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Coefficient Correlationsa

Model

Independensi
Time Budget

Pressure
1 Correlations Independensi 1.000 .432

Time Budget Pressure .432 1.000

Covariances Independensi .011 .008

Time Budget Pressure .008 .029

a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .746a .556 .536 2.181 1.658

a. Predictors: (Constant), Independensi, Time Budget Pressure

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Uji Heterokedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -.291 2.648 -.110 .913

Time Budget
Pressure

-.058 .101 -.093 -.577 .567

Independensi .077 .061 .205 1.267 .212

a. Dependent Variable: ABsut

Uji Normalitas
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 47

Normal
Parametersa,b

Mean .0000000

Std. Deviation 2.13329296

Most Extreme
Differences

Absolute .066

Positive .051

Negative -.066

Kolmogorov-Smirnov Z .454

Asymp. Sig. (2-tailed) .986

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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ANALISIS JALUR (PATH ANALYSIS)

Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Independensi

Variables Entered/Removedb

Model

Variables Entered
Variables
Removed Method

1 Time Budget Pressurea . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Independensi

Model Summary

Model

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 .432a .187 .169 3.167

a. Predictors: (Constant), Time Budget Pressure

ANOVAb

Model

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 103.853 1 103.853 10.353 .002a

Residual 451.381 45 10.031

Total 555.234 46

a. Predictors: (Constant), Time Budget Pressure

b. Dependent Variable: Independensi
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Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 40.523 2.344 17.286 .000

Time Budget Pressure -.717 .223 -.432 -3.218 .002

a. Dependent Variable: Independensi

Pengaruh Time Budget Pressure dan Independensi terhadap Kualitas
Audit

Variables Entered/Removedb

Model

Variables Entered
Variables
Removed Method

1 Independensi, Time Budget Pressurea . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Model Summary

Model

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 .746a .556 .536 2.181

a. Predictors: (Constant), Independensi, Time Budget Pressure
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ANOVAb

Model

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 262.572 2 131.286 27.594 .000a

Residual 209.343 44 4.758

Total 471.915 46

a. Predictors: (Constant), Independensi, Time Budget Pressure

b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 15.369 4.463 3.444 .001

Time Budget Pressure -.374 .170 -.245 -2.197 .033

Independensi .559 .103 .607 5.448 .000

a. Dependent Variable: Kualitas Audit
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Lampiran 8

Semarang,

Yth. Bapak/Ibu/ Saudarara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang mengirim kuesioner ini :

Nama : Yoga Dutadasanovan

Status : Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

No HP : 085740175014

Alamat Email : Banyaxdosa@gmail.com

Dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Pengaruh Time Budget Pressure

terhadap Kualitas Audit dengan Independensi sebagai Variabel Intervening (Studi

Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk

berpartisipasi mengisi kuesioner ini. Saya menyadarai bahwa dalam pengisian kuesioner

ini akan menyita waktu Bapak/Ibu, akan tetapi kontribusi Bapak/Ibu sangat penting bagi

penelitian ini secara keseluruhan.

Pada saat menjawab kuesioner ini diharapkan Bapak/Ibu bersikap terbuka dan

jujur. Seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan akan saya rahasiakan dan jawaban-

jawaban tersebut hanya untuk penelitian ilmiah serta tidak disajikan untuk personal.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini saya sampaikan

terima kasih.

Hormat Saya,

Peneliti

(Yoga Dutadasanovan)
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KUESIONER

A. Mohon Bapak/Ibu mengisi daftar ini. Untuk jawaban pilihan dilakukan dengan

memberi tanda (√) pada tiap pertanyaan.

1. Terkait identitas responden :

a. Nama : ................................................................(Boleh tidak diisi)

b. Jenis Kelamin : Laki-laki         Perempuan

c. Umur : .................tahun

d. Pendidikan terakhir

D3           S1           S2           S3
e. Sudah berapa lama bekerja pada lembaga ini ? ..................tahun

B. Kami mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan berikut dengan memberi tanda (√)

pada kolom masing-masing pertanyaan yang menurut anda percayai.

Keterangan :
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Catatan :
1. Responden pada penelitian ini adalah para pemeriksa di lingkungan BPK RI

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. Penggunaan istilah auditor hanya sebatas pada penelitian ini.
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1. Independensi

No Uraian STS TS N S SS
1. Auditor sebaiknya memiliki hubungan

dengan Auditee paling lama 3 tahun.
2. Saya berupaya tetap bersifat

independen dalam melakukan audit
walaupun telah lama menjalin
hubungan dengan Auditee.

3. Saya tetap melaporkan kesalahan
Auditee walaupun sudah menjalain
hubungan lama dengan Auditee.

4. Tidak semua kesalahan Auditee saya
laporkan karena saya mendapat
peringatan dari Auditee.

5. Saya harus melaksanakan audit sesuai
deadline yang ditetapkan Auditee,
sehingga beberapa prosedur audit yang
saya lakukan berkurang.

6. Saya akan menjalankan audit dengan
baik, walaupun dengan waktu yang
sempit.

7. Fasilitas yang saya terima membuat
saya sungkan untuk melaporkan
kesalahan Auditee.

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

2. Time Budget Pressure

No Uraian STS TS N S SS
1. Saya merasa dalam merencanakan

anggaran waktu yang ada terlalu ketat
sehingga banyak transaksi yang tidak
saya uji.

2. Saya akan menjalankan audit sesuai
dengan waktu audit yang direncanakan
walaupun saya merasa tidak mampu.

3. Saya akan melakukan audit sesuai
dengan waktu audit yang direncanakan
agar audit yang saya lakukan dinilai
baik oleh atasan.

4. Saya sering merubah waktu audit yang
sudah direncanakan sebelumnya agar
seluruh prosedur audit dapat
dilakukan.
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3. Kualitas Audit

No Uraian STS TS N S SS
1. Saya selalu mengemukakan temuan

audit yang ada secara akurat dan
obyektif.

2. Saya selalu melaporkan semua
kesalahan Auditee yang saya temukan,
sehingga laporan saya berkualitas.

3. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan
laporan audit saya tepat waktu,
sehingga laporan audit saya
berkualitas

4. Saya selalu melakukan pemeriksaan
audit sesuai dengan SPAP dan SPKN

5. Saya selalu berhati-hati dalam
mengambil setiap keputusan yang saya
ambil untuk menjaga kualitas laporan
audit saya

6. Saya selalu memberikan rekomendasi
yang sesuai dengan penyebab
kesalahan

7. Agar kualitas audit saya baik, maka
saya akan memberikan rekomendasi
atas hasil laporan audit yang jelas
sehingga mudah dimengerti auditee.
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