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SARI 

Arrizqy, Ivan Zidni. 2016. “Analisis Kualitas Audit Dipengaruhi Faktor Individu 

Auditor dan Dimoderasi Tekanan Anggaran Waktu Audit”. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Trisni 

Suryarini, SE, M.Si.Akt 

 

Kata Kunci: etika, independensi, kompentensi, kualitas audit, pengalaman auditor, 

tekanan anggaran waktu. 

 

Kualitas audit adalah keadaan dimana seorang auditor dapat mengidentifikasi, 

menemukan dan mengevaluasi temuan salah saji yang selanjutnya dilaporkan pada 

pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dicapai melalui kompetensi, independensi, 

etika dan pengalaman auditor. Faktor eksternal lingkungan juga dapat mempengaruhi 

kualitas audit salah satunya tekanan anggaran waktu audit.  

Populasi dalam penelitian yang digunakan adalah seluruh akuntan publik yang 

ada di Kantor Akuntan Publik Kota Semarang yang terdaftar di direktori IAPI. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, 

hingga akhirnya diperoleh 45 responden auditor yang sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara kompetensi, independensi, etika dan pengalaman kerja auditor 

terhadap  kualitas audit. Secara parsial kompetensi, independensi, etika auditor 

berpengaruh signifikan positif terhadap  kualitas audit. Pengalaman auditor 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial tidak terdapat 

pengaruh moderasi tekanan anggaran waktu pada pengaruh kompetensi, 

independensi, etika dan pengalaman auditor terhadap  kualitas audit. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu kompetensi, independensi dan etika 

berpengaruh terhadap peningkatan  kualitas audit. Pengalaman auditor berpengaruh 

pada penurunan kualitas audit. tekanan anggaran waktu audit tidak dapat memoderasi 

faktor individu auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti yang selanjutnya apabila ingin meneliti 

sesuai topik pada penelitian ini dengan penambahan berbagai variasi. 
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ABSTRACT 

Arrizqy, Ivan Zidni. 2016. “Analysis of Audit Quality Influenced by Individual 

Factors Auditor and Moderated by Audit Time Budget Pressure”. Final Project. 

Accounting Program. Faculty of Economics. State University of Semarang. 

Supervisor: Trisni Suryarini, SE, M.Si.Akt 

 

 

Keywords: ethic, independence, competence, audit quality, auditor's experience, 

audit time budget pressure. 

 

 

Audit quality is a situation where an auditor can identify, find and evaluate the 

misstatements and then report it to party that has interest to. . This can be achieved 

through competency, independence, ethics and experience of the auditor. External 

environmental factors can also affect the quality of audit, one of them is audit time 

budget pressure. 

The population in the study is a whole CPAs in public accounting firm 

Semarang listed in the directory of Certified. Selection of the samples in this study 

using purposive sampling techniques, and finally obtained 45 respondents auditor in 

accordance with the required criteria.  

Research shows that there is significant influence simultaneously between 

competence, independence, ethics and work experience auditor to audit quality. 

Partially, competence, independence, ethical auditor positive significant effect on 

audit quality. Auditor experience significant negative effect on audit quality. 

Partially, there is no time budget pressure moderating influence on the effect of 

competence, independence, ethics and experience of auditors to audit quality. 

The conclusions of this study are competence, independence and ethics affect 

the improvement of audit quality. Auditor's experience affect on decreasing of audit 

quality. Audit time budget pressure can not moderate individual factors auditor to 

audit quality. The results of this study can be used as consideration for further 

researchers who want to investigate  the same study topic with the addition of 

variations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan jasa profesional audit dari tahun ke tahun semakin meningkat 

seiring berkembangnya dunia bisnis dan ekonomi. Kondisi seperti ini menjadikan 

peran auditor yang bekerja atas kepercayaan masyarakat menjadi sangat diperhatikan. 

Masyarakat berharap penuh terhadap profesi akuntan publik agar bekerja secara 

profesional, karena selain untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan 

yang diaudit, akuntan publik juga bekerja sebagai sarana untuk mentransparansi 

laporan perusahaan kepada masyarakat. 

Auditor secara umum dibagi menjadi 3 jenis yaitu auditor independen atau 

akuntan publik, auditor internal dan auditor pemerintah. Auditor independen 

merupakan seorang praktisi peorangan atau anggota Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang bekerja dengan melakukan fungsi pengauditan professional kepada klien yang 

memperkerjakannya. Auditor internal adalah pegawai dari organisasi itu sendiri yang 

melakukan fungsi audit internal untuk membantu manajemen organisasi dalam 

pengendalian internal dan pertanggungjawaban yang efektif. Sedangkan auditor  

pemerintah adalah auditor yang menjalankan tugas melakukan audit di instansi-

instansi pemerintahan. Auditor-auditor ini memang memiliki spesialisasi yang 
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berbeda-beda pada bidangnya, namun ketiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu 

fungsi audit. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 nomor 3200 tentang pengumpulan dan pengujian 

bukti, audit dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengujian bukti 

untuk melihat kesesuaian informasi yang terkandung dalam bukti tersebut dengan 

suatu kriteria yang mendasarinya. Seirama dengan pendefinisian audit diatas, “Report 

of the committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting 

Association” (Accounting Review, vol.47) dalam Boynton et al (2003 : 5) 

mendefinisikan audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh  serta 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa 

ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pihak yang berkepentingan.  

Jasa audit dapat dibagi menjadi dua yaitu jasa atestasi dan jasa non atestasi. 

Jasa atestasi merupakan jasa yang mengeluarkan pendapat, memberikan kesimpulan 

tentang keandalan asersi. Contoh dari jasa ini adalah audit atas laporan keuangan. 

Jasa non atestasi dapat merupakan jasa konsultasi manajemen ataupun perencanaan 

keuangan dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang umum pada jasa non atestasi ini adalah 

tidak diberikannya suatu pendapat ataupun penyimpulan atas temuan. Sama halnya 

dengan pekerjaan jasa lainnya, proses pengerjaan audit ini tentunya diharapkan 
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memiliki kualitas yang baik dimana proses pengerjaan yang benar dan semua 

informasi keuangan akhirnya ditampilkan secara keseluruhan dan benar adanya. 

Berkenaan dengan kualitas dari suatu pekerjaan audit, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dapat dikatakan 

berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar 

audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung 

jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan mencakup pertimbangan 

mengenai kualitas profesional seperti kompetensi, independensi, dan bukti. Standar 

ini terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 

Standar pengendalian mutu meliputi semua prosedur dan kebijakan pengendalian 

mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan. Pengendalian mutu 

suatu KAP harus diaplikasikan pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan review, 

dan konsultasi. Standar ini terdiri dari independensi, penugasan personel, konsultasi, 

supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan 

keberlanjutan klien. Kualitas audit yang memenuhi standar audit dan standar 

pengendalian mutu akan dapat memaksimalkan temuan salah saji dan dapat 

melaporkan semua temuannya kepada pihak yang berkepentingan. Pencapaian 

kualitas audit yang baik sebenarnya sulit untuk diterapkan oleh auditor. Di satu sisi 

auditor harus mempertahankan independensinya dalam menjalankan audit dan 

menghasilkan opini yang tepat, namun di sisi lain auditor juga harus 

memperhitungkan kepuasaan klien agar tetap menggunakan jasanya di waktu 
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mendatang (Singgih dan Bawono, 2010). Kondisi seperti inilah yang menjadi dilema 

tersendiri bagi seorang auditor, dan tentunya akan mempengaruhi kualitas auditnya. 

Penelitian tentang kualitas audit sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit masih memiliki hasil yang tidak konsisten antara penelitian satu dengan 

penelitian lainnya. Kurnia, dkk (2014) meneliti pengaruh kompetensi, independensi, 

tekanan waktu dan etika audit terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian lain oleh Lamuda (2013) 

menyimpulkan bahwa independensi dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Tjun (2012) bahwa independensi tidak 

berpengaruh signifikan, namun dari peneltian tersebut disimpulkan juga bahwa kedua 

variabel yaitu independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit jika 

secara simultan. Deli, dkk (2015) memberikan hasil bahwa independensi, kompetensi 

dan pengalaman auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit, namun 

pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian lainnya tentang kualitas audit yang dilakukan Sukriah (2009) menyatakan 

variabel pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian 

Syafitri (2015) diperoleh hasil yang berbeda bahwa independensi dan  etika tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
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peneliti mencoba menguji kembali variabel kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

Faktor pertama yang akan diuji pengaruhnya terhadap kualitas audit  dalam 

penelitian ini adalah kompetensi auditor. Seorang auditor dalam melaksanakan 

pekerjaan audit dengan benar dibutuhkan kompetensi yang memadai. Kompetensi 

dapat diartikan sebagai kualifikasi yang dibutuhkan oleh profesional untuk 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sesuai. Kompetensi adalah cara-cara 

setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja 

(Sawyer, 2003:17). Kompetensi merupakan dasar benar salahnya langkah atau proses 

pelaksanaan pekerjaan, jika tidak memiliki kompetensi yang memadai maka auditor 

akan bekerja dengan tanpa ada pola atau langkah yang sesuai yang seharusnya 

dilakukannya sehingga hasilnyapun dipertanyakan. Standar Profesional  Akuntan 

Publik (SPAP) tahun 2011 dalam seksi 130  tentang kompetensi serta kecermatan dan 

kehati-hatian professional mengungkapkan bahwa auditor harus memelihara 

pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian 

jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. Standar ini 

menjelaskan bahwa seorang auditor harus bekerja dengan kompetensi yang memadai. 

Pekerjaan yang dilakukan dengan kompetensi yang baik akan menjadikan seseorang 

profesional dalam bidangnya serta dapat menjamin hasil yang sesuai.  

Kompetensi merupakan atribut penting bagi seorang auditor. Kualitas audit 

dapat dicapai oleh auditor apabila auditor memiliki kompetensi yang baik (Kurnia, 
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dkk, 2014). DeAngelo (1981) menjelaskan bahwa kualitas audit adalah ketika auditor 

mampu menemukan salah saji dan melaporkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Alim, dkk (2007) bahwa auditor harus senantiasa meningkatkan pengetahuan agar 

dapat maksimal dalam praktiknya. Pendapat lain diungkapkan pada penelitian yang 

dilakukan Lamuda (2013) yang menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kualitas audit. Lamuda (2013) mengungkapkan bahwa 

ketidaksignifikannya pengaruh kompetensi ini diakibatkan oleh kurangnya 

kemampuan auditor dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. 

Faktor berikutnya yang diteliti dalam penelitian ini adalah independensi 

auditor. Independensi adalah sikap untuk bekerja secara jujur dan objektif tanpa ada 

unsur kepentingan sendiri maupun dari luar sehingga hasil yang diberikan adalah 

nyata dan sebenar-benarnya. Independensi merupakan salah satu standar terpenting 

bagi seorang auditor, karena independensi merupakan dasar dari prinsip integritas dan 

objektifitas. Independensi dalam diri seorang auditor dipenuhi jika auditor tersebut 

memiliki dua unsur independensi yaitu independensi dalam fakta dan independensi 

dalam penampilan. Independensi dalam fakta maksudnya auditor dapat bekerja secara 

objektif dalam mengungkapkan fakta yang ada. Independensi dalam penampilan 

maksudnya adalah interpretasi orang lain terhadap independensi auditor yang 

ditunjukan dengan perilaku auditor tersebut, sehingga ketika auditor dalam 

melakukan pekerjaannya menunjukan bahwa hasil atau kesimpulan yang dia berikan 

itu tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. 
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Profesi yang berdasar pada kepercayaan seperti auditor harus memiliki 

independensi dalam dirinya. Permasalahan tentang independensi pada auditor dapat 

dikatakan permasalahan yang cukup rumit. Sangatlah tidak mudah bagi seorang 

auditor untuk menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai sebagaimana mestinya, 

terutama apabila auditor telah menjalin hubungan yang lama dengan klien (Marseillia 

dkk, 2012). Pelayanan, perlakuan  dari klien dan lamanya hubungan dengan klien 

menjadi faktor-faktor utama yang menjadikan auditor sulit untuk menjaga tingkat 

independensinya. Hal-hal tersebut tidak hanya  mempengaruhi kinerja dari auditor, 

namun juga pada pendapat yang dikeluarkan, sehingga seringkali auditor terkesan 

mengabaikan dan menutupi kesalahan demi memperbaiki pendapat yang dia 

keluarkan sampai sejauh mana dia dapat menjaga hubungannya dengan klien.  

Kualitas audit didukung sejauh mana auditor dapat menjaga independensinya 

(Alim, dkk, 2007). Seluruh kegiatan audit harus dilaksanakan secara objektif demi 

menjaga kualitas kerja auditor. Sejalan dengan hal tersebut, Halim dkk (2014) 

mengungkapkan semakin besar independensi, semakin besar pula tingkat kualitas 

audit. Pendapat yang berbeda diungkapkan dalam penelitian Lamuda (2013) yang 

memberikan kesimpulan bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan. 

Independensi berpengaruh tidak signifikan dikarenakan dalam penyusunan program 

audit masih ada ikut campur pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi, 

memodifikasi bagian yang akan diperiksa. Faktor berikutnya yang menjadikan tidak 

signifikannya independensi yaitu laporan yang dihasilkan masih terdapat bahasa atau 
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istilah yang dapat menimbulkan multi-tafsir dan pelaporan masih belum terbebas dari 

usaha pihak tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi 

laporan pemeriksa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi 

memang merupakan atribut penting yang harus melekat pada profesi auditor untuk 

melaksanakan pekerjaan audit dan demi menjaga kualitas auditnya, namun yang perlu 

diperhatikan adalah sistem yang digunakan yaitu bagaimana mencegah program audit 

dibebaskan dari intervensi pimpinan maupun pihak luar. 

Faktor berikutnya yang diteliti pengaruhnya pada kualitas audit adalah etika 

auditor. Nugrahaningsih (2005) mengungkapkan bahwa dalam menjalankan 

profesinya, seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik 

yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Permasalahan dilematis 

bagi seorang auditor ini seringkali muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antara 

auditor dan klien tentang fungsi dan tujuan dari audit. Kondisi seperti ini seharusnya 

ditanggapi secara profesional oleh auditor dengan mempertimbangkan keyakinan dan 

nilai moralitas yang baik oleh auditor dengan menjaga kode etik dalam melakukan 

tugasnya dan pengambilan keputusan.  

Penelitian tentang pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit telah banyak 

dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian diantara penelitian-penelitian sebelumnya 

masih ditemukan adanya perbedaan. Penelitian Kurnia, dkk (2014) menyimpulkan 

bahwa etika signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Kurnia, 

dkk (2014) didukung oleh penelitian Putra (2012) yang menyatakan bahwa etika 
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berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Penelitian Syafitri (2014) 

memilik hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa etika tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang 

buruk, tentang hak dan kewajiban moral (Sari, 2011). Menurut Falah (2006), etika 

auditor adalah seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku 

manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut 

oleh sekelompok manusia, masyarakat atau profesi. Seorang auditor dalam 

melaksanakan tugas auditnya harus dilandasi dengan kode etik. Kode etik ini terdiri 

dari prinsip etika, aturan etika dan interpretasi aturan etika. Kode etik ini dibentuk 

atas dasar tujuan profesi akuntansi yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan 

profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada 

kepentingan publik. 

Kode etik profesi akuntan mengatur berbagai masalah, baik masalah prinsip 

yang melekat pada diri auditor, maupun standar teknis pemeriksaan yang juga harus 

diikuti oleh auditor dan juga bagaimana ketiga pihak melakukan komunikasi atau 

interaksi (Falah, 2006). Auditor selalu dihadapkan dengan kode etik profesi dalam 

berbagai kondisi. Seorang auditor dituntut selalu berperilaku etis untuk meningkatkan 

kinerja auditor. Perilaku yang etis harus selalu diterapkan oleh auditor dimanapun dan 

kapanpun demi menjaga kualitas dan standar minimal seorang auditor. Khomsiyah 

dan Indriantoro (1998) dalam Nugrahaningsih (2005) manyatakan bahwa sebuah 
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profesi kepercayaan masyakarat seperti auditor, menjaga perilaku etis adalah suatu 

kewajiban berkaitan dengan harapan dan tuntutan masyarakat terhadap profesi 

akuntan publik. Apabila seorang auditor melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

etis, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi 

auditor. 

Faktor berikutnya yang diuji dalam penelitian ini adalah pengalaman auditor. 

Pengalaman merupakan suatu hal yang sangat membantu dalam menyelesaikan 

sesuatu pekerjaan dengan lebih baik. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh 

pengalaman terhadap kualitas audit masih memiliki perbedaan hasil antara peneliti 

satu dengan peneliti lainnya. Penelitian Sukriah (2009) dan Lamuda (2013) memiliki 

hasil yaitu pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil 

Penelitian lain, Susetyo (2009) dan Singgih dan Bawono (2010) menyatakan bahwa 

pengalaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengalaman auditor dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran dari 

sesuatu yang dialami auditor selama dia melakukan pekerjaan auditnya. Pengalaman 

auditor dapat mempengaruhi ketepatan auditor dalam mencari, menemukan dan 

mengevaluasi bukti audit. Seseorang dengan pengalaman kerja yang banyak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik daripada seseorang dengan sedikit 

pengalaman kerja. Purnamasari (2005) memberikan kesimpulan bahwa seorang 

karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki  keunggulan 

dalam beberapa hal diantaranya:  1) mendeteksi  kesalahan, 2) memahami  kesalahan 
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dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. Hal ini memberikan pendapat bahwa 

suatu pekerjaan akan terselesaikan lebih efisien jika seseorang memiliki banyak 

pengalaman tentang pekerjaan yang dilakukannya. 

Pengalaman merupakan suatu hal yang sangat membantu kerja auditor, ini 

dapat dikaitkan dengan kualitas kerja yang baik. Hal ini didukung oleh pendapat 

Farmer, et al (1987) dalam Susetyo (2009) bahwa auditor yang berpengalaman 

kurang menyetujui perilaku akuntansi yang dipreferensikan klien, tidak seperti 

auditor staf cenderung yang lebih memperhatikan dalam mempertahankan dan 

menyenangkan klien daripada partnernya. Penjelasan diatas menunjukan  bahwa 

auditor yang berpengalaman akan bekerja lebih objektif daripada yang kurang 

berpengalaman. Bekerja dengan objektif juga berarti auditor menjaga kualitas 

auditnya. Hal tersebut menunjukan bahwa auditor berpengalaman lebih memahami 

mana perlakuan akuntansi yang benar untuk digunakan untuk hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan pemilihan perilaku akuntansi yang 

digunakan untuk sekedar mempertahankan hubungannya dengan klien. 

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam diri 

auditor, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor eksternalnya. Tekanan anggaran 

waktu audit adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas 

audit. Usaha yang dilakukan di antara KAP dan klien untuk mengefisiensikan waktu 

audit dan menekan biaya audit seringkali menciptakan anggaran waktu audit yang 

tidak masuk akal bagi auditor. Tekanan atas anggaran waktu audit ini dapat 
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menghambat auditor untuk menemukan semua kekeliruan atau kecurangan yang 

terjadi dalam laporan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu tekanan anggaran waktu 

audit. DeZoort and Lord (1997) dalam Fonda (2014) mendefiniskan tekanan 

anggaran waktu audit merupakan kendala yang terjadi pada perikatan audit karena 

keterbatasan sumber daya berupa waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan 

seluruh tugas audit. Anggaran waktu yang ada pada pekerjaan audit memungkinkan 

auditor merasa bekerja dalam keadaan tertekan. Perasaan tertekan yang dialami 

auditor dapat berefek pada proses pekerjaan auditnya. Tekanan yang dialami auditor 

ini dapat mengakibatkan bahaya tersendiri. Hal ini disebabkan anggaran waktu  

mengurangi kebebasan staf audit untuk mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. 

Auditor mengalami situasi yang sulit karena auditor harus menjaga 

profesionalismenya untuk dapat memperoleh semua temuan yang terkandung dalam 

laporan keuangan namun juga terhambat waktu yang berefek pada biaya audit.  

Tekanan anggaran waktu audit dapat berpengaruh positif maupun negatif 

tergantung bagaimana auditor akan menanggapinya, apakah auditor akan semakin 

memberdayakan seluruh kemampuannya dengan waktu yang ada atau justru 

menyimpang dari standar sebagai akibat dari audit yang terbatasi oleh waktu dan 

biaya demi terselesaikannya pekerjaan audit. Penelitian terdahulu tentang tekanan 

anggaran waktu telah beberapa kali dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda-beda. 

Gasperz (2014) menyimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memoderasi 
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pengaruh independensi terhadap kualitas. Berbeda dengan Gasperz, Halim, et al 

(2014) menyimpulkan ada hubungan signifikan negatif dari anggaran waktu audit 

memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang berarti semakin 

kecil anggaran waktu audit (tingkat tekanan anggaran waktu audit tinggi) semakin 

tinggi independensi. Berbeda dari kedua penelitian diatas, penelitian tentang tekanan 

anggaran waktu oleh Azad (1994) berkesimpulan bahwa tekanan anggaran waktu 

cenderung melemahkan kualitas auditor dan menjadikan auditor berperilaku 

disfungsional. Berdasarkan hal di atas menunjukan bahwa pengaruh moderasi 

tekanan anggaran waktu audit masih perlu diteliti kembali. 

Seiring dengan tuntutan untuk memunculkan proses bisnis yang terkelola 

dengan baik, penilaian atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajam. Ini tidak 

terlepas dari terjadinya beberapa skandal besar “malpraktik bisnis” yang telah 

melibatkan profesional akuntan. Mulai dari pelanggaran etika profesi hingga 

melakukan tindak kecurangan dalam audit. Berita yang dilansir dalam berita online 

https://m.tempo.co/, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri 

mengungkapkan bahwa sampai hari ini masih ada kantor akuntan publik yang bandel. 

Mereka tidak melaporkan temuan pelanggaran dalam laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Permasalahan KAP memang telah beberapa kali, contohnya  

pada tahun 2010 KAP Biasa Sitepu diduga ikut serta dalam kasus korupsi dalam 

kredit macet perusahaan Raden Motor. (http://regional.kompas.com/). Kasus tersebut 

membuktikan bahwa KAP biasa sitepu tidak melaporkan segala kegiatan perusahaan 

https://m.tempo.co/
http://regional.kompas.com/
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Raden Motor dalam laporan keuangan sehingga Raden Motor memperoleh pinjaman 

dari Bank BRI. Kasus lain yaitu KAP Drs Oman Pieters Arifin karena melanggar 

Standar Auditing (SA), dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta 

dianggap gagal mengungkapkan kecurangan yang terjadi di laporan keuangan PT 

Electronic Solution Indonesia 2007 (http://economy.okezone.com/). Kesimpulan dari 

kedua kasus di atas adalah KAP Biasa sitepu dan Oeman Pieters telah melanggar 

etika profesi akuntan publik yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, 

objektivitas dan perilaku profesional. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan audit seperti pelanggaran etika dan 

standar audit yang mengurangi kualitas audit. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis berusaha 

meneliti hubungan antara faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas audit 

dengan judul “ANALISIS KUALITAS AUDIT DIPENGARUHI FAKTOR 

INDIVIDU AUDITOR DAN DIMODERASI TEKANAN ANGGARAN 

WAKTU AUDIT” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit? 

http://economy.okezone.com/
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2. Apakah kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

3. Apakah independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

4. Apakah etika auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah  pengalaman auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

6. Apakah tekanan anggaran waktu audit memoderasi pengaruh kompetensi 

auditor terhadap kualitas audit? 

7. Apakah  tekanan anggaran waktu audit memoderasi pengaruh independensi 

auditor terhadap kualitas audit? 

8. Apakah tekanan anggaran waktu audit memoderasi pengaruh etika auditor 

terhadap kualitas audit? 

9. Apakah tekanan anggaran waktu audit memoderasi pengaruh pengalaman 

auditor  terhadap kualitas audit? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh simultan kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh parsial kompetensi auditor terhadap kualitas 

audit. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh parsial independensi auditor terhadap kualitas 

audit. 

4. Untuk menganalisis pengaruh parsial etika auditor terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menganalisis pengaruh parsial pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit 

yang dimoderasi tekanan anggaran waktu audit. 

7. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit 

yang dimoderasi tekanan anggaran waktu audit. 

8. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit yang 

dimoderasi tekanan anggaran waktu audit. 

9. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

yang dimoderasi tekanan anggaran waktu audit. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan tambahan pengetahuan tentang bidang akuntansi khusunya 

tentang auditing. 

2. Dapat digunakan untuk analisis kualitas audit bagi perusahaan akuntan 

publik. 

3. Dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kembali 

tema tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Atribusi 

Teori  atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori  

yang  menjelaskan  tentang  perilaku  seseorang. Teori Atribusi mempelajari 

bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, sebab perilakunya 

(Lubis, 2011:90). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan 

penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari 

internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi 

atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu 

(Luthans, 2005) dalam Pratomo (2015). 

Teori atribusi menjelaskan pemahaman  tentang bagaimana reaksi seseorang 

terhadap sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dengan memahami 

alasan-alasan atas kejadian yang mereka alami. Teori ini membahas tentang upaya-

upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang 

lain. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi dari faktor internal (karakteristik, 

kemampuan,usaha) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan, situasi tertentu, 

keberuntungan). Menurut Heider (1958) dalam Kurnia (2014), atribusi  internal  

maupun  eksternal dinyatakan  dapat  mempengaruhi   evaluasi  kinerja  individu, 

misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, 
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dan  mempengaruhi  sikap  dan  kepuasaan  individu  terhadap  kerja. Teori ini 

diterapkan melalui variabel tempat pengendalian (locus of control). Tempat 

pengendalian ini memiliki dua komponen yaitu pengendalian internal dan eksternal. 

Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami individu bahwa dia 

mampu mempengaruhi kinerjanya ataupun perilakunya melalui keahlian, kemampuan 

maupun usahanya. Tempat pengendalian eksternal adalah perasaan seseorang bahwa 

perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diluar kendalinya.  

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi 

empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas 

hasil audit. Teori atribusi dapat menjelaskan karakteristik internal individu auditor 

dan lingkungan mempengaruhi kinerja auditor terhadap kualitas hasil audit. 

Karakteristik yang terdapat pada diri auditor dan kondisi lingkungan kerjanya akan 

menjadi penentu kualitas audit yang dilakukannya. Faktor-faktor tersebut berupa 

faktor internal dari diri auditor itu sendiri (kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor) dan berupa faktor eksternal (tekanan anggaran waktu audit) 

yang merupakan faktor penentu auditor untuk melakukan aktivitas audit.  

Teori atribusi dapat menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal 

mempengaruhi perilaku auditor dalam penugasan auditnya. Heider (1958) dalam 

Kurnia (2014)  juga  menyatakan  bahwa  kekuatan  internal  (atribut  personal seperti  

kemampuan,  usaha  dan  kelelahan)  dan  kekuatan  eksternal  (atribut lingkungan  

seperti  aturan  dan  cuaca)  itu  bersama-sama  menentukan  perilaku manusia. 
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Atribusi internal auditor yang diteliti dalam penelitian ini adalah kompetensi, 

independensi, etika dan pengalaman auditor. Atribusi internal tersebut mempengaruhi 

perilaku auditor secara langsung terhadap penugasan auditnya. Kompetensi auditor 

akan membimbing auditor kepada proses yang benar dalam penugasan audit. 

Independensi auditor menjadikan auditor bekerja dengan objektif dan transparan, oleh 

karena itu dapat diperoleh hasil yang sebenar-benarnya. Etika auditor akan menuntut 

auditor untuk bekerja secara profesional dengan integritas dan tanggung jawab 

selama penugasannya, sehingga diperoleh hasil yang baik. Pengalaman auditor akan 

membawa auditor pada tingkatan auditor dengan kinerja yang lebih baik. Keahlian 

yang diperoleh selama bekerja sebagai auditor menjadikan auditor lebih tangkas dan 

tanggap dalam menghadapi keadaan-keadaan yang berbeda dalam pelaksanaan proses 

audit. 

Atribusi eksternal dalam penelitian ini adalah tekanan anggaran waktu audit. 

Atribusi eksternal ini mempengaruhi perilaku auditor secara tidak langsung namun 

dirasakan oleh auditor selama penugasan audit. Heider (1958) dalam Kurnia (2014)  

menekankan  bahwa  merasakan secara  tidak  langsung  adalah determinan  paling  

penting  untuk  perilaku. Atribusi eksternal tekanan anggaran waktu audit 

mempengaruhi perilaku auditor melalui perasaan tekanan yang dialami auditor 

sehingga dapat mengubah perilakunya. Tekanan semacam ini dapat dirasakan 

membebani auditor atau dapat juga menjadi pemicu auditor untuk bekerja lebih baik. 
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2.2. Audit 

Audit dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian 

bukti untuk mendapatkan ukuran kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan 

yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, et al. 2010 : 4). 

Auditing Concepts Comitte (1972) dalam Bastian (2014 : 4) mendefinisikan audit 

sebagai suatu proses sistematik secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti 

yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna 

memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang 

ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Menurut Agoes (2011 : 4), auditing adalah suatu pemeriksaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan 

bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut. Berdasarkan definisi-definisi audit diatas dapat 

disimpulkan pengertian audit sebagai proses yang kritis dan sistematis dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang dilakukan oleh seorang 

yang kompeten dan independen untuk mendapatkan ukuran kesesuaian atau 

kewajaran laporan keuangan terhadap kriteria yang telah ditetapkan serta 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.  
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2.3. Kualitas Audit 

Definsi kualitas audit telah banyak dikemukakan oleh banyak penelitian. De 

Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor dalam (1) 

menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (2) melaporkan 

pelanggaran. Sejalan dengan definisi oleh tersebut, Vanstraelen (2000) dalam 

Mustafa dan Hussien (2010) mendefinisikan kualitas audit sebagai auditor mampu 

menemukan dan melaporkan kesalahan yang ada ketika proses investigasi audit 

berlangsung. Sari (2010) mengungkapkan bahwa kualitas audit merupakan kerja 

auditor dalam memeriksa laporan keuangan dengan benar dan mematuhi standar yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian diatas disimpulkan kualitas audit adalah 

kondisi kemungkinan auditor bekerja dengan standar yang benar, dapat menemukan 

salah saji dan melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan. 

Kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang 

bersifat prosedural untuk memastikan keyakinan terhadap keandalan laporan 

keuangan (Prasita dan Adi, 2007). IAI menyatakan bahwa audit yang dilakukan 

auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar 

pengendalian mutu. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

auditor dianggap memiliki kualitas audit yang baik apabila dapat menemukan dan 

melaporkan pelanggaran atau salah saji yang ada pada laporan keuangan dengan 

proses audit yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Kualitas audit dihubungkan dengan kinerja audior itu sendiri. Kinerja auditor 

berkaitan tentang hal-hal yang dilakukan auditor demi mencapai hasil dalam 

pekerjaannya. Kurnia (2014) mengungkapkan bahwa kinerja auditor adalah suatu 

hasil karya yang dicapai seseorang dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan pada 

kecakapan, pengalaman dan ketepatan waktunya. Berdasarkan kinerja auditor dapat 

diukur kualitas auditnya, dimana kinerja yang baik memanfaatkan kecakapan, 

pengalaman dan diselesaikan dengan kesesuaian waktu yang ditetapkan. 

2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualias audit. Di antara penelitian tersebut, penelitian DeAngelo 

(1981) mengungkapkan definisi kualitas audit dengan faktor yang menentukannya 

yaitu kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan dan mampu untuk 

melaporkannya. Penelitian-penelitian lain menambahkan faktor-faktor yang lainnya 

seperti akuntabilitas, obyektifitas auditor, due professional care (prinsip kehati-

hatian), biaya audit sebagai faktor yang berpengaruh pada kualitas audit.  

Penelitian Singgih dan Bawono (2010) menyatakan bahwa faktor due 

professional care dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. Studi ini 

dilakukan pada KAP “Big Four” di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa  

faktor due professional care dan akuntabilitas berpengaruh pada peningkatan kualitas 

audit : 
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1. Due professional care 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan 

seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 

memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 

maupun kecurangan. 

2. Akuntabilitas 

Tetclock (1984) dalam Mardisar dan Sari (2007) mengungkapkan 

akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannnya  Pengabdian kepada profesi merupakan suatu 

komitmen yang terbentuk dari  dalam diri seseorang profesional, tanpa paksaan 

dari siapapun dan secara sadar bertanggung jawab terhadap profesinya. 

Seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan secara ikhlas maka hasil 

pekerjaan tersebut akan cenderung lebih baik daripada seseorang yang 

melakukannya dengan terpaksa. 

Penelitian lain Sari (2015) menyebutkan dua faktor lagi yang berpengaruh pada 

peningkatan kualitas audit. Kedua variabel tersebut adalah obyektifitas dan integritas.  

3. Obyektifitas 

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi 

jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental 
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yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit, dan auditor 

tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain 

(Kusumah, 2008) dalam Sari (2015). Standar umum dalam standar audit 

menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor 

melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. 

Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat 

objektivitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. 

4. Integritas 

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. 

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, 

berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit (Sari, 

2015). Integritas auditor menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar 

bagi pengandalan atas keputusan mereka (Wibowo, 2006) dalam Sari (2015). 

Penelitian Suseno (2013) menambahkan satu variabel lagi yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit, yaitu biaya audit. Faktor ini bukan berasal dari 

internal auditor, melainkan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi 

kualitas audit. penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya audit berpengaruh 

pada peningkatan kualitas audit. Berikut ini penjelasan tentang biaya audit 

terhadap kualitas audit. 
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5. Biaya Audit 

Biaya audit adalah biaya atau bayaran yang diterima oleh auditor yang 

dipertimbangkan melalui berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang diberikan, 

tingkat keahlian dan lain-lain. Biaya audit yang optimal memberikan kualitas 

jaminan audit sejak prosedur audit memerlukan jangka waktu yang panjang dan 

staf yang sangat berpengalaman dan terampil. Kesimpulan dari penjelasan 

diatas adalah untuk menghasilkan audit yang berkualitas tinggi memerlukan 

upaya baik dari auditor publik dan biaya audit yang optimal. 

2.4.1. Kompetensi Auditor 

Definisi kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008) 

berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) atau, 

kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak ataupun batiniah. 

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang 

memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior (kurnia, 2014). Kamus 

Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi (2002) dalam Kurnia (2014) 

mengungkapkan bahwa aspek-aspek pribadi kompetensi ini muncul dalam sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan yang diwujudkan dalam tingkah laku dan 

menghasilkan kinerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja, dihubungkan ke 

hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan 

dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan 

(Sawyer, 2003:17).  
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Kompetensi auditor dapat didefinisikan sebagai kemampuan, pengetahuan, 

keterampilan yang dimiliki auditor untuk melakukan pekerjaannya. Kompetensi 

dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dengan 

perform dalam pekerjaannya untuk mencapai standar yang diharapkan bagi 

karyawan atau sebagai perilaku yang dapat diobservasi atau dinilai (Fuad, 2015). 

Kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan 

kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.  

Kompetensi auditor memiliki tiga komponen utama yaitu mutu personal, 

pengetahuan umum dan keahlian khusus. Mutu personal yang harus dimiliki 

auditor antara lain adalah rasa ingin tahu yang tinggi, berpikiran luas dan mampu 

bekerja sama dalam tim. Mutu-mutu tersebut adalah hal yang wajib dimiliki oleh 

seorang auditor. Auditor dengan rasa ingin tahu yang tinggi akan memiliki 

kecenderungan untuk meneliti laporan keuangan lebih jauh dan lebih dalam, 

menemukan ketersinambungan antara satu kesalahan dengan kesalahan lain 

sehingga dapat mengevaluasi kesalahan atau salah saji yang terkandung dalam 

laporan keuangan. Selain rasa ingin tahu yang tinggi, berpikiran luas juga 

menjadi salah satu faktor yang penting untuk menemukan dan mengevaluasi 

salah saji dalam laporan keuangan. Auditor tidak hanya berpikir bahwa 

kesalahan yang ditemukan berasal dari satu faktor saja namun dapat diakibatkan 

oleh faktor yang lain yang tidak terduga sebelumnya, dengan begitu hasil atau 

kesimpulan yang ia berikan menjadi lebih tepat dan tidak bias. Auditor yang baik 
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mampu bekerja dalam tim, dengan bekerja dalam tim akan mengurangi 

kecerobohan manusia (human error) dalam diri auditor, seperti mengabaikan hal 

kecil yang sebenarnya dapat mengakibatkan gagalnya penemuan dan 

pengungkapan salah saji (iceberg phenomena). 

Pengetahuan umum dan keahlian khusus juga merupakan faktor yang tidak 

bisa terlepas dari kompetansi auditor. Program audit yang baik harus 

dilaksanakan dengan dasar pengetahuan yang benar juga. Hal itu menjadi dasar 

benar tidaknya pelaksanaan audit, contohnya auditor harus memahami 

pengetahuan tentang auditing dan entitas yang diaudit, sehingga tata cara atau 

perilaku audit yang diterapkan tepat dan menghasilkan hasil yang benar. Auditor 

juga dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang memadai. Cakap berbicara 

dan wawancara serta kemampuan menggunakan komputer sebagai alat bantu 

audit adalah hal yang menunjang efektifitas dan efesiensi pelaksanaan audit.  

Gul,  et al (1994) dalam Mansouri, et al (2009) menyatakan bahwa audit 

seharusnya dilakukan dan laporannya disusun dengan profesionalitas yaitu 

cermat dan seksama (due professional care) oleh orang yang memiliki pelatihan 

yang memadai, pengalaman dan kompetensi dalam audit. Kompetensi 

merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit 

dengan benar yang juga bermanfaat untuk menjaga objektivitas dan integritas 

auditor (Kurnia, 2014). Kompetensi membimbing seorang pekerja untuk 

melaksanakan pekerjaannya dengan cara dan langkah yang benar. Seorang 
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auditor yang merasa mempunyai pengetahuan yang memadahi pada area 

auditnya akan merasa yakin akan keadaan perusahaan yang diperiksanya (Fonda, 

2014). 

2.4.2. Independensi Auditor 

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing, hal ini berari bahwa 

auditor akan bersikap netral terhadap entitas dan oleh karena itu akan bersikap 

objektif (Boynton, 2003:66). Seorang CPA (Certified Public Accountants) yang 

berpraktik sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan 

dan penampilan pada waktu melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya 

(Boynton, 2003:103). Auditor dan independensi adalah 2 hal yang terikat, 

seorang auditor harus memiliki independensi sebagai dasar dalam pekerjaannya 

untuk menghasilkan nilai kepercayaan atas hasil yang diperoleh. 

Independen berarti keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung 

kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu (Fonda 2014). Independensi 

adalah kebebasan dari kepentingan pribadi maupun pengaruh kepentingan orang 

lain dengan bersikap netral dan bekerja sesuai tujuan yang diembannya. 

Seseorang yang memiliki sikap independensi yakni bersikap secara objektif atau 

tidak memihak dan tidak memasukkan kepentingan pribadi dalam 

mempertimbangkan fakta yang terjadi (Putra dan Rasmini, 2014). Seorang 

auditor harus bekerja secara independen berarti dia harus bekerja tanpa ada 

hambatan dari kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain yang dapat 
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mengubah nilai kebenaran dari jasa auditnya. Ukuran dari independensi auditor 

terhadap kliennya adalah tergantung pada probabilitas dimana auditor 

melaporkan pelanggaran atau kesalahan yang ditemukan (DeAngelo, 1981). Hal 

ini dapat diartikan auditor dianggap independen jika auditor melaporkan semua 

temuan kesalahan dalam laporan auditnya. 

2.4.3. Etika Auditor 

Etika berkaitan tentang bagaimana orang akan berperilaku terhadap 

sesamanya dengan benar yang berterima umum dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perilaku etis ditentukan oleh masing masing individu dengan menggunakan 

alasan moral dalam memutuskan apakah hal tersebut etis atau tidak. Etika adalah 

kode perilaku moral yang mewajibkan kita untuk tidak hanya 

mempertimbangkan diri kita sendiri tetapi juga oran lain (Guy, et al. 2002). Etika 

sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendasar antar manusia dan 

berfungsi untuk mengarahkan perilaku bermoral (Falah, 2006). Moral dalam 

KBBI (2008) berarti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan 

diatas, etika dapat didefinisikan sebagai aturan, norma atau pedoman yang 

menjaga perilaku, sikap dan kewajiban yang berkaitan dengan hubungan antar 

manusia. 

Semua profesi memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan 

pelayanan bermutu kepada publik (Guy, et al. 2002). Auditor sebagai profesi 
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yang sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat sangat penting untuk 

berperilaku sesuai kode etik. Salah satu hal yang membedakan profesi auditor 

dengan profesi yang lainnya adalah tanggung jawab auditor dalam melindungi 

kepentingan publik. Ketika bertugas untuk kepentingan publik, setiap auditor 

harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi. 

Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi 

mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat 

dan diri mereka sendiri (Nugrahaningsih, 2005). Kurnia (2014) mendefinisikan 

etika auditor sebagai ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, 

tentang hak dan kewajiban moral. Perilaku auditor harus sesuai kode etik 

sebagaimana kode etik itu sendiri merupakan ukuran mutu minimal yang harus 

dipenuhi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Ini merupakan langkah untuk 

menjamin kualitas profesi dan menjaga kepercayaan publik. Bahkan, apabila 

aturan ini tidak dipenuhi yang berarti auditor bekerja di bawah standar minimal, 

maka hal ini dapat disebut malpraktik (Jaafar, 2008) dalam (Sari, 2011). 

2.4.4. Pengalaman Auditor 

Pengalaman auditor mengacu pada berbagai jenis pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh auditor sebagai akibat dari lamanya jabatan praktek 

kerja di profesi audit yang akan meningkatkan efektivitasnya (Badara dan Saidin, 

2013). Menurut KBBI (2008) pengalaman didefinisikan sebagai yang pernah 

dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung, dsb). Pengalaman auditor dapat 
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didefinisikan hasil pengetahuan yang didapat setelah sekian lama auditor 

melakukan pekerjaan audit. Pengalaman ini merupakan suatu proses yang 

membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Sari, 

2011). Hasil dari lamanya pengalaman kerja ini, auditor memiliki kemampuan 

dan keahlian yang unik dan khusus dalam menghadapi suatu kejadian dalam 

audit.  

Pengalaman kerja yang luas akan menjadikan seorang profesional  

memiliki kelebihan tersendiri. Auditor menjadi lebih responsif dan tangkas 

dalam merangsang kejadian-kejadian dalam audit yang berhubungan dengan 

perolehan temuan salah saji dalam laporan keuangan. Puspaningsih (2004) dalam 

Sari (2011) mengungkapkan bahwa semakin luas pengalaman kerja seseorang, 

semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan 

sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh keterangan yang dikemukakan oleh Susetyo (2009) dalam 

penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat keputusan 

(judgment) tidak dipengaruhi oleh informasi yang tidak relevan. Pengalaman 

kerja menjadikan auditor lebih mengerti bagaimana mendapatkan data yang 

dibutuhkan, menghadapi entitas atau obyek pemeriksaan, mengetahui informasi 

yang relevan dan mendeteksi kesalahan serta memberikan rekomendasi 

(Lamuda, 2013). 
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2.4.5. Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Tekanan anggaran waktu audit menurut Solomon dan Broen (2005) dalam 

Lestari (2013) adalah suatu tekanan oleh anggaran waktu audit yang telah 

disusun. Sososutikno (2003) dalam Prasita dan Adi (2007) mendefinsikan 

tekanan anggaran waktu sebagai keadaan yang menunjukkan auditor dituntut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau 

terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. 

 Tekanan anggaran waktu ini dirasakan auditor ketika menjalankan 

pekerjaan auditnya. Ada pertimbangan bagi auditor untuk menyelesaikan 

pekerjaan audit ini sesuai anggaran waktu yang disusun demi menghemat biaya 

audit, di sisi lain ada pengaruh buruk sebagai akibat dari tekanan anggaran waktu 

yang disusun yaitu terburu-burunya auditor yang dapat jadi tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk mencari, menemukan dan mengevaluasi bukti secara 

keseluruhan. Prasita dan Adi (2007) mengungkapkan bahwa kualitas audit bisa 

menjadi semakin buruk, bila alokasi waktu yang dianggaran tidak realistis 

dengan kompleksitas audit yang diembannya. Azad (1994) dalam penilitiannya 

menyimpulkan anggaran waktu menginduksi auditor bereaksi negatif dalam 

melakukan audit mereka. Reaksi negatif ini dapat berupa premature sign-off 

maupun penyelesaian audit secara asal-asalan yang tidak dapat mengungkap 

semua kesalahan maupun kecurangan. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang kualitas audit sebelumnya telah banyak dilakukan. 

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan banyak variasi variabel independen yang 

berbeda dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut ini ringkasan penelitian 

terdahulu ditunjukan pada tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Variabel Hasil 

1 Effect of 

Competence 

& Auditor 

Independence 

on Audit 

Quality with 

Audit Time 

Budget & 

Professional 

Commitment 

as a 

Moderation 

Variable 

Halim, 

Sutrisno

, Rosidi 

dan  

Achsin 

(2014) 

Variabel 

dependen : 

Kualitas Audit 

 

Variabel 

Independen : 

Kompetensi, 

Independensi 

 

Variabel 

Moderating : 

Anggaran Waktu 

Audit , Komitmen 

Profesional 

1. Kompetensi auditor 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit.  

2. Independensi auditor 

memiliki efek positif 

terhadap kualitas audit.  

3. Anggaran waktu audit 

melemahkan pengaruh 

auditor kompetensi 

terhadap kualitas audit.  

4.  Anggaran waktu audit 

melemahkan pengaruh 

independensi auditor 

terhadap kualitas audit.  

5. Komitmen profesional 

memperkuat pengaruh 

auditor kompetensi 

terhadap kualitas audit.  

6. Komitmen profesional 

memperkuat pengaruh 

independensi auditor 

terhadap kualitas audit 
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2 Pengaruh 

Tekanan 

Anggaran 

Waktu 

Moderasi 

Faktor 

Individu 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Jefry 

Gasperz 

(2014) 

Variabel 

dependen : 

Kualitas Audit 

 

Variabel 

Independen : 

Akuntabilitas, 

Kesadaran Etis, 

Independensi 

 

Variabel 

Moderating : 

Anggaran Waktu 

Audit  

1. Tekanan anggaran waktu 

berpengaruh untuk 

memoderasi hubungan 

antara akuntabilitas dan 

kualitas audit 

2. Tekanan anggaran waktu 

memoderasi hubungan 

antara kesadaran etis dan 

kualitas audit  

3. Tekanan anggaran waktu 

tidak berpengaruh untuk 

memoderasi hubungan 

antara independensi 

auditor dan kualitas audit. 

3 Pengaruh 

Kompetensi, 

Tekanan 

Waktu, 

Pengalaman 

Kerja, Etika 

Dan 

Independensi 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas Audit 

 

Nugrah

a 

Agung 

Eka 

Putra 

(2012) 

Variabel 

dependen : 

Kualitas Audit 

 

Variabel 

independen : 

Kompetensi, 

Tekanan 

Anggaran Waktu, 

Pengalaman 

Kerja, Etika 

Auditor, 

Independensi 

1. Kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit 

2. Tekanan anggaran waktu 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

3. Pengalaman kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

4. Etika berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kualitas audit 

5. Independensi berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap kualitas audit 

6. Secara simultan variabel 

Kompetensi, Pengalaman 

Kerja, Etika dan 

Independensi berpengaruh 

positif, sedangkan variabel 

Tekanan Waktu 

berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit 
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4 Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi, 

Tekanan 

Waktu, Dan 

Etika Auditor 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Winda 

Kurnia, 

Khomsi

yah, 

Sofie 

(2014) 

 

 

Variabel 

dependen : 

Kualitas Audit 

 

Variabel 

independen : 

Kompetensi, 

Independensi, 

Tekanan 

Anggaran Waktu, 

Etika Auditor 

1. kompetensi berpengaruh 

signifikanterhadap 

kualitas audit 

2.  independensi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

3. tekanan waktu 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

4. etika berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

5 Pengaruh 

Kompetensi 

Auditor 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Dengan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Sebagai 

Variabel 

Moderating 

Kurnia 

Ariati 

K. 

(2014) 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit 

 

Variabel 

Independen : 

Kompetensi 

 

Variabel 

Moderating : 

Kecerdasan 

Spiritual 

1. Kompetensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit 

2. Kecerdasan spiritual tidak 

memoderasi pengaruh 

kompetensi terhadap 

kualitas audit 

6 Pengaruh 

tekanan 

anggaran 

waktu, tipe 

kepribadian 

auditor, 

independensi 

dan 

kompetensi 

auditor 

terhadap 

kualitas audit 

Ausella 

Jean 

Fonda 

(2014) 

Variabel 

Dependen : 

Kualitas Audit 

 

 

Variabel 

Independen : 

Tekanan 

Anggaran Waktu, 

Tipe Kepribadian 

Auditor, 

Independensi, 

Kompetensi 

1. Tipe kepribadian 

berpengaruh signifikan 

dengan arah yang positif 

terhadap kualitas audit 

 

2. Independensi berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kualitas audit 

3. Kompetensi berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kualitas audit 

4. Tekanan anggaran waktu 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kualitas 

audit 

7 Pengaruh 

Pengalaman 

Kerja, 

Ika 

Sukriah 

(2009) 

Variabel 

Dependen: 

Kualitas Hasil 

1. Pengalaman kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil 
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Independensi, 

Objektifitas, 

Integritas Dan 

Kompetensi 

Terhadap 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan  

Pemerikasaan 

 

Variabel 

Independen: 

Pengalaman 

Kerja, 

Independensi, 

Objektifitas, 

Integritas, 

Kompetensi 

pemeriksaan 

2. Independensi tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan 

3. Obyektifitas berpengaruh 

positif terhdap kualitas 

hasil pemeriksaan 

4. Integritas tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan 

5. Kompetensi berpengaruh 

positif terhdap kualitas 

hasil pemeriksaan. 

 

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.6.1. Pengaruh Simultan Kompetensi, Independensi, Etika dan 

Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit  

Kualitas audit diperoleh ketika auditor mampu menemukan salah saji dan 

melaporkannya (DeAngelo, 1981) Kemampuan menemukan salah saji dapat 

diperoleh melalui kompetensi dan pengalaman yang dimiliki auditor. Auditor 

dengan kompetensi yang baik akan memahami prosedur audit yang benar untuk 

mendapatkan salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan. Pengalaman 

auditor akan membimbing auditor untuk bekerja lebih efisien, lebih baik dalam 

mendeteksi, mengevaluasi salah saji dan mencari penyebabnya. 

Pelaporan salah saji kepada pihak yang berkepentingan juga merupakan 

hal yang menentukan kualitas audit. Pelaporan salah saji ini ditentukan pada 

independensi dan perilaku etis yang dimilikinya. Ketika auditor memiliki 

independensi dan etika yang baik, maka auditor akan melaporkan segala 
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temuannya tanpa terkecuali. Hal ini karena auditor yang independen dan etis 

tidak akan mengemban kepentingan pribadi organisasi yang mempengaruhi 

penugasan auditnya. auditor yang etis akan berpegang teguh prinsip dan standar 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan dalam pengerjaan audit. 

Fritz Heider (1958) dalam Kurnia (2014) menyatakan bahwa atribusi 

internal dan eksternal dinyatakan  dapat  mempengaruhi   evaluasi  kinerja  

individu. Berdasarkan hal tersebut diperoleh penjelasan bahwa atribusi internal 

auditor seperti kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor akan 

mempengaruhi kinerja auditor dalam penugasan auditnya. Hal ini tentunya 

mempengaruhi kualitas auditnya. Perubahan tingkat kualitas audit yang dicapai 

akan bergantung pada sejauh mana kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor mampu mempengaruhinya. 

Berbagai telah mengemukakan pengaruh simultan faktor individu auditor 

terhadap kualitas audit. Kurnia, dkk (2014) yang manyatakan bahwa 

kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitan Deli (2015) menyatakan bahwa 

secara simultan kompetensi auditor, independensi auditor dan pengalaman 

auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan 

penelitian terdahulu dapat disimpulkan faktor-faktor individu auditor seperti 

kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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2.6.2. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi terhadap kualitas 

audit telah banyak memberikan hasil bagaimana pengaruh dari variabel 

tersebut. Penetilian-penelitian sebelumnya masih ditemukan ketidaksesuaian 

hasil antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Lamuda (2013) 

menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 

tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan auditor dalam mengaplikasikan 

kemampuannya. Penelitian lainnya, Halim, dkk (2014) menyatakan bahwa 

kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut 

didukung oeh penelitian Kurnia , dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa 

kualitas audit dapat dicapai oleh auditor apabila auditor memiliki kompetensi 

yang baik.  

Sawyer (2003:17) mengungkapkan bahwa standar kompetensi 

menghubungkan antara tugas-tugas yang diberikan, konteks tempat pekerjaan 

yang dilakukan, kriteria yang spesifik dan sifat-sifat khusus yang dibutuhkan 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi adalah suatu dasar untuk 

melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Berdasarkan pada teori atribusi, mutu 

personal seseorang akan mempengaruhi kualitas kerjanya. Kompetensi akan 

menuntun seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan agar proses pelaksanaan 

dan hasil yang dikeluarkan benar. 
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 DeAngelo (1981) menjelaskan bahwa kemungkinan auditor menemukan 

salah saji dalam laporan tergantung pada kualitas pemahaman auditor 

(kompetensi). Auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi dan berhati-hati 

dalam melakukan judgment, karena judgment auditor secara tidak langsung 

akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh para 

pihak pengguna informasi (Kurnia, 2014). Berdasarkan pada penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan kompetensi dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan dengan baik yang dalam hal ini adalah auditor dalam 

melakukan audit. Apabila auditor memiliki kompetensi yang baik maka ia akan 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik, yang berarti kualitas audit yang ia 

hasilkan juga baik. 

2.6.3. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Atribusi  internal  maupun  eksternal dinyatakan  dapat  mempengaruhi     

kinerja  individu Heider (1958) dalam Kurnia (2014). Atribusi internal dalam 

hal ini adalah independensi auditor dapat mempengaruhi kinerja auditor. 

Wilcox (1952) dalam Alim, dkk (2007) independensi adalah suatu standar 

auditing penting, karena akuntan independen diharapkan dapat menambah 

kredibilitas slaporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. 

Independensi auditor akan membawa pekerjaan auditor tersebut kepada hasil 

yang jujur dan transparan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya 

perubahan atau manipulasi terhadap hasil yang dikeluarkan oleh audior. 
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Penelitian terdahulu tentang pengaruh independensi terhadap kualitas 

audit telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil yang berbeda antara penelitian 

satu dengan yang lainnya telah banyak ditemukan. Lamuda (2013) yang 

memberikan kesimpulan bahwa independensi tidak berpengaruh secara 

signifikan. Ketidaksignifikannya pengaruh independensi dijelaskan oleh 

Lamuda yaitu disebabkan oleh masih adanya ikut campur pimpinan untuk 

menentukan, mengeliminasi, memodifikasi bagian yang akan diperiksa. 

Penelitian lain oleh Halim, dkk (2014) mengungkapkan semakin besar 

independensi, semakin besar pula tingkat kualitas audit. Berdasarkan hal 

tersebut, kesimpulan yang diambil adalah meskipun ada gangguan campur 

tangan pihak lain, bagaimanapun independensi tetap merupakan atribut yang 

penting dalam proses audit. Tanpa independensi, proses audit tidak akan 

berjalan sebagaimana mestinya.  

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kemungkinan auditor melaporkan 

salah saji (merupakan indikator kualitas audit) adalah tingkat independensi 

auditor. Sejalan dengan DeAngelo, Christiawan (2002) dalam Marsellia, dkk 

(2012) mengungkapkan untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi, auditor 

memerlukan dua hal utama, yaitu kompetensi dan independensi. Berdasarkan 

penjelasan diatas disimpulkan bahwa independensi akan menunjang kualitas 

audit karena dengan independensi auditor dapat menambah  kredibilitas laporan 

keuangan.  
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2.6.4. Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Etika merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang 

buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Sari, 2011). Berdasarkan 

teori atribusi, etika termasuk dalam pengendalian internal. Tempat 

pengendalian internal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa dia 

mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui  

kemampuan, keahlian dan usahanya (Lubis, 2011:90). Berdasarkan teori 

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang auditor dapat meningkatkan 

kualitas kinerjanya ketika dia dapat meningkatkan atau menjaga tindakan 

etisnya dalam pekerjaannya. 

Penelitian tentang pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit telah 

dilakukannya sebelumnya dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Syafitri 

(2014) menyatakan bahwa etika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit. Penelitian Kurnia, dkk (2014) menyimpulkan bahwa etika 

signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Kurnia , dkk 

(2014) didukung oleh penelitian Putra (2012) yang menyatakan bahwa etika 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Kualitas audit didukung oleh sampai sejauh mana auditor mampu 

bertahan dari tekanan klien disertai dengan perilaku etis yang dimiliki (Alim 

dkk., 2007). Pendapat diatas menjelaskan bahwa auditor dapat meningkatkan 

kualitas auditnya jika auditor dapat mempertahankan perilaku etisnya dari 
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tekanan-tekanan yang diberikan oleh kliennya. Penjelasan tersebut didukung 

oleh penelitian Kurnia dkk (2014) yang menyatakan bahwa guna meningkatkan 

kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan yaitu kualitas audit yang baik adalah pekerjaan audit yang disertai 

dengan perilaku etis auditornya.  

2.6.5. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Teori atribusi menjelaskan bahwa atribusi internal akan mempengaruhi 

kinerja seseorang. Pengalaman itu sendiri merupakan salah satu atrubis internal 

pada seorang auditor. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman yang dimiliki seorang auditor dapat mempengaruhi kualitas 

auditnya. Pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit ini dapat berupa 

pengaruh yang negatif maupun positif. 

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengalaman terhadap kualitas 

audit masih meiliki perbedaan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. 

Penelitian Sukriah (2009) dan Lamuda (2013) memiliki hasil yaitu pengalaman 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian lain oleh Susetyo 

(2009) dan Singgih dan Bawono (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengalaman kerja seseorang menunjukan jenis-jenis pekerjaan yang 

pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi 
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seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik (Sari, 2011). Pengalaman 

kerja yang luas dapat membawa auditor pada tingkat yang lebih tinggi, dimana 

auditor dapat bekerja lebih efisien dengan tingkat kekeliruan atau kesalahan 

audit yang lebih kecil. Semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, 

tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang 

auditor yang baru memulai kariernya (Singgih dan Bawono, 2010). 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa pengalaman auditor 

memiliki kelebihan tersendiri bagi seorang auditor untuk melaksanakan 

pekerjaan audit agar lebih baik.  

2.6.6. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit yang 

Dimoderasi Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Hubungan antara kompetensi dan tekanan anggaran waktu audit dapat 

dijelaskan dengan teori atribusi. Menurut Heider (1958) dalam Kurnia (2014)  

atibusi eksternal dinyatakan  dapat  mempengaruhi   evaluasi  kinerja  individu. 

Berdasarkan hal tersebut diperoleh penjelasan bahwa atribusi eksternal tekanan 

anggaran waktu audit dapat mempengaruhi kinerja individu. Atribusi ekstenal 

ini mempengaruhi perilaku auditor melalui tekanan yang dirasakan auditor 

sebagai akibat dari susunan anggaran waktu audit yang dialami ketika 

melaksanakan penugasan audit.  

Lord (1997) dalam Jemada dan Yaniatha (2013) menyatakan bahwa cara 

respon auditor terhadap tekanan anggaran waktu audit dibedakan menjadi dua 
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yakni fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah respon auditor yang 

mengarah pada usaha untuk memaksimalkan anggaran waktu audit yang 

sebaik-baiknya dengan memaksimalkan kinerjanya, sedangkan tipe 

disfungsional adalah tipe respon auditor yang menganggap anggaran waktu 

adalah sesuatu yang menekan psikologis auditor untuk hanya segera 

menyelesaikan penugasan sekalipun dengan kualitas yang rendah.   

Arnlod et al. (2000) dalam Halim dkk (2014) membuktikan bahwa 

anggaran waktu yang ketat dalam lingkungan audit, maka kompetensi auditor 

akan menurun melalui cakupan yang menyempit, mengurangi prosedur audit 

tertentu, kebergantungan pada bukti-bukti kualitas yang lebih rendah, dan 

penghilangan beberapa prosedur audit. Hal tersebut memberikan penjelasan 

bahwa tekana anggaran waktu audit (anggaran waktu audit yang ketat) 

berpengaruh pada kemampuan auditor yang dipaksa turun dikarenakan waktu 

yang tidak memadai. Kondisi menjadikan auditor tidak mampu bekerja 

maksimal untuk menemukan dan mengevaluasi bukti. Situasi yang seperti ini 

merupakan respon disfungsional yang dipilih oleh si auditor. 

Penelitian lainnya oleh Halim, dkk. (2014) mengungkapkan bahwa the 

smaller audit time budget, the greater effect of auditor’s competence on audit 

quality. Penelitian Halim, dkk (2014) ini ditunjukan bahwa semakin kecil 

anggaran waktu audit yang telah disusun (tingkat tekanan anggaran waktu 

semakin tinggi) akan semakin menekan kompetensi auditor untuk diberdayakan 
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semaksimal mungkin, auditor akan semakin tertantang, semakin memperkuat, 

akan semakin mengeluarkan seluruh potensi kemampuannya untuk 

menyelesaikan auditnya dengan baik. Penelitian diatas menyimpulkan bahwa 

efek dari tekanan anggaran waktu audit pada kompetensi diwujudkan melalui 

perilaku fungsional dimana auditor justru mampu mengerahkan seluruh 

kemampuannya untuk pelaksanaan audit yang efisien. 

Penelitian Grotberg (1995) dalam Halim dkk., (2014) menyatakan bahwa 

resilience is ability to confront and overcome the pressures of work or the 

pressures of life, grouped into four levels, namely succumbing, survival, 

recovery and thriving. Penelitian Grotberg tersebut menyatakan bahwa 

seseorang yang memiliki ketahanan akan dapat memproses tekanan-tekanan 

yang ada untuk bertahan, pemulihan dan pada akhirnya dapat berkembang 

melewati tekanan tersebut.  

2.6.7. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit yang 

Dimoderasi Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Independensi merupakan atribut penting untuk menjaga kualitas sebagai 

seorang auditor di mata masyarakat. Menurut Tepalagul dan Lin (2015) If 

auditors do not remain independent, they will be less likely to report 

irregularities, thereby impairing audit quality. Menurut Suseno (2013), Auditor 

has an awareness to consistently maintain independence in any situation to 

keep the people’s trust. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa 
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menjaga kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor dalam situasi 

apapun sangatlah penting. Masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi 

terhadap profesi auditor agar tetap menjaga independensinya meskipun dalam 

tekanan-tekanan yang dialami auditor. Khomsiyah dan Indriantoro (1998) 

dalam Gasperz (2014) mengungkapkan bahwa setiap auditor harus 

mempertahankan integrasi dan obyektivitas dalam melaksanakan tugas, 

bertindak jujur dan tegas, tanpa pretense sehingga dapat bertindak adil tanpa 

dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi 

kepentingan pribadinya. 

Penelitian tentang faktor moderasi tekanan anggaran waktu pada 

pengaruh independensi pada kualitas audit telah dilakukan sebelumnya oleh 

Gazpers (2014), Smith et al. (1997) dan Halim dkk., (2014). Ketiga penelitian 

tersebut memiliki hasil yang berbeda. Gazpers (2014) memberikan kesimpulan 

bahwa tidak ada pengaruh moderasi tekanan anggaran waktu pada pengaruh 

independensi pada kualitas audit. Smith et al. (1997) mengungkapkan bahwa 

anggaran waktu audit yang ketat sering memicu efek negatif yang tidak 

diinginkan terhadap independensi yang berdampak pada kualitas audit. Halim 

dkk (2014) memberikan kesimpulan bahwa tekanan anggaran waktu audit 

memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit.  

. Berkaitan dengan tekanan yang dialami auditor, tekanan anggaran waktu 

audit adalah salah satu tekanan yang dialami auditor dan dapat mempengaruhi 
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independensi auditor. Teori atribusi menyatakan bahwa atribusi eksternal dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini memberikan penjelasan bahwa 

faktor eksternal seperti tekanan anggaran waktu audit bisa saja mengubah 

perilaku auditor. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang fungsional 

maupun disfungsional. Independensi auditor dapat berubah karena auditor 

dihadapkan pada situasi yang dilematis antara biaya audit atau kesempurnaan 

proses audit. Auditor dapat saja menurunkan independensinya dengan hanya 

mengikuti saja presentasi dari manajemen perusahaan yang 

memperkerjakannya agar proses audit dapat segera terselesaikan 

Hasil yang dikemukakan oleh Halim dkk., (2014) yaitu the smaller audit 

time budget, the greater effect of auditor independence on audit quality. 

Penelitian Halim ini menyatakan bahwa independensi auditor yang berada 

dalam tekanan anggaran waktu audit justru dapat meningkat .sebagai akibat dari 

anggaran waktu yang disusun membuat auditor dapat bekerja secara efisien. 

Susunan anggaran waktu tersebut menjadikan auditor bekerja tepat waktu 

sesuai yang diperlukan dan tidak perlu berlama-lama menjalin komunikasi 

dengan klien yang bisa berdampak pada turunnya independensi. Anggaran 

waktu merupakan hal yang lazim dan umum dialami oleh seorang auditor, dan 

juga merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja lebih keras dan 

lebih efisien (Safaroh, 2016). Berdasar pada penjelasan tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa anggaran waktu audit memang perlu disusun. Hal ini akan 
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berdampak pada efisiensi pengerjaan audit. tekanan yang dirasakan auditor 

selain dapat memacu kemampuan auditor, juga dapat mencegah hubungan 

berlarut-larut antara auditor dan klien. 

2.6.8. Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit yang Dimoderasi 

Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Pekerjaan audit selalu dihadapkan dengan dilema etika yang melibatkan 

pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Pertimbangan profesional 

berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, sehingga kesadaran etis 

memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam pekerjaan audit 

(Gasperz, 2014). Profesional dalam etika profesi mengisyaratkan suatu 

kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien dan 

keinginan tulus dalam membantu permasalahan yang dihadapi klien sehingga 

profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan masyarakat (Purba, 2009) dalam 

(Sari, 2009).  

Berkaitan dengan hubungan tekanan anggaran waktu audit pada etika 

auditor adalah apakah auditor dapat tetap menjaga perilaku etisnya ketika 

dihadapkan dengan tekanan anggaran waktu audit. Prasita dan Adi (2007)  

memberikan indikasi bahwa terbatasnya waktu yang dialokasikan dapat 

menimbulkan stress yang akan mendorong auditor melakukan pelanggaran 

terhadap standar audit dan perilaku tidak etis atau disfungsional berakibat pada 

rendahnya kualitas audit. Ketika auditor berhadapan dengan anggaran waktu 
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yang dirasakan memberikan tekanan, auditor cenderung melakukan tindakan 

yang tidak konsisten dengan perilaku dan kepercayaan yang diyakini 

sebelumnya (Gasperz, 2014). Auditor mungkin meninggalkan sikap dan 

perliaku etisnya sebagai akibat dari tekanan anggaran waktu audit dan bertindak 

diluar standar dan prinsipnya dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. Teori 

atribusi menjelaskan bahwa terdapat tempat pengendalian eksternal yang 

mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan suatu. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa tekanan anggaran waktu audit adalah faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi auditor dalam penugasan auditnya. 

2.6.9. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit yang 

Dimoderasi Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Penelitian sebelumnya tentang pengalaman auditor telah banyak 

dilakukan. Banyak diantara penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

pengalaman kerja menjadikan seorang profesional menjadi lebik baik dalam 

pekerjaannya. Sukriah (2009) menyatakan semakin lama masa kerja yang 

dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan. Berkaitan dengan tekanan anggaran waktu, Raghunathan (1991) 

dalam Gasperz (2014) mengemukakan bahwa tekanan anggaran waktu audit 

adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan 

efisiensi terhadap anggaran yang sangat ketat dan kaku. Penelitian lain oleh 

Pradipta dan Budiarta (2016) memberikan kesimpulan yang berbeda bahwa 
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tekanan anggaran waktu audit tidak memoderasi pengaruh pengalaman 

terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa ada atau tidaknya 

tekanan anggaran waktu audit, auditor tetap dapat menggunakan 

pengalamannya dalam menjalankan audit.  

Teori atribusi menjelaskan bahwa atribusi eksternal mampu 

mempengaruhi kinerja seseorang, hal ini dapat menjelaskan bahwa kemampuan 

tekanan anggaran waktu audit dalam hal mempengaruhi keahlian auditor. 

Pengaruh yang timbul ini dapat bersifat perubahan yang fungsional dan 

disfungsional. Perubahan yang fungsional adalah dimana auditor merasa harus 

memanfaatkan waktu secara efisien dengan mengerahkan keahliannya. 

Perubahan yang disfungsional adalah ketika auditor merasa tertekan dan 

melakukan hal yang tidak sesuai dengan standar dikarenakan hanya untuk 

sekedar memenuhi tugas yang dibatasi anggaran waktu audit.  

Seorang dengan pengalaman kerja yang lebih lama memiliki lebih banyak 

keunggulan dalam menemukan dan mengevaluasi bukti. Pengalaman yang 

dimiliki auditor dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan auditor untuk 

memperoleh temuan audit. Ketika dihadapkan pada tekanan anggaran waktu 

audit, auditor berpengalaman seharusnya dapat mengatasi tekanan tersebut,  

namun terdapat juga kemungkinan pada kondisi yang tertekan justru membuat 

auditor mengabaikan pengalamannya dengan mengambil jalan pintas sebagai 

akibat dari terburu-burunya auditor yang justru menghasilkan kualitas audit 
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yang buruk sesuai dengan penelitian. Azad (1994) mengemukakan bahwa 

anggaran waktu menginduksi auditor bereaksi negatif dalam melakukan audit 

mereka. Susunan anggaran waktu audit yang menekan auditor dapat 

mengakibatkan auditor kehilangan prinsipnya, mengabaikan temuan, tidak 

independen dan bekerja seadanya hanya agar pelaksanaan audit dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. 

2.7. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka dapat ditarik hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor secara 

simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

Hipotesis 2 : Kompetensi auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

Hipotesis 3 : Independensi auditor secara parsial auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit 

Hipotesis 4 : Etika auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

Hipotesis 5 : Pengalaman auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

Hipotesis 6 : Tekanan anggaran waktu audit memperkuat pengaruh kompetensi 

auditor terhadap kualitas audit 
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Hipotesis 7 : Tekanan anggaran waktu audit memperkuat pengaruh independensi 

auditor terhadap kualitas audit 

Hipotesis 8 : Tekanan anggaran waktu audit memperlemah pengaruh etika auditor 

terhadap kualitas audit 

Hipotesis 9 : Tekanan anggaran waktu audit memperlemah pengaruh pengalaman 

auditor terhadap kualitas audit 

2.8. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan keterangan sebelumnya tentang landasan teori, penjelasan 

variabel, hubungan antara variabel independen, moderator dan dependen serta 

perumusan hipotesis tentang kualitas audit dipengaruhi faktor individu auditor 

dimoderasi tekanan anggaran waktu, maka dibentuk kerangka konseptual seperti yang 

terlihat dibawah ini : 
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 Gambar 2.1 Kerangka konseptual 

Kualitas Audit 

(Y) 

Kompetensi 

Auditor (X1) H2 + 

Independensi 

Auditor (X2) H3 + 

Tekanan Anggaran Waktu 

Audit  (X5 Moderator) 

Etika Auditor (X3) 

H4 + 

Pengalaman Kerja 

Auditor (X4) H5 + 

 

H7 - 

H6 + 
H8 + 

H9 - 

H1  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dimana data yang 

digunakan adalah data primer dengan metode survei. Data primer adalah data yang  

diambil secara lansung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti maupun 

organisasi (Tarmudji, 2012). Data-data yang dibutuhkan antara lain penilaian tentang 

kualitas audit, kompetensi, independensi, etika, pengalaman auditor dan tekanan 

anggaran waktu audit. Data diperoleh dengan instrumen kuesioner. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian yang 

digunakan adalah seluruh akuntan publik yang ada di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Kota Semarang yang terdaftar di direktori IAPI. Jumlah KAP di Kota Semarang 

terdiri dari 17 KAP dengan jumlah auditor sebanyak 257 auditor.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih karena dianggap mewakili 

karakteristik dari populasi. Sampel dipilih di daerah Semarang, Jawa tengah. Teknik 

pengambilan sampel adalah dengan teknik purposive sampling dengan kriteria 

auditor  yang telah bekerja selama1 tahun atau lebih. 
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Tabel 3.1  

Daftar Kantor Akuntan Publik Kota  Semarang 

No Nama Kantor Akuntan Publik Alamat JML 

1 KAP Bayudi, Yohana, Suzy & Arie Jln, Mangga No 5 19 

2 KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 

(Cab) 

Jl. Puri Anjasmoro Blok DD 1 No 

3 
15 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

Jl. Mugas Dalam No. 65 
22 

4 KAP Acmad, Rasyid, Hisbullah & 

Jerry (Cab) 

Jl. Muara Mas Timur No.242 
10 

5 KAP Hadori Sugiarto Adi  & Rekan  

(Cab) 

Jl. Tegalsari No. 53 
11 

6 KAP Hananata Budianto & Rekan Jl. Sisingamaraja No. 20-22 20 

7 KAP I. Soetikno Jl. Durian Raya No.20 4 

8 KAP Leonard, Mulia & Richard Jl. Marina No. 8 40 

9 KAP Ruchendi, Mardjito dan 

Rushadi 

Jl. Beruang Raya No. 48 
10 

10 KAP Herliantono & Rekan Jl. Tegalsari Barat V No. 24 8 

11 KAP Drs. Sugeng Pamuji Jl. Bukit Agung Blok AA No. 1-2 13 

12 KAP Sukardi Hasan& Rekan (Cab) Jl. Citarum Tengah No.22 20 

13 KAP Tarmizi Acmad Jl. Dewi Sartika Raya No. 7 19 

14 KAP Yulianti, SE, BAP Jl. MT. Haryono No. 548 11 

15 KAP Sodikin dan Harijanto Jl. Pamularsih Raya No. 16 15 

16 KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA Jl. Rawasari No.2 Srondol 20 

17 KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan 

(Cab) 

Jl. Taman Durian No.2 Srondol 

Wetan, Banyumanik 
10 

Jumlah 257 

Sumber : IAPI dan Direktori KAP 2015 

3.3. Definisi Operasional 

3.3.1. Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah keadaan dimana seorang auditor dapat 

mengidentifikasi, menemukan dan mengevaluasi temuan salah saji yang 
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selanjutnya dilaporkan pada laporan audit. Kualitas audit dilihat dengan 

bagaimana auditor melakukan pekerjaan dengan benar sesuai dengan standar 

dan prosedur yang ada, kemudian apakah auditor dapat menemukan dan 

melaporkan salah saji yang terkandung dalam laporan keuangan. Kualitas audit 

akan diukur dengan pengukuran skala likert dengan instrumen kuesioner dari 

“sangat penting” (5) hingga “tidak penting sama sekali” (1). Indikator 

pengukuran kualitas audit mengadopsi penelitian Putra (2012) yaitu : 

1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit 

2. Kualitas laporan audit 

3.3.2. Kompetensi Auditor 

Kompetensi adalah cara-cara setiap individu memanfaatkan 

pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja (Sawyer, 2003:17). 

Kompetensi auditor adalah kemampuan, ketrampilan dan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki auditor yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaannya 

dengan benar. Kompetensi akan diukur dengan pengukuran skala likert dengan 

instrumen kuesioner dari “sangat penting” (5) hingga “tidak penting sama 

sekali” (1). Indikator kompetensi mengadopsi dari penlitian Putra (2012) yaitu : 

1. Mutu Personal 

2. Pengetahuan Umum 

3. Keahlian Khusus 
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3.3.3. Independensi Auditor 

Independensi adalah kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya 

(Tjun dkk, 2012). Independensi auditor didefinisikan sebagai kemandirian 

auditor, yaitu auditor dalam bekerja diharuskan objektif bebas dari kepentingan 

sendiri, orang lain, maupun kepentingan golongan manapun. Variabel 

independensi auditor akan diukur dengan pengukuran skala likert dengan 

instrumen kuesioner dari “sangat penting” (5) hingga “tidak penting sama 

sekali” (1). Indikator pengukuran independensi mengadopsi dari Tjun., dkk 

(2012) dengan adanya modifikasi dari penulis yaitu : 

1. Lama hubungan dengan klien 

2. Tekanan dari klien 

3. Telaah dari rekan auditor 

4. Jasa non audit 

3.3.4. Etika Auditor 

Etika dapat didefiniskan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral 

yang dimiliki oleh setiap orang (Kurnia dkk, 2014). Sejalan dengan definisi 

Kurnia dkk, peneliti mendefinsikan etika auditor sebagai aturan, norma dan 

pedoman yang menjaga perilaku, sikap, hak dan kewajiban profesi auditor agar 
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dapat memenuhi standar minimalnya dalam berlaku etis sebagai seorang 

auditor. Variabel etika auditor akan diukur dengan pengukuran skala likert 

dengan instrumen kuesioner dari “sangat penting” (5) hingga “tidak penting 

sama sekali” (1). Indikator pengukuran etika auditor mengadopsi dari Putra 

(2012) dengan modifikasi peneliti yaitu : 

1. Tanggung jawab Profesi 

2. Integritas 

3. Objektifitas 

3.3.5. Pengalaman Auditor 

Pengalaman auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam 

melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan 

banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan (Putra, 2012). Pengalaman  

auditor merupakan pembelajaran dari hal diperoleh auditor setelah sekian lama 

melakukan audit yang dapat berupa keahlian atau ketrampilan khusus. 

Pengalaman auditor akan diukur dengan pengukuran skala likert dengan 

instrumen kuesioner dari “sangat penting” (5) hingga “tidak penting sama 

sekali” (1). Indikator pengukuran pengalaman auditor mengadopsi dari Putra 

(2012) dengan modifikasi peneliti yaitu : 

1. Lamanya bekerja sebagai auditor 

2. Banyaknya tugas pemeriksaan 
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3.3.6. Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Tekanan anggaran waktu audit adalah tekanan yang terjadi sebagai 

akibat dari penyusunan anggaran waktu audit (audit time budget) yang 

dirasakan oleh auditor selama masa kerja audit. Tekanan anggaran waktu 

merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam 

anggaran yang sangat ketat (Putra, 2012).  Variabel tekanan anggaran waktu 

akan diukur dengan pengukuran skala likert dengan instrumen kuesioner dari 

“sangat penting” (5) hingga “tidak penting sama sekali” (1). Indikator 

pengukuran tekanan anggaran waktu mengadopsi dari Putra (2012) dengan 

modifikasi dari penulis yaitu : 

1. Sikap auditor dalam memanfaatkan waktu audit 

2. Sikap auditor dalam penurunan kualitas audit 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dari persepsi akuntan publik tentang 

kualitas audit, kompetensi auditor, independensi auditor, etika auditor, pengalaman 

auditor dan tekanan anggaran waktu audit. instrument yang digunakan adalah metode 

angket atau kuesioner. Kuesioner tersebut menyediakan lima alternatif jawaban atas 

setiap pernyataan yang dinyatakan oleh peneliti. Jawaban responden kemudian akan 
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dihitung dengan memberikan skor untuk setiap jawaban menggunakan skala Likert, 

dari sangat setuju (5)  hingga sangat tidak setuju (1). 

3.5. Pengujian Instrumen Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel-variabel laten atau 

un-observed yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Variabel ini 

dibentuk berdasarkan dimensi atau indikator. Nilai yang didasarkan pada dimensi 

atau indikator, biasanya digunakan instrument kuesioner atau angket dengan 

penilaian skala ordinal. Oleh karena itu dalam penelitian yang menggunakan model 

seperti ini diharuskan untuk melakukan uji kualitas data apakah alat ukur tersebut 

dapat memenuhi kualitas data yang disyaratkan. Uji kualitas data ini mencakup uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan alat ukur mengukur secara tepat keadaan 

yang yang diukurnya (Purwanto,2007:197). Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah setiap butir pertanyaan kuesioner merupakan pertanyaan yang tepat 

pada penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner 

dapat mengungkapkan hal yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji ini 

dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2013:54). Kuesioner dinyatakan 

valid jika berada dibahwa signifikansi 0,05.  
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3.5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan kemampuan memberikan hasil pengukuran yang 

relatif tetap (Purwanto,2007:197). Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji 

apakah jawaban atau skor dari butir pertanyaan dari angket yang disebar 

memiliki jawaban yang reliabel atau andal yaitu konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Untuk menguji reliabilitas ini menggunakan koefisien cronbach’s 

alpha, jika nilai koefisiennya lebih dari 0,7 maka data dianggap reliabel 

(Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013).  

3.6. Uji Non-response Bias 

Kuesioner yang disebarkan oleh peneliti memiliki periode penerimaan kembali 

yang berbeda yaitu 19 Mei, 14 juni, dan 29 Juni. Berdasarkan hal tersebut maka harus 

dilakukan pengujian non-response bias. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah 

jawaban responden satu dengan yang lain dalam kurun waktu yang berbeda memiliki 

varians yang berbeda yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Uji 

independent-samples T-test digunakan untuk uji non-response bias yang. Uji ini 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan nilai rata-rata dengan standar 

error dari perbedaan rata-rata sampel.  Hipotesis yang dirumuskan untuk menentukan 

varians identik atau tidak adalah : 

H0 : Varians jawaban responden untuk kualitas audit, kompetensi auditor, 

independensi auditor, etika auditor, pengalaman auditor dan tekanan anggaran waktu 

audit pada kedua periode adalah sama. 
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Ha : Varians jawaban responden untuk kualitas audit, kompetensi auditor, 

independensi auditor, etika auditor, pengalaman auditor dan tekanan anggaran waktu 

audit pada kedua periode adalah berbeda. 

Dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya H0 dengan cara melihat 

nilai probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak jadi variance 

sama, jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak jadi variance berbeda (Ghozali, 

2013:66). 

3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu analisis statistik deskriptif, 

analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan SPSS sebagai 

alat analisisnya. Teknik yang dipilih harus sesuai dengan variabel yang akan diteliti. 

Analisis data diajabarkan sebagai berikut : 

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, 

menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi (Tarmudji, 2012:86). 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil variabel 

penelitian atau data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan 

untuk memberikan gambaran mengenai profil dari responden yang diteliti yang 

bersumber pada data profil yang terdapat pada kuesioner yang diisi oleh responden. 

Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan nilai data tersebut agar tersaji 

dengan baik. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
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terlihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif 

terdiri dari dua bagian yaitu, analisis deskripsi responden dan analisis deskriptif 

variabel penelitian. 

3.7.1.1. Analisis Deskriptif Responden 

Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan atau  menjabarkan informasi 

mengenai responden yang menjadi objek penelitian. Informasi yang ada pada 

kuesioner disusun berdasarkan kelompoknya. Pengelompokan data responden dalam 

penelitian ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, jabatan dan lama bekerja.   

3.7.1.2. Analisis Deskriptif Variabel  

Analisis deskriptif variabel peneltian dilakukan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data melalui nilai rata-rata, standar deviasai, maksimum, 

minimum, varian, sum range, kurtosis dan skewness. Penelitian ini hanya 

menggunakan rata-rata, standar deviasi. varian, maksimum, minimum dan frekuensi 

sebagai dasar perhitungan untuk pengelompokan variabel-variabel yang ada dalam 

model.  

Berikut ini adalah langkah untuk menentukan tabel kategori variabel penelitian 

:Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar (maksimum) dikurangi data terkecil 

(minimum). 

1) Menentukan banyaknya kelas interval. 
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2) Menentukan panjang kelas interval. 

  
         

            
 

3)   Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Berikut hasil deskripsi tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini (kualitas 

audit, kompetensi auditor, independensi auditor, etika auditor, pengalaman auditor, 

tekanan anggaran waktu) : 

1. Analisis Deskriptif Variabel Terikat Kualitas Audit 

Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel kategori adalah : 

1) Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil. 

Skor terbesar  10 x 5   = 50 

Skor terkecil   10 x 1   = 10 

Rentang          50 – 10 = 40 

2) Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan yaitu 5. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

   
         

            
 

   
    

 
     = 9 

4) Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel kualitas 

audit adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2  

Kategori Variabel Kualitas Audit 

No Interval Skor Kategori 

1 46-54 Sangat Berkualitas 

2 37-45 Berkualitas 

3 28-36 Kurang Berkualitas 

4 19-27 Tidak Berkualitas 

5 10-18 Sangat Tidak Berkualitas 

Sumber : Data diolah, 2016 

2. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Auditor 

Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel kategori adalah : 

1) Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil. 

Skor terbesar  12 x 5   = 60 

Skor terkecil   12 x 1   = 12 

Rentang          60 – 12 = 48 

2) Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan yaitu 5. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

   
         

            
 

   
    

 
     = 10  

4) Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel 

kompetensi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3  

Kategori Variabel Kompetensi Auditor 

No Interval Skor Kategori 

1 51-60 Sangat Kompeten 

2 41-50 Kompeten 

3 31-40 Cukup Kompeten 

4 21-30 Tidak Kompeten 

5 12-21 Sangat Tidak Kompeten 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

3. Analisis Deskriptif Variabel Independensi Auditor 

Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel kategori adalah : 

1) Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil. 

Skor terbesar  10 x 5   = 50 

Skor terkecil   10 x 1   = 10 

Rentang          50 – 10 = 40 

2) Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan yaitu 5. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

   
         

            
 

   
    

 
     = 9  

4) Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel 

independensi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.4  

Kategori Variabel Independensi Auditor 

No Interval Skor Kategori 

1 46-54 Sangat independen 

2 37-45 Independen 

3 28-36 Kurang Independen 

4 19-27 Tidak Independen 

5 10-18 Sangat Tidak Independen 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

4. Analisis Deskriptif Variabel Etika Auditor 

Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel kategori adalah : 

1) Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil. 

Skor terbesar  12 x 5   = 60 

Skor terkecil   12 x 1   = 12 

Rentang          60 – 12 = 48 

2) Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan yaitu 5. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

   
         

            
 

   
    

 
     = 10  

4) Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel etika 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.5  

Kategori Variabel Etika Auditor 

No Interval Skor Kategori 

1 51-60 Sangat Beretika 

2 41-50 Beretika  

3 31-40 Cukup  Beretika 

4 21-30 Tidak Beretika 

5 12-21 Sangat Tidak Beretika 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

5. Analisis Deskriptif Variabel Pengalaman Auditor 

Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel kategori adalah : 

1) Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil. 

Skor terbesar  6 x 5    = 30 

Skor terkecil   6 x 1    = 6 

Rentang          30 – 6  = 24 

2) Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan yaitu 5. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

   
         

            
 

   
    

 
   

4) Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel 

pengalaman adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6  

Kategori Variabel Pengalaman Auditor 

No Interval Skor Kategori 

1 26-30 Sangat Berpengalaman 

2 21-25 Berpengalaman 

3 16-20 Cukup  Berpengalaman 

4 11-15 Tidak Berpengalaman 

5 6-10 Sangat Tidak Berpengalaman 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

6. Analisis Deskriptif Variabel Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan tabel kategori adalah : 

1) Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil. 

Skor terbesar  6 x 5    = 30 

Skor terkecil   6 x 1    = 6 

Rentang          30 – 6  = 24 

2) Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan yaitu 5. 

3) Menentukan panjang kelas interval. 

   
         

            
 

   
    

 
   

4) Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama.  

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel tekanan 

anggaran waktu adalah sebagai berikut : 
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 Tabel 3.7  

Kategori Variabel Tekanan Anggaran Waktu Audit 

No Interval Skor Kategori 

1 26-30 Sangat tidak membebani 

2 21-25 Tidak membebani 

3 16-20 Cukup  membebani 

4 11-15 Membebani 

5 6-10 Sangat membebani 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap dependen. Model regresi yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (hipotesis 1 sampai 5) 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + ε 

Keterangan : 

Y = Kualitas Audit           

α = Konstanta     

β1  = Koefisien Regresi Kompetensi Auditor 

β2 = Koefisien Regresi Independensi Auditor 

β3  = Koefisien Regresi Etika Auditor 

β4 = Koefisien Regresi Pengalaman Auditor 

X1 = Kompetensi Auditor 
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X2 = Independensi Auditor 

X3 = Etika Auditor 

X4 = Pengalaman Auditor 

ε = Kesalahan atau Residu 

Persamaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 21 for Windows 

dengan tingkat signifikansi 5%. 

3.7.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Ketika akan menguji sebuah penelitian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik sebelum melakukan pengujian regresi. Hal ini dilakukan untuk menguji 

data yang akan digunakan apakah telah memenuhi asumsi, ketentuan dan syarat 

dalam regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, 

multikoliniearitas dan heteroskedastisitas. Penelitian ini tidak digunakan uji 

autokorelasi dikarenakan penelitian ini menggunakan data silang waktu (cross 

section) bukan runtut waktu (time series). Uji autokolerasi menguji apakah ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). 

Sedangkan pada penelitian silang waktu, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi 

dikarenakan “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau 

kelompok yang berbeda (Ghozali, 2013:110). 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:79). Uji 
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statistic F dan t menggunakan asumsi bahwa nilai residual terdistribusi normal. 

Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil dari uji statistic F maupun t 

menjadi tidak valid. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis grafik dan uji statistik. 

Metode analisis grafik yang digunakan adalah normal probalibility plot (P-

P Plot). Dasar pengambilan keputusan normal tidaknya dilihat dari sebaran titik 

pada garis diagonal yang menunjukan daerah yang normal. Jika sebaran titik 

berada di sekitar garis tersebut maka mode regresei memenuhi asumsi normal. 

Pengujian normalitas secara statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji one sample kolmogorov smirnov. Dasar pengambilan keputusan uji 

statistik kolmogorov smirnov (1-Sample K-S) adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai Asymp-Sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi tidak normal. 

2. Jika nilai Asymp-Sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti 

data residual terdistribusi normal. 

2) Uji Multikoloniearitas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara 

variabel antar variabel independennya atau korelasi antar variabel independen 

sama dengan nol.. Untuk melakukan uji ini, peneliti menggunakan nilai 
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tolerance dan variance inflasing factor (VIF) model regresi yang terdapat 

multikoliniearitas dengan dasar tolerance adalah jika nilai tolerance ≤ 0,10 dan 

dengan nilai VIF adalah jika nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013:106). 

3) Uji Heteroskedatisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan unutk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2013:139). Model regresi yang bagus adalah model yang 

tidak terdapat Heterokedastisitas. Peneilitian ini menggunakan jenis data cross 

section yang rawan memiliki heteroskedastisitas karena memilki data yang 

mewakili berbagai ukuran. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat 

grafik plot nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya 

(SRESID) dengan dasar analisis : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Penggunaan uji grafik plot untuk menganalisis heteroskedastisitas memiliki 

kelemahan yang signifikan, hal ini disebabkan jumlah pengamatan 

mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit 

juga untuk menginterprestasikan hasil grafik plot (Ghozali, 2013:141). Selain 



73 

 

 
 

menggunakan pengujian heteroskedastisitas dengan uji grafik, peneltian ini juga 

menggunakan uji statistik glejser. Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013) 

menjelaskan bahwa uji geljser dilakukan dengan meregres absoult residual 

terhadap variabel independen. 

3.7.2.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemapuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterikatan antara variabel dependen 

kualitas audit dengan variabel independennya yaitu kompetensi, independensi, etika 

dan pengalaman auditor. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 dan 1. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk mempredikasi variabel independen. Nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan prediksi variasi 

variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013:97). 

3.7.3. Analisis Regresi Moderasi  

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi ataupun uji nilai absolut 

memiliki kecenderungan untuk menimbulkan multikolonieritas yang tinggi antar 

variabel independen dan menyalahi asumsi klasik (Ghozali, 2013: 239). Metode uji 

residualdikembangkan untuk menghindari kecenderungan multikolonieritas tersebut. 

Uji residual ini menganalisis pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. 

Persamaan regresi untuk hipotesis 6 sampai 9 dirumuskan seperti dibawah ini : 
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a) Persamaan regresi model II (hipotesis 6) : 

Y = α +β1X1+ε 

|e| = α + β1(X5) 

b) Persamaan regresi model III (hipotesis 7) : 

Y = α +β1X2+ε 

|e| = α + β1(X5) 

3. Persamaan regresi model IV (hipotesis 8) : 

Y = α +β1X3+ε 

|e| = α + β1(X5) 

4. Persamaan regresi model V (hipotesis 9) : 

Y = α +β1X4+ε 

|e| = α + β1(X5) 

3.7.4. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi 

moderasi yang meliputi uji simultan (uji F), uji signifikansi parameter individual (uji 

t) dan uji residual. Uji F dan t ini menguji kekuatan pengaruh variabel independen 

pada variabel dependen. Uji residual digunakan untuk menguji variabel moderating.  

3.7.4.1. Uji Statistik F  

Uji statistik F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Berikut kriteria 

pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut : 
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a) Jika signifikansi F<0,05 maka Ho ditolak yang berarti variabel-variabel 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen; 

b) Jika signifikansi F>0,05 maka Ho diterima yang berarti variabel independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.7.4.2. Uji Statistik t 

Uji statistik t dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial atau individual. Kriteria pengambilan 

keputusan uji adalah sebagai berikut :   

a) Jika signifikansi t<0,05 maka Ho ditolak yang berarti variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen; 

b) Jika signifikansi t>0,05 maka Ho diterima yang berarti variabel independen 

secara parsial  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.7.4.3. Uji Residual 

Uji residual digunakan untuk menguji variabel moderating pada model. Uji 

ini berfokus pada ketidakcocokan (lack of fit) pada penyimpangan hubungan linear 

antar variabael independen. Ketidakcocokan (lack of fit) ini ditunjukan oleh nilai 

residual pada regresi. Dasar penentuan pengaruh dari variabel moderating ditunjukan 

apabila koefisien parameternya negatif dan signifikan (Ghozali, 2013).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Peneltian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang ada di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Semarang yang terdaftar di direktori IAPI pada 

tahun 2015. Jumlah KAP yang terdaftar adalah sebanyak 17 kantor dengan total 

jumlah auditor sebanyak 257. Berikut ini tabel  4.1 ringkasan sebaran kuesioner : 

Tabel 4.1  

Ringkasan Sebaran Kuesioner 

Nama KAP Kuesioner Masuk Kembali Tanggal 

KAP Bayudi, Yohana, Suzy &Arie Diterima 7 7 29 juni 

KAP Benny, Tony, Frans & Daniel Diterima 7 7 19 mei 

KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso Diterima 2 2 14 juni 

KAP Achmad Rasyid, Hisbullah & 

Jerry 
Diterima 5 5 14 juni 

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan  Ditolak 0 0  

KAP Hananta Budianto & Rekan Diterima 10 9 29 juni 

KAP I.Soetikno Ditolak 0 0 - 

KAP Leonard, Mulia & Richard Ditolak 0 0 - 

KAP Ruchendi, Mardjito & Rushadi Ditolak 0 0 - 

KAP Heliantono & Rekan Ditolak 0 0 - 

KAP Kumalahadi, Sugeng Pramudji & 

rekan 
Diterima 10 10 14 juni 

KAP Sukardi Hasan & Rekan Ditolak 0 0 - 

KAP Tarmizi Achmad Diterima 10 0 - 

KAP Yulianti Ditolak 0 0 - 

KAP Sodikin dan Harijanto Diterima 5 5 29 juni 

KAP Dr. Rahardja Ditolak 0 0 - 

KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan Diterima 5 5 14 juni 

Total 60 50 - 

  Sumber: Data primer diolah,2016 
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Kuesioner disebarkan oleh peneliti pada bulan Mei dan Juni 2016 yaitu pada 

tanggal 16 Mei, 25 Mei dan 14 Juni 2016 di 9 Kantor akuntan Publik yang berada di 

Kota Semarang. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 60 kuesioner, 

namun tidak semua dapat diolah oleh peneliti. Berdasarkan pada tabel 4.1 terlihat 

bahwa kuesioner yang kembali hanya berjumlah 50. Langkah selanjutnya peneliti 

melakukan cek terhadap kondisi demografi responden berdasarkan pada teknik 

purposive sampling, hasilnya dikeluarkan lagi 5 kuesioner yang tidak sesuai dengan 

kondisi yang dibutuhkan peneliti. Berdasarkan pada kondisi tersebut, tabel 4.2 berikut 

ini akan menjelaskan kondisi kuesioner yang dapat diolah : 

Tabel 4.2  

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 60 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 10 16,67% 

Kuesioner tidak sesuai  5 8,83 % 

Kuesioner yang bisa diolah 45 75% 

Sumber: Data primer diolah,2016 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat terlihat bahwa  dari semua kuesioner yang 

tersebar ada 15 kuesioner yang tidak dapat diolah. Hal ini dikarenakan ada 10 

kuesioner yang disebar ternyata tidak kembali dan setelah peneliti memeriksa data 

responden yang terisi pada 50 kuesioner yang ada, terdapat 5 kuesioner yang tidak 

sesuai dengan kondisi yang disyaratkan peneliti yaitu auditor yang masuk dalam 
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sampel adalah yang telah bekerja diatas satu tahun. Sehingga dalam penelitian ini, 

kuesioner yang dapat diolah adalah 45 kuesioner (75%). 

4.1.2 Hasil Uji Instrumen 

4.1.2.1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-

masing skor indikator dengan total skor konstruk ditunjukan oleh tabel 4.3 di bawah 

ini : 

 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Korelasi Signifikansi Kesimpulan 

Kualitas Audit 

1 0,510 0,011 Valid 

2 0,833 0,000 Valid 

3 0,519 0,009 Valid 

4 0,588 0,006 Valid 

5 0,550 0,006 Valid 

6 0,786 0,000 Valid 

7 0,425 0,030 Valid 

8 0,534 0,008 Valid 

9 0,680 0,003 Valid 

10 0,588 0,003 Valid 

Kompetensi 

Auditor 

1 0,489 0,013 Valid 

2 0,815 0,000 Valid 

3 0,428 0,030 Valid 

4 0,485 0,015 Valid 

5 0,630 0,001 Valid 

6 0,621 0,002 Valid 

7 0,677 0,001 Valid 

8 0,490 0,014 Valid 

9 0,517 0,010 Valid 

10 0,663 0,001 Valid 

11 0,775 0,000 Valid 

12 0,716 0,000 Valid 
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Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Korelasi Signifikansi Kesimpulan 

Independensi  

Auditor 

1 0,403 0,038 Valid 

2 0,742 0,000 Valid 

3 0,458 0,021 Valid 

4 0,515 0,010 Valid 

5 0,382 0,048 Valid 

6 0,558 0,005 Valid 

7 0,861 0,000 Valid 

8 0,481 0,016 Valid 

9 0,611 0,002 Valid 

10 0,623 0,002 Valid 

Etika Auditor 

1 0,531 0,008 Valid 

2 0,680 0,000 Valid 

3 0,643 0,001 Valid 

4 0,622 0,002 Valid 

5 0,670 0,001 Valid 

6 0,473 0,018 Valid 

7 0,670 0,002 Valid 

8 0,686 0,000 Valid 

9 0,740 0,000 Valid 

10 0,558 0,005 Valid 

11 0,597 0,003 Valid 

12 0,747 0,000 Valid 

Pengalaman  

Auditor 

1 0,864 0,000 Valid 

2 0,661 0,001 Valid 

3 0,502 0,012 Valid 

4 0,661 0,001 Valid 

5 0,675 0,001 Valid 

6 0,728 0,000 Valid 

Tekanan Anggaran 

Waktu Audit 

1 0,571 0,004 Valid 

2 0,586 0,003 Valid 

3 0,571 0,004 Valid 

4 0,912 0,000 Valid 

5 0,944 0,000 Valid 

6 0,783 0,000 Valid 
Sumber : Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan pada data yang ditampilkan pada tabel 4.3, terlihat bahwa 

semua item pertanyaan yang disajikan pada kuesioner tidak ada yang melebihi batas 
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signifikansi 0,05, oleh karena itu disimpulkan bahwa item pertanyaan valid atau 

kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

4.1.2.2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas dengan  mengukur korelasi antar jawabn pertanyaan 

ditunjukan oleh tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Croncbach’s Alpha 

Based On 

Standardized Item 

Keterangan 

Kualitas Audit 0,810 Reliable 

Kompetensi 0,850 Reliable 

Independensi 0,768 Reliable 

Etika 0,865 Reliable 

Pengalaman 0,772 Reliable 

Tekanan Anggaran waktu 0,830 Reliable 
Sumber: Data primer diolah,2016  

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa nilai Croncbach’s Alpha 

Based On Standardized Item masing-masing variabel yang ada dalam model berada 

di atas batas nilai standar penentuan reliabilitas 0,70. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka dapat disimpulkan kelima variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 

4.1.3 Hasil Uji Non-response Bias 

Hasil uji non-response bias dengan uji independent-samples T-test ditunjukan 

oleh tabel 4.3 di bawah ini : 
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Tabel 4.5  

Hasil Uji Non-response Bias 

Variabel Probabilitas 

Kualitas Audit 0,376 

Kompetensi Auditor 0,086 

Independensi Auditor 0,266 

Etika Auditor 0,171 

Pengalaman Auditor 0,420 

Tekanan Anggaran Waktu Audit 0,560 
Sumber : Output SPSS, 2016 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan oleh tabel 4.5 maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima yang menyatakan varians jawaban responden untuk kualitas audit, 

kompetensi auditor, independensi auditor, etika auditor, pengalaman auditor dan 

tekanan anggaran waktu audit pada kedua periode adalah sama. Hal ini berarti tidak 

terjadi bias dan data dari kuesioner dapat digunakan untuk penelitian. 

4.1.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

4.1.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden  

Hasil statistik deskriptif ini berdasarkan data informasi responden yang sudah 

terisi di kuesioner.. Deskripsi ini memberikan penelitian tentang informasi demografi 

responden penelitian ada usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan dan lama 

bekerja. Informasi atau data ini dapat digunakan sebagai latar belakang dari 

responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu auditor sekaligus juga 

digunakan untuk mendukung hasil penelitian. 

Terdapat 45 responden yang terdiri dari auditor dari KAP yang dapat 

mewakili. Data tersebut telah diolah menurut data yang tersedia pada kuesioner. 
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Berdasarkan pada informasi demografi setiap responden dari keseluruhan 45 

kuesioner, informasi  tersebut dikumpulkan menjadi satu dan disusun rapi sesuai 

kelompoknya agar tersaji dengan baik. Data mengenai karakteristik responden 

ditampilkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6  

Data Statistik Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin  

 1.Pria 28 62,22% 

2.Wanita 17 37,78% 

 45 100% 

2 Usia  

 a. <25 12 26,67 % 

b. 26-35 31 68,89% 

c. 36-55 2 4,44% 

d. >55 0 0% 

 45 100% 

3 Pendidikan Terakhir  

 a. S3 0 0 % 

b. S2 0 0 % 

c. S1 41 91,11 % 

d. D3 4 8,89 % 

 45 100% 

4 Jabatan  

 a. Partner 1 2,22 % 

b. Senior Auditor 2 4,45 % 

c. Junior Auditor 42 93,33 % 

 45 100% 

Keterangan Jumlah Persentase 

5 Lama Bekerja  

 a. < 1 tahun 0 6,67 % 

b. 1-3 tahun 44 97,78 % 

c. 3-6 tahun 1 2,22 % 

d. > 6 tahun 0 0 % 

 45 100% 

          Sumber : Data primer diolah, 2016 
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 Tabel 4.6 data statistik responden menunjukkan bahwa dari 45% responden 

auditor, didapati responden yang berjenis kelamin pria menunjukkan hasil sebanyak 

28 orang atau 62,22% dan 17 orang atau 37,78% merupakan responden wanita. Hasil 

data responden berdasarkan usia, yang memiliki usia dibawah atau 25 tahun sebanyak 

12 orang atau 26,67%, usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 31 orang atau 68,89%, usia 

36 tahun sampai 55 tahun sebanyak 2 orang atau 4,44% dan tidak satupun yang 

berusia lebih dari 55 tahun. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui responden 

dengan usia 26 hingga 35 tahun ke atas biasanya memiliki pemahaman yang baik 

tentang kualitas audit, hal ini diduga karena responden dengan usia tersebut berada 

dalam usia yang produktif dan biasanya mereka yang behubungan langsung dengan 

program audit. Hasil data statistik responden berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 

41 orang atau 91,11% memiliki tingkat pendidikan terakhir S1, dan sebanyak 4 orang 

atau 8,89 responden bertingkat pendidikan terakhir D3. Berdasarkan pada hasil 

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa berpendidikan S1 cukup untuk menjadi 

auditor yang memahami kualitas audit.  

Berdasarkan jabatan responden, terdapat 1 orang atau 2,22% responden adalah 

partner dan 2 orang atau 4,45%adalah senior auditor dan sebanyak 42 orang atau 

93,33% adalah junior auditor. Mayoritas jabatan responden dalam KAP adalah junior 

auditor. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa junior auditor memahami 

kualitas audit dengan baik, karena mereka yang turun tangan langsung dalam proses 

pengerjaan audit. Hasil perhitungan jumlah auditor berdasarkan dari lamanya bekerja 
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responden sebagai auditor, mayoritas responden sejumlah 44 orang atau 97,78% telah 

bekerja antara 1 sampai 3 tahun . ada 3 orang atau 6,67% yang bekerja di bawah 1 

tahun dan hanya 1 orang atau 2,22% yang sudah bekerja selama antara 3 sampai 6 

tahun. 

4.1.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

 Analisis statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran 

secara umum suatu data yang dilihat dari mean,standar deviasi, maksimum, minimum 

dan sum. Variabel yang diukur ialah semua variabel penelitian, baik variabel 

dependen yaitu kualitas audit, variabel independen yaitu kompetensi, independensi, 

etika dan pengalaman auditor serta variabel moderating tekanan anggaran waktu 

audit. Berikut ini hasil deskripsi tiap variabel: 

Tabel 4.7 

Rangkuman Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Std. Deviation 

Kualitas Audit 41.38 2.831 

Kompetensi Auditor 47.36 3.850 

Independensi Auditor 36.56 3.969 

Etika Auditor 49.47 2.936 

Pengalaman Auditor 23.82 2.910 

Tekanan Anggaran Waktu 

Audit 
21.78 3.103 

                        Sumber : Data primer diolah, 2016 

Rangkuman statistik deskriptif pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa kualitas 

audit mempunyai nilai rata-rata sebesar 41.38 dengan standar deviasi sebesar 2.831. 

Kompetensi auditor mempunyai nilai rata-rata sebesar 47.36 dengan standar deviasi 

sebesar 3.850. Independensi auditor mempunyai nilai rata-rata sebesar 36.56 dengan 
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standar deviasi sebesar 3.969. Etika auditor mempunyai nilai rata-rata sebesar 49.47 

dengan standar deviasi sebesar 2.936. Pengalaman auditor mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 23.82 dengan standar deviasi sebesar 2.910. Tekanan anggaran waktu 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 21.78 dengan standar deviasi sebesar 3.103. 

Standar deviasi untuk variabel-variabel tersebut  lebih rendah dibanding mean, hal ini 

menunjukkan bahwa varian data tidak jauh berbeda atau hampir sama, dengan kata 

lain sebaran data untuk variabel kecil.. 

1. Kualitas Audit 

Berdasarkan Tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki 

rata-rata sebesar 41,38. Sesuai dengan tabel 3.2 mengenai kategori total jawaban dari 

kualitas audit, diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut masuk pada kategori 

berkualitas. Nilai rata-rata tersebut dapat menunjukkan bahwa auditor di kantor 

akuntan publik Kota Semarang memiliki kualitas audit yang baik. Berikut ini adalah 

rangkuman hasil distribusi kategori jawaban responden untuk pertanyaan dari 

variabel kualitas audit, dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8  

Hasil Kategori Variabel Kualitas Audit 

No Interval Skor frekuensi persentase Kategori 

1 46-54 5 12,5 % Sangat Berkualitas 

2 37-45 40 87,5 % Berkualitas 

3 28-36 0 0 % Cukup Berkualitas 

4 19-27 0 0 % Tidak Berkualitas 

5 10-18 0 0 % Sangat Tidak Berkualitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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 Berdasarkan tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa 87,5% dari 45 responden 

penelitian telah memahami dengan baik kualitas audit. atau sebanyak 40 orang 

auditor yang menjadi sampel telah memiliki pemahaman tentang bagaimana kualitas 

audit yang baik dan benar. Auditor telah paham tentang kesesuaian pemeriksaan 

dengan standar auditnya. auditor memahami bagaimana menentukan sasaran, ruang 

lingkup serta metodologi audit yang harus digunakan. Auditor juga memahami bahwa 

pengumpulan bukti dan pengujian bukti audit harus dilakukan dengan maksimal 

namun tetap mematuhi kode etik. Selain paham tentang kesesuaian pemeriksaan 

dengan standar auditnya, auditor juga memahami bagaimana kondisi kualitas laporan 

audit yang baik. Auditor akan melaporkan segala temuan dalam laporannya, 

mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi keberhasilan atau suatu tindakan 

perbaikan yang telah dilaksanakan obyek audit, mengemukakan penjelasan atau 

tanggapan obyek audit mengemukakan masalah-masalah yang belum dapat 

terselesaikan sampai berakhirnya audit serta melaporkan hasil yang telah ditemukan 

dengan lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, ringkas serta tepat waktu agar informasi 

yang diberikan dapat bermanfaat secara maksimal. 

2. Kompetensi Auditor 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor 

memiliki rata-rata sebesar 47,36. Sesuai dengan tabel 3.3 mengenai kategori total 

jawaban dari kompetensi auditor, diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut masuk pada 

kategori kompeten, sehingga dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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auditor di KAP Kota Semarang kompeten terhadap program audit. Berikut ini adalah 

rangkuman hasil distribusi kategori jawaban responden untuk pertanyaan dari 

variabel kompetensi auditor, dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9  

Hasil Kategori Variabel Kompetensi Auditor 

No Interval Skor frekuensi persentase Kategori 

1 51-60 13 28,89 % Sangat Kompeten 

2 41-50 31 68,89 % Kompeten 

3 31-40 1 2,22 % Cukup Kompeten 

4 21-30 0 0 % Tidak Kompeten 

5 12-21 0 0 % Sangat Tidak Kompeten 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa 68,89 % dari 45 

responden penelitian dikategorikan kompeten untuk program audit atau sebanyak 31 

orang auditor yang menjadi sampel telah memiliki kompetensi yang baik untuk 

melaksanakan program audit. Hal ini dikarenakan auditor memahami benar dasar 

kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor yaitu mutu personal seperti rasa ingin 

tahu yang tinggi adalah karakteristik yang baik sebagai seorang auditor, pengetahuan 

umum misalnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan 

Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) harus dimiliki sebagai seorang auditor 

dan memiliki keahlian khusus seperti pengetahun tentang statistik untuk menunjang 

kemampuan seorang auditor. 
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3. Independensi Auditor 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor 

memiliki rata-rata sebesar 36,56. Sesuai dengan tabel 3.4 mengenai kategori total 

jawaban dari independensi auditor, diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut masuk 

pada kategori cukup independen, sehingga dari nilai rata-rata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa auditor di KAP Kota Semarang cukup independen terhadap 

program audit. Berikut ini adalah rangkuman hasil distribusi kategori jawaban 

responden untuk pertanyaan dari variabel independensi auditor, dapat dilihat dalam 

Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10  

Hasil Kategori Variabel Independensi Auditor 

No Interval Skor frekuensi persentase Kategori 

1 46-54 1 2,22 % Sangat independen 

2 37-45 22 48,89 % Independen 

3 28-36 22 48,89 % Cukup Independen 

4 19-27 0 0 % Tidak Independen 

5 10-18 0 0 % Sangat Tidak Independen 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.10 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 

pada jumlah yang sama yaitu 22 orang atau 48,89 % berada dalam kategori 

independen dan cukup independen. Hal ini menjelaskan bahwa auditor sudah dalam 

tahap memahami independensi dalam pekerjaannya. Auditor mengerti tentang sikap 

dan perilaku untuk menjaga independensinya sebagai auditor seperti tetap independen 
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meski telah lama memiliki hubungan dengan kliennya, melapokan segala temuan 

meskipun ada tekanan dan tidak melakukan jasa non audit lain pada klien yang sama. 

4. Etika Auditor 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel etika auditor memiliki rata-

rata sebesar 49,47. Sesuai dengan tabel 3.5 mengenai kategori total jawaban dari etika 

auditor, diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut masuk pada kategori beretika, 

sehingga dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor di KAP Kota 

Semarang beretika terhadap program audit. Berikut ini adalah rangkuman hasil 

distribusi kategori jawaban responden untuk pertanyaan dari variabel etika auditor, 

dapat dilihat dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Kategori Variabel Etika Auditor 

No Interval Skor frekuensi persentase Kategori 

1 51-60 16 35,56 % Sangat Beretika 

2 41-50 29 64,44 % Beretika  

3 31-40 0 0 % Cukup  Beretika 

4 21-30 0 0 % Tidak Beretika 

5 12-21 0 0 % Sangat Tidak Beretika 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.11 tersebut menunjukkan bahwa 64,44% dari 45 

responden penelitian dikategorikan beretika. atau sebanyak 29 orang auditor yang 

menjadi sampel telah memiliki etika yang baik sebagai auditor. Auditor memiliki 

etika yang baik karena auditor memiliki tanggung jawab yang baik misalnya bersedia 

memperbaiki dan menelaah kembali laporan auditnya jika dirasa diperlukan, 
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berintegrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur serta tidak memihak 

kepentingan siapapun. 

5. Pengalaman 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel pengalaman auditor 

memiliki rata-rata sebesar 23,82. Sesuai dengan tabel 3.6 mengenai kategori total 

jawaban dari pengalaman auditor, diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut masuk pada 

kategoriberpengalaman, sehingga dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan 

bahwa auditor di KAP Kota Semarang berpengalaman terhadap program audit. 

Berikut ini adalah rangkuman hasil distribusi kategori jawaban responden untuk 

pertanyaan variabel pengalaman auditor, dapat dilihat dalam tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Kategori Variabel Pengalaman Auditor 

No Interval Skor frekuensi persentase Kategori 

1 26-30 8 17,78 % Sangat Berpengalaman 

2 21-25 31 68,89 % Berpengalaman 

3 16-20 6 13,33 % Cukup  Berpengalaman 

4 11-15 0 0 % Tidak Berpengalaman 

5 6-10 0 0 % Sangat Tidak Berpengalaman 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.12 tersebut menunjukkan bahwa 68,89% dari 45 

responden penelitian dikategorikan berpengalaman atau sebanyak 31 orang auditor 

yang menjadi sampel telah berpengalaman sebagai seorang auditor. Auditor 

berpengalaman ini dirasa memiliki kemampuan mendeteksi yang baik , dapat bekerja 

labih efisien dan memiliki pengalaman yang banyak sehingga lebih cakap dan 

terampil dan dapat ditempatkan di kondisi yang berbeda-beda. 
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6. Tekanan Anggaran Waktu Audit 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu 

audit memiliki rata-rata sebesar 21,78. Sesuai dengan tabel 3.7 mengenai kategori 

total jawaban dari tekanan anggaran waktu, diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut 

masuk pada kategori membebani, sehingga dari nilai rata-rata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa auditor di KAP Kota Semarang beranggapan bahwa tekanan 

anggaran waktu audit tidak membebani pelaksanaan program audit. Berikut ini 

adalah rangkuman hasil distribusi kategori jawaban responden untuk pertanyaan dari 

variabel tekanan anggaran waktu, dapat dilihat dalam tabel 4.13 berikut ini: 

Tabel 4.13  

Hasil Kategori Variabel Tekanan Anggaran Waktu 

No Interval Skor frekuensi Persentase Kategori 

1 26-30 5 11,11 % Sangat tidak membebani 

2 21-25 25 55,55 % Tidak membebani 

3 16-20 15 33,33 % Cukup  membebani 

4 11-15 0 0 % Membebani 

5 6-10 0 0 % Sangat membebani 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa 55,5% dari 45 

responden yaitu sebanyak 25 orang responden penelitian menyetujui bahwa tekanan 

anggaran waktu tidak membebani proses audit. Auditor merasa bahwa anggaran 

waktu audit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan temuan audit secara maksimal. 

Auditor juga merasa bahwa anggaran waktu audit bukanlah sebuah hambatan baginya 

dan justru menyetujui bahwa anggaran waktu audit perlu diianggarkan untuk efisiensi 

pelaksanaan audit. 
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4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear bergandan bertujuan untuk mengetahui apakah faktor 

kompetensi, independensi, etika auditor dan pengalaman auditor mempengaruhi 

kualitas audit. Nilai koefisien regresi dapat dilihat pada table 4.14 sebagai berikut : 

Tabel 4.14  

Nilai Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
8.004 5.919   1.352 .184 

Kompetensi .190 .091 .258 2.094 .043 

Independensi .203 .080 .284 2.528 .016 

Etika .511 .113 .530 4.537 .000 

Pengalaman -.349 .116 -.358 -3.000 .005 

a. Dependent Variable: kualitas_audit 

Sumber : Output SPSS, 2016 

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi dari faktor 

kompetensi, independensi, etika auditor dan pengalaman auditor mempengaruhi 

kualitas audit sebagai berikut : 

Y = 8.004 + 0,190X1 + 0,203X2 + 0,511X3 – 0,349X4 +   

Nilai dari  = √   2
 = √        = √      = 0,722. Nilai   sebesar 0,722 

merupakan varians dari kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukan konstanta sebesar 8.004 yang 

berarti nilai dari variabel dependen yaitu kualitas audit adalah 8.004 jika tanpa 

pengaruh dari variabel independen dalam model regresi. Hasil tabel juga menunjukan 



93 

 

 
 

bahwa koefisien regresi variabel kompetensi auditor (X1) adalah sebesar 0,190 

menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel kompetensi auditor sebesar satu 

persen maka akan menyebabkan peningkatan kualitas audit sebesar 0,190 persen 

dengan penambahan nilai konstanta sebesar 8,004 dengan catatan bahwa variabel 

independensi auditor (X2), etika auditor (X3) dan pengalaman auditor (X4) bernilai 

nol. Selanjutnya, koefisien regresi variabel independensi auditor (X2) adalah sebesar 

0,203 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel independensi auditor sebesar 

satu persen maka akan menyebabkan peningkatan kualitas audit sebesar 0,203 persen 

berikut penambahan nilai konstanta sebesar 8,004 dengan catatan bahwa variabel 

kompetensi auditor (X1), etika auditor (X3) dan pengalaman auditor (X4) bernilai 

nol. 

Koefisien regresi variabel etika auditor (X3) adalah sebesar 0,511 menyatakan 

bahwa setiap peningkatan variabel etika auditor sebesar satu persen maka akan 

menyebabkan peningkatan kualitas audit sebesar 0,511 persen dengan penambahan 

nilai konstanta sebesar 8,004 dengan catatan bahwa variabel kompetensi auditor (X1), 

independensi auditor (X2), dan pengalaman auditor (X4) bernilai nol. Koefisien 

regresi variabel pengalaman auditor (X4) adalah sebesar -0,349 menyatakan bahwa 

setiap peningkatan variabel pengalaman auditor sebesar satu persen maka akan 

menyebabkan penurunan kualitas audit sebesar 0,349 persen berikut ditambah nilai 

konstanta sebesar 8,004 dengan catatan bahwa variabel kompetensi auditor (X1), 

independensi auditor (X2), dan etika auditor (X3) bernilai nol. 
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4.1.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui apakah model 

memenuhi persyaratan regresi Ordinary Least Square (OLS).  Model regresi yang 

baik adalah model yang tidak menyalahi asumsi klasik, untuk itu uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas 

dan uji heteroskedasdisitas.  

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik, baik menggunakan histogram maupun 

normal Probability Plot (P-P Plot). Hasil uji normalitas dengan analisis grafik dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 :  

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Grafik Histogram 
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Gambar 4.2 Hasil Uji Grafik Normal Probability Plot (P-P Plot) 

Berdasarkan Hasil Analisis Grafik melalui histogram maupun grafik normal 

probalibility plot (P-P Plot) dapat dilihat bahwa data residual terdistribusi normal, 

terlihat bahwa histogram tidak melenceng (skewness) ke kiri maupun ke kanan. 

Selain tiu juga terlihat bahwa titik tersebar disekiar garis diagonal dan titik-titik 

tersebut masih menguti arah garis diagonal. Berdasarkan pada hasil analisis grafik 

maka dapat dinyatakan bahwa model telah memenuhi uji asumsi normalitas. 

Uji normalitas selanjutnya adalah dengan menggunakan uji statistik yaitu uji 

Kolmogorov-Smirnov guna memperkuat hasil analisis grafik. Uji Kolmogorov-

Smirnov dilakukan dengan angka statistik dimana hasilnya akan lebih valid, berbeda 

dari analisis grafik yang dilkukan dengan pengamatan semata. Hasil pengujian  

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut : 
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Tabel 4.15  

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,95030555 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,120 

Positive ,120 

Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z ,808 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,532 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
                         Sumber : Output SPSS, 2016 

Berdasarkan hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukan 

bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z kualitas audit sebagai variabel dependen adalah 

0,779 dengan signifikansi 0,579. Nilai signifikansi jauh berada diatas kriteria 

signifikansi yaitu 5% (0,05) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual 

terdistribusi normal yang berarti model tidak menyalahi asumsi klasik nomalitas. 

Hasil ini konsisten dengan uji sebelumnya melalui analisis grafik. 

2. Uji Multikolonieritas 

Pengujian ini dilakuan dengan memeriksa nilai Tolerance dan VIF dari sebuah 

model regresi. Cutoff yang umumnya dipakai untuk menentukan adanya 

multikolonieritas dalam suatu model regresi adalah jika nilai Tolerance ≤ 0,10 atau 
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sama dengan VIF ≥ 10. Hasil Uji Multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.16 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16  

Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel 
Statistik Kolonieritas 

Tolerance VIF 

Kompetensi Auditor ,783 1,277 

Independensi Auditor ,940 1,064 

Etika Auditor ,868 1,152 

Pengalaman Auditor ,831 1,203 
Sumber : Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.14 menunjukan bahwa keseluruhan nilai tolerance semua variabel di atas 

0,10 dan nilai VIF-nya di bawah 10. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka 

disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat multikolonieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya. Model yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau yang berarti 

varians dari residual  suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Pendeteksian 

ada tidaknya heteroskedastisitas dalam modela dapat dilakukan dengan menggunakan 

grafik plot natara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Hasil uji plot untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Berikut ini adalah hasil uji 

scatterplot.  
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Gambar 4.3 Hasil Uji Scatterplot 

Hasil uji scatterplot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hasil ini 

menunjukan bahwa dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga 

model dapat dikatakan homoskedastisitas dan layak digunakan untuk 

memprediksikan kualitas audit berdasarkan masukan dari kompetensi, independensi, 

etika dan pengalaman auditor. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Uji glejser 

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independennya, jika variabel 

independen signifikan terhadap variabel dependen (absolut residual) maka dalam 

model dapat dinyatakan memiliki heteroskedastisitas. Hasil uji glejser dapat dilihat 

pada tabel 4.17 di bawah ini : 
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Tabel 4.17  

Hasil Uji Glejser 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.753 3.332   -2.327 .025 

Kompetensi .101 .051 .317 1.983 .054 

Independensi .032 .045 .103 .705 .485 

Etika .099 .063 .236 1.553 .128 

Pengalaman -.066 .065 -.156 -1.007 .320 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Output SPSS, 2016 

Berdasarkan hasil uji glejser dapat dilihat bahwa tidak ada variabel 

independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen (absolut residual) 

yakni signifikansinya berada diatas 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.1.4.2 Hasil Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat 

besarnya nilai adjusted R
2 

. Adjusted R
2 

dipilih karena memiliki hasil yang tidak bias, 

disebabkan oleh nilai adjusted R
2 

dapat naik atau turun apabila ada variabel 

independen yang ditamabahkan ke dalam model regresi. Hasil koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut : 
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Tabel 4.18  

Koefisien Determinasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,725
a
 .525 .478 2.045 

a. Predictors: (Constant), pengalaman, independensi, etika, 

kompetensi 

b. Dependent Variable: kualitas audit 

     Sumber : Output SPSS, 2016. 

 Dari tampilan output SPSS Model  Summary besarnya adjusted R
2 

adalah 

0,478 menyatakan bahwa 47,8 persen variasi kualitas audit dapat dijelaskan oleh 

variasi dari keempat variabel independen yaitu kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor. Sedangkan sisanya (100%-47,8% = 52,2%) dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

4.1.6 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian untuk menjawab 9 hipotesis pada 

penelitian ini. Berikut ini hasil uji hipotesis penelitian meliputi uji statistik F, uji 

statistik t dan uji residual. 

4.1.5.1. Hasil Uji Statistik F 

Uji statistik F atau uji statistik simultan adalah uji yang dilakukan unutk 

mengetahui apakah veriabel independen yang ada dalam model regresi yaitu 

kompetensi auditor (X1), independensi auditor (X2), etika auditor (X3) dan 

pengalaman auditor (X5) mempunyai pengaruh simultan atau secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit (Y). Analisis ini didasarkan pada 

perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05. Pengujian ini 
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dilakukan dengan bantuan program SPSS for windows 21.0. Hasil uji statistik F 

ditunjukan pada tabel 4.19 sebagai berikut : 

Tabel 4.19  

Hasil Uji Statistik F 

    Sumber : Output SPSS, 2016 

Berdasarkan uji ANOVA atau F-test diperoleh nilai f hitung sebesar 11,067 

dengan nilai probabilitas 0,000. Nilai probabilitas jauh di bawah 0,05 maka dengan 

hasil tersebut dapat disumpulkan bahwa semua variabel independen dalam regresi 

memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen dengan kekuatan pengaruh 

sebesar 0,478 yang dinyatakan dalam Adjusted R-Square pada tabel 4.18. Hal ini 

diartikan bahwa variabel kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor 

secara serentak mempengaruhi variabel kualitas audit sebesar 47,8 %.  

4.1.5.2. Hasil Uji Statistik t 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

secara parsial.. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai berikut :  

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 185.215 4 46.304 11.067 .000
b
 

Residual 167.362 40 4.184     

Total 352.578 44       

a. Dependent Variable: kualitas audit  

b. Predictors: (Constant), pengalaman, independensi, etika, kompetensi  
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Tabel 4.20  

Hasil Uji Statistik t 

Variabel B t Signifikansi 

Kompetensi .190 2.094 .043 

Independensi .203 2.528 .016 

Etika .511 4.537 .000 

Pengalaman -.349 -3.000 .005 

Sumber : output SPSS, 2016 

Berdasarkan hasil uji statistik t  pada tabel 4.20 di atas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Kompetensi Auditor 

Hasil uji statistik untuk variabel kompentensi auditor diperoleh nilai thitung 

sebesar 1.352 dengan signifikansi 0,043 di bawah 0,05 yang berarti variabel 

kompetensi signifikan mempengaruhi variabel kualitas audit. Selain itu nilai 

koefisien regresi kompetensi bernilai 0,190 yang berarti kompetensi 

berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka penelitian ini menolak H0, sehingga hipotesis kedua bahwa kompetensi 

auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit diterima. 

2. Variabel Independensi 

Hasil uji statistik untuk variabel independensi auditor diperoleh nilai thitung 

sebesar 2.528 dengan signifikansi 0,016 di bawah 0,05 yang berarti variabel 

independensi signifikan mempengaruhi variabel kualitas audit. Selain itu nilai 
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koefisien regresi independensi auditor bernilai 0,203 yang berarti 

independensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan 

hasil tersebut, maka penelitian ini menolak H0 sehingga hipotesis ketiga 

bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit diterima. 

3. Variabel Etika Auditor 

Hasil uji statistik untuk variabel etika auditor diperoleh nilai thitung sebesar 

4.357 dengan signifikansi 0,000 di bawah 0,05 yang berarti variabel etika 

signifikan mempengaruhi variabel kualitas audit. Selain itu nilai koefisien 

regresi etika bernilai 0,511 yang berarti etika berpengaruh secara positif 

terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil tersebut, maka penelitian ini 

menolak H0 sehingga hipotesis keempat bahwa etika auditor berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas audit diterima. 

4. Variabel Pengalaman Auditor  

Hasil uji statistik untuk variabel pengalaman auditor diperoleh nilai thitung 

sebesar -3.000 dengan signifikansi 0,005 di bawah 0,05 yang berarti variabel 

pengalaman auditor signifikan mempengaruhi variabel kualitas audit. Namun 

nilai koefisien regresi pengalaman bernilai -0,349 yang berarti pengalaman 

auditor berpengaruh secara negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka hipotesis kelima penelitian ini bahwa pengalaman auditor 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit ditolak. 
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4.1.5.3. Hasil Uji Residual 

Penelitian ini menggunakan variabel moderator yaitu tekanan anggaran 

waktu audit. Variabel ini diteliti pengaruhnya sebagai variabel moderator terhadap 

pengaruh kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor pada kualitas 

audit. Uji residual digunakan untuk menjawab hipotesis enam sampai dengan 

sembilan. Uji residual dipilih karena merupakan uji moderasi yang berbeda dari uji 

moderasi lainnya yang memiliki kecenderungan mengandung multikolinieritas, pada 

uji ini tidak menggunakan variabel interaksi yang disusun atas variabel moderator 

dan independen yang merupakan alasan utama terjadinya multikolinieritas. Uji 

residual ini menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Uji residual 

berfokus pada ketidakcocokan (lack of fit) pada penyimpangan hubungan linear antar 

variabael independen. Penentuan pengaruh variabel moderator ditunjukan apabila 

hasilnya signifikan dan parameternya negatif. Hasil uji residual ditampilkan pada 

tabel 4.21 sampai dengan tabel 4.24 berikut ini : 

 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Residual Variabel Kompetensi Auditor 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.312 3.270   -1.930 .060 

ka .208 .079 .373 2.636 .012 

a. Dependent Variable: AbsRes1 

Sumber : data primer diolah, 2016  
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Pengujian variabel moderator dengan uji residual pada variabel kompetensi 

auditor dan tekanan anggaran waktu audit terhadap kualitas audit menunjukan hasil 

yang signifikan namun parameternya positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

variabel takanan anggaran waktu audit bukan merupakan variabel yang memoderasi 

pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, oleh karena itu hipotesis 

keenam ditolak. 

Tabel 4.22  

Hasil Uji Residual  Variabel Independensi Auditor 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.458 3.262   1.060 .295 

ka -.026 .079 -.050 -.331 .742 

a. Dependent Variable: AbsRes2 

Sumber : data primer diolah, 2016  

Pengujian variabel moderator dengan uji residual pada variabel independensi 

auditor dan tekanan anggaran waktu audit terhadap kualitas audit menunjukan 

parameter yang negatif (ada lack of fit) namun tidak signifikan. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa variabel takanan anggaran waktu audit bukan merupakan variabel 

yang memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit, oleh karena 

itu hipotesis ketujuh ditolak. 
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Tabel 4.23  

Hasil Uji Residual Variabel Etika Auditor 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.086 3.083   -.677 .502 

ka .111 .074 .221 1.489 .144 

a. Dependent Variable: AbsRes3 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Pengujian variabel moderator dengan uji residual pada variabel etika auditor 

dan tekanan anggaran waktu audit terhadap kualitas audit menunjukan hasil yang 

tidak signifikan 0,144>0,05 dan parameternya positif. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa variabel takanan anggaran waktu audit bukan merupakan variabel yang 

memoderasi pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit, oleh karena itu hipotesis 

kedelapan ditolak. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Residual Variabel Pengalaman Auditor 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.552 3.578   -1.272 .210 

ka .167 .086 .284 1.939 .059 

a. Dependent Variable: AbsRes4 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Pengujian variabel moderator dengan uji residual pada variabel pengalaman 

auditor dan tekanan anggaran waktu audit terhadap kualitas audit menunjukan hasil 

yang tidak signifikan 0,059>0,05 dan parameternya positif. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa variabel takanan anggaran waktu audit bukan merupakan variabel 



107 

 

 
 

yang memoderasi pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit, oleh karena 

itu hipotesis kesembilan ditolak. 

Berdasarkan pengujian hipotesis diatas, maka hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa lima dari delapan hipotesis diterima, sisanya tidak sesuai dengan 

hipotesis yang telah disusun. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pengujian hipotesis 

yang ditunjukan pada tabel 4.25 : 

Tabel 4.25  

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 

Kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor berpengaruh simultan 

terhadap kualitas audit 

Diterima 

H2 
Kompetensi auditor secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit 
Diterima 

H3 
Independensi auditor secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
Diterima 

H4 
Etika auditor secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit 
Diterima 

H5 
Pengalaman auditor secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit 
Ditolak 

H6 

Tekanan anggaran waktu audit memperkuat 

pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas 

audit 

Ditolak 

H7 

Tekanan anggaran waktu audit memperkuat 

pengaruh independensi auditor terhadap 

kualitas audit 

Ditolak 

H8 
Tekanan anggaran waktu audit memperlemah 

pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit 
Ditolak 

H9 

Tekanan anggaran waktu audit memperlemah 

pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas 

audit 

Ditolak 

Sumber : data diolah, 2016 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika dan Pengalaman Auditor 

Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi, independensi, etika dan 

pengalaman auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil uji 

statistik F menunjukan bahwa keempat variabel secara simultan signifikan 

memperngaruhi kualitas audit. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama dapat diterima 

yang berarti peningkatan kualitas audit diperngaruhi secara simultan oleh 

peningkatan kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian DeAngelo (1981) yang 

menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor dapat 

menemukan dan melaporkan salah saji. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa 

kualitas audit dicapai melalui kemampuan auditor dalam menemukan salah saji. 

Kemampuan tersebut dicapai melalui kompetensi dan pengalamannya sebagai 

auditor. Selain menemukan salah saji, auditor juga harus dapat melaporkan semua 

temuan tersebut. Kemampuan auditor untuk melaporkan kesalahan atau salah saji ini 

dikaitkan dengan independensi dan etika yang dimiliki auditor. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dapat dicapai melalui 

kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor tersebut. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi (Fritz Heider, 1958) dalam 

(Kurnia, 2014) yang menyatakan bahwa atribusi internal dan eksternal mempengeruhi 
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kinerja seseorang. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

individu auditor (kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor) yang 

merupakan atribusi internal dapat mempengaruhi kinerja auditor yaitu kualitas 

auditnya. Hasil ini juga didukung oleh hasil statistik deskriptif yang menyimpulkan 

bahwa mayoritas responden adalah auditor yang kompeten, independen, bertika dan 

berpengalaman serta memiliki kualitas audit yang dinyatakan berkualitas.   

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurnia, dkk (2014) yang 

manyatakan bahwa kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitan Deli (2015) 

menyatakan bahwa secara simultan kompetensi auditor,independensi auditor dan 

pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitan Tjun (2012) menyatakan bahwa kompetensi dan Independensi berpengaruh 

secara simultan terhadap kualitas audit. 

4.2.2. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 

4.20, diperoleh hasil yang signifikan positif kepada kualitas audit yang berarti tinggi 

rendahnya variabel kompetensi auditor berpengaruh signifikan pada peningkatan 

kualitas audit. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini menerima H2. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua bahwa kompetensi auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini diartikan peningkatan yang terjadi 
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pada kualitas audit dapat dicapat dengan kompetensi yang baik. Hasil ini didukung 

oleh hasil statistik deskriptif pada tabel 4.9 yang menyimpulkan bahwa mayoritas 

responden adalah auditor yang kompeten dalam bidang audit. Auditor sebagai 

pelaksanana tugas audit memang sudah seharusnya senantiasa menjaga dan 

meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan yang meningkat akan 

sejalan dengan penerapan praktik audit yang baik pula. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan teori atribusi bahwa reaksi perilaku seseorang terhadap suatu hal 

ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Atribusi internal dan eksternal 

dinyatakan mempengaruhi  sikap  dan  kepuasaan  individu  terhadap  kerja (Kurnia 

,2014). Berdasarkan teori tersebut, faktor internal kompetensi dalam diri auditor 

membawa pengaruh positif atau peningkatan terhadap kinerja yang baik sehingga 

meningkatkan kualitas auditnya. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Halim dkk 

(2014), Kurnia dkk (2014) dan Marsellia dkk (2012) yang juga menyatakan bahwa 

kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamuda (2013) yang menyatakan 

bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. 

4.2.3. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit  

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa independensi auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 

4.20, diperoleh hasil yang signifikan dengan arah yang positif dari variabel 
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independensi auditor kepada kualitas audit yang berarti nilai variabel independensi 

auditor berpengaruh pada peningkatan variabel kualitas audit. Berdasarkan pada hal 

tersebut, maka penelitian ini menerima H3.   

Hasil penelitian didukung oleh hasil statistik deskriptif variabel independensi. 

Pada tabel 4.10 disimpulkan bahwa mayoritas responden dikategorikan sebagai 

auditor yang independen. Berdasarkan perhitungan statistik terhadap jawaban 

responden terkait independensi disimpulkan bahwa auditor tetap independen meski 

telah lama memiliki hubungan dengan kliennya, melapokan segala temuan meskipun 

ada tekanan dan tidak melakukan jasa non audit lain pada klien yang sama. Hal 

tersebut membuktikan bahwa auditor yang independen dapat melaporkan semua salah 

saji yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas hasil 

auditnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa 

perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi dari faktor internal (karakteristik, 

kemampuan,usaha) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan, situasi tertentu, 

keberuntungan). Faktor internal dalam hal ini adalah independensi auditor menetukan 

sikap dari seorang auditor dalam menjalankan tugas audit. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa tingkat faktor internal independensi dalam diri auditor 

dinyatakan memberikan pengaruh positif terhadap hasil kerjanya yaitu kualitas audit.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Singgih dan Bawono (2010) 

dan Halim, dkk (2014) yang juga menyatakan bahwa independensi berpengaruh 
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positif terhadap kualitas audit. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Tjun, 

dkk (2012) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Hasil ini juga tidak sejalan dengan Marsellia (2012) yang 

memberikan kesimpulan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas 

audit.  

4.2.4. Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit  

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa etika auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 

4.20, diperoleh hasil yang signifikan dengan arah positif dari variabel etika auditor 

kepada variabel kualitas audit .Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini 

menerima H4.  Hasil tersebut diartikan bahwa tinggi rendahnya etika auditor akan 

membawa pengaruh positif pada kualitas audit. 

Hasil penelitian ini bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit sesuai dengan teori atribusi bahwa atribusi internal dan eksternal dinyatakan 

mempengaruhi  sikap  dan  kepuasaan  individu  terhadap  kerja (Kurnia ,2014). 

Berdasarkan teori tersebut etika menjadi atribusi internal seorang auditor yang 

mempengaruhi kinerja auditor tersebut yang akhirnya menentukan kualitas audit itu 

sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa atribut internal etika auditor adalah salah satu 

penentu meningkatnya kualitas auditor. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh statistik deskriptif variabel etika auditor. 

Tabel 4.11 menyimpulkan bahwa mayoritas responden dikategorikan sebagai auditor 
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yang beretika. Hasil tersebut diartikan bahwa auditor memiliki tanggung jawab yang 

baik, berintegritas dan objektif dalam pekerjaannya. Sikap-sikap auditor yang seperti 

itu tentunya akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai seorang auditor independen 

sehingga dapat menjaga kualitas auditnya. 

Hasil penelitian hipotesis ketiga ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2014) yang menyimpulkan bahwa etika signifikan 

berpengaruh terhadap kualitas audit dan Putra (2012) yang menyatakan bahwa etika 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Namun hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian Syafitri (2014) yang menyatakan bahwa etika tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas audit. 

4.2.5. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit  

Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa pengalaman auditor  

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 

4.20, diperoleh hasil yang signifikan dengan arah positif dari variabel etika auditor 

kepada variabel kualitas audit. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini 

menolak H5.  Hasil tersebut diartikan bahwa tingkat pengalaman auditor akan 

membawa pengaruh negatif pada kualitas audit. 

Hasil penelitian tentang variabel pengalaman auditor yang memberikan hasil 

negatif pada kualitas audit sejalan dengan teori atribusi. Menurut Fritz Heider (1958), 

Atribusi  internal  maupun  eksternal dinyatakan  dapat  mempengaruhi   evaluasi  

kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan 



114 

 

 
 

bawahannya, dan  mempengaruhi  sikap  dan  kepuasaan  individu  terhadap  kerja 

(Kurnia ,2014). Penelitian ini menyimpulkan bahwa atribusi internal (pengalaman 

auditor) pada auditor memicu pengaruh negatif terhadap pelaksanaan tugas audit 

sehingga hal ini menurunkan kualitas audit itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengalaman auditor dapat dikaitkan 

dengan demografi responden penelitian yang dimayoritasi oleh junior auditor. Hasil 

penelitian pengalaman auditor yang berpengaruh negatif terhadap kualitas audit ini 

mendukung penelitian Farmer., et al (1987) dalam Susetyo (2009) yang menyatakan 

bahwa bahwa auditor yang berpengalaman kurang menyetujui perilaku akuntansi 

yang dipreferensikan klien, tidak seperti auditor staf cenderung yang lebih 

memperhatikan dalam mempertahankan dan menyenangkan klien daripada 

partnernya. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa auditor yang kurang 

berpengalaman lebih fokus pada mempertahankan dan menyenangkan klien daripada 

memenuhi standar dan kelengkapan prosedur audit, hal ini dikarenakan auditor 

menggunakan perilaku akuntansi yang dipreferensikan klien. Cara tersebut  tentnunya 

akan membuka celah lebih besar bagi klien untuk menyembunyikan kecurangan. Hal 

ini dapat diartikan pula sebagai audit yang tidak berkualitas karena tidak independen 

dalam penyusunan program audit. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian Sukriah (2009) dan Lamuda (2013) memiliki hasil yaitu pengalaman 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Susetyo (2009) dan Singgih dan 
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Bawono (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit. 

4.2.6. Pengaruh Moderasi Tekanan Anggaran Waktu Pada Pengaruh 

Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis keenam pada penelitian ini menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Berdasarkan 

hasil uji residual pada tabel 4.21, diperoleh hasil yang signifikan. Meskipun hasilnya 

signifikan, parameter yang ditunjukan pada tabel bernilai positif sehingga tekanan 

anggaran waktu tidak dapat dikategorikan variabel moderator karena dasar penentuan 

variabel moderator menggunakan uji residual adalah signifikan dan parameternya 

negatif. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini menolak H6. Hasil 

tersebut diartikan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memoderasi pengaruh 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil statistik deskriptif variabel tekanan 

anggaran waktu. Tabel 4.13 menyimpulkan bahwa mayoritas responden tidak merasa 

terbebani oleh anggaran waktu audit dilihat dari hasil variabel tekanan anggaran 

waktu yang dikategorikan tidak membebani. Berdasarkan hasil statistik deskriptif 

dihubungkan dengan hasil uji moderasi dapat diperoleh penjelasan bahwa tekanan 

yang dihasilkan oleh anggaran waktu tidak dirasakan mempengaruhi kompetensi 

auditor tersebut dalam pelaksanaan program audit. 
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Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa 

atribusi eksternal dapat mempengaruhi kinerja seseorang, namun hasil ini didukung 

oleh teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang 

ditetapkan dan prestasi kerja (Lubis, 2011:90). Teori ini menjelaskan bahwa tujuan 

yang telah ditetapkan oleh seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Konsep dasar 

teori ini karyawan yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi 

terhadapnya) akan terpengaruh perilaku kerjanya (Lubis, 2011:90). Perilaku 

seseorang hanya akan berubah sesuai dengan apa yang ditargetkan olehnya. 

Berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa dalam teori ini, pengaruh eksternal berupa tekanan anggaran waktu tidak dapat 

mempengaruhi perilaku auditor dalam menjalankan program audit. Hal ini 

dikarenakan auditor telah memiliki tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sehingga 

besar kecilnya tekanan anggaran waktu tidak dapat dirasakan mempengaruhi faktor 

internal auditor (kompetensi, independensi, etika, pengalaman kerja auditor). 

4.2.7. Pengaruh Moderasi Tekanan Anggaran Waktu Pada Pengaruh 

Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis ketujuh pada penelitian ini menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil 

uji residual pada tabel 4.22, diperoleh hasil yang tidak signifikan dengan parameter 

bernilai negative. Hasil yang menentukan bahwa variabel tersebut adalah variabel 

moderator adalah apabila hasilnya signifikan degan parameter bernilai negatif, maka 
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disimpulkan meskipun parameternya negatif, tapi hasil menunjukan pengaruh yang 

tidak signifikan sehingga tekanan anggaran waktu tidak dapat dikategorikan variabel 

moderator. Hasil tersebut diartikan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memoderasi 

pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Berdasarkan pada hal tersebut, maka 

penelitian ini menolak H7. 

Tekanan anggaran waktu tidak dapat memoderasi pengaruh independensi 

terhadap kualitas audit dapat diartikan bahwa ketika auditor melakukan program 

audit, tekanan anggaran waktu tidak akan mengubah independensi dari auditor 

tersebut. Adanya tekanan anggaran waktu yang tinggi maupun rendah tidak akan 

mempengaruhi kinerja auditor. Hal ini bisa dijelaskan oleh teori penetapan tujuan 

bahwa kinerja seseorang itu dipengaruhi oleh tujuan yang telah ditetapkannya. Hal ini 

berlaku pada seorang auditor yang melaksanakan program audit. Tekanan yang 

ditimbulkan dari anggaran waktu tidak dirasakan oleh auditor karena auditor telah 

memahami bagaimana prosedur audit berjalan dan apa tujuan dia melakukan program 

audit. Hal ini diartikan bahwa auditor menerima pekerjaan audit dan konsekuensi 

dalam pekerjaan tersebut. 

Hasil statistik deskriptif variabel tekanan anggaran waktu dapat mendukung 

hasil uji moderasi tekanan anggaran waktu yang tidak memoderasi pengaruh 

independensi pada kualitas audit. Tabel 4.13 menunjukan bahwa variabel tekanan 

anggaran waktu dikategorikan tidak membebani. Hasil ini menjadi dapat menjadi 

faktor utama tidak berpengaruhnya moderasi tekanan anggaran waktu pada 
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independensi auditor yaitu bahwa responden tidak menganggap anggaran waktu audit 

merupakan sesuatu yang membebani proses audit. Penjelasan tersebut memberikan 

kesimpulan bahwa tekanan anggaran waktu audit tidak dapat dirasakan oleh auditor 

sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan auditnya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gasperz (2014) yang juga 

menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memoderasi pengaruh 

independensi terhadap kualitas audit. Seorang auditor memang dituntut untuk selalu 

menjaga independensinya dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in 

appearance). Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor 

harus tetap dapat bertahan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang menguji 

independensinya yang salah satunya adalah tekanan anggaran waktu audit.  

4.2.8. Pengaruh Moderasi Tekanan Anggaran Waktu Pada Pengaruh Etika 

Terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis kedelapan pada penelitian ini menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu memperkuat pengaruh etika terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil uji 

residual pada tabel 4.23, diperoleh hasil yang signifikan dengan parameter yang 

nilainya positif,  sehingga tekanan anggaran waktu tidak dapat dikategorikan variabel 

moderator dikarenakan parameternya positif yang menunjukan tidak terjadi 

ketidakcocokan (lack of fit) pada penyimpangan hubungan linear antar variabael 

independen. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini menolak H8.  Hasil 
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tersebut diartikan bahwa tekanan anggaran waktu tidak memoderasi pengaruh etika 

terhadap kualitas audit. 

Pengaruh moderasi tekanan anggaran waktu tidak signifikan pada pengaruh 

etika terhadap kualitas audit diartikan perubahan tinggi rendahnya tekanan dari 

anggaran waktu dianggap tidak dirasakan oleh auditor, sehingga tidak mempengaruhi 

etika auditor tersebut ketika melaksanakan program audit. Berdasarkan teori 

penetapan tujuan, kinerja seseorang dipengaruhi oleh tujuan mereka melakukan suatu 

pekerjaan. Hal ini menginformasikan bahwa ketika auditor paham dengan tujuan dari 

pekerjaan mereka, kinerja mereka akan didasarkan pada keinginan untuk mencapai 

tujuan tersebut bukan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti halnya tekanan 

anggaran waktu. Akibatnya, tinggi rendahnya tekanan anggaran waktu tidak dapat 

dirasakan oleh kinerja auditor tersebut. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil statistik deskriptif variabel tekanan 

anggaran waktu. Tabel 4.13 menyimpulkan bahwa mayoritas responden tidak merasa 

terbebani oleh anggaran waktu audit dilihat dari hasil variabel tekanan anggaran 

waktu yang dikategorikan tidak membebani. Berdasarkan hasil statistik deskriptif 

dihubungkan dengan hasil uji moderasi dapat diperoleh penjelasan bahwa tekanan 

yang dihasilkan oleh anggaran waktu tidak dirasakan mempengaruhi etika auditor 

dalam pelaksanaan program audit. Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa auditor 

dapat bekerja dengan nyaman tanpa merasa adanya tekanan atau gangguan yang 

diakibatkan oleh susunan anggaran waktu audit. 
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4.2.9. Pengaruh Moderasi Tekanan Anggaran Waktu Pada Pengaruh 

Pengalaman Terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis kesembilan pada penelitian ini menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu memperkuat pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil 

uji residual pada tabel 4.24, diperoleh nilai yang tidak signifkan dengan parameter 

yang nilainya positif. Hasil ini tidak dapat membuktikan bahwa variabel tekanan 

anggaran waktu merupakan variabel yang memoderasi pengalaman auditor 

dikarenakan hasil yang menentukan bahwa variabel tersebut adalah variabel 

moderator adalah hasilnya signifikan dengan parameter yang negatif.  Berdasarkan 

pada hal tersebut, maka penelitian ini menolak H9.  Hasil tersebut diartikan bahwa 

tekanan anggaran waktu tidak memoderasi pengaruh pengalaman terhadap kualitas 

audit. 

Hasil statistik deskriptif variabel tekanan anggaran waktu dapat mendukung 

hasil uji moderasi tekanan anggaran waktu yang tidak memoderasi pengaruh 

pengalaman auditor pada kualitas audit. Berdasarkan Tabel 4.10 variabel tekanan 

anggaran waktu dikategorikan tidak membebani. Hasil ini dapat dikaitkan mengapa 

tekanan anggaran waktu tidak dapat mempengaruhi variabel pengalaman auditor 

yaitu bahwa responden tidak menganggap anggaran waktu audit merupakan sesuatu 

yang membebani pelaksanaan audit. Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan 

bahwa tekanan anggaran waktu audit tidak dapat dirasakan oleh auditor sehingga 

tidak mempengaruhi pelaksanaan auditnya. Auditor dapat bekerja dengan normal, 
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dengan ketrampilan yang ia miliki tanpa ada perasaan tertekan akibat dari adanya 

susunan anggaran waktu audit. 

Penelitian ini menyimpulkan tekanan yang timbul dari penyusunan anggaran 

waktu audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan pengaruh pengalaman auditor 

terhadap kualitas audit. Hal ini dapat diartikan keahlian khusus yang diperoleh 

auditor selama melaksanakan audit tidak berubah (meningkat atau menurun) meski 

dihadapkan pada tekanan anggaran waktu pada program audit. Berdasarkan hasil 

tersebut, teori penetapan tujuan dapat menjelaskan terjadinya hal tersebut. Teori 

penetapan tujuan menjelaskan bahwa kinerja seseorang itu dipengaruhi oleh tujuan 

mereka. Semakin sulit tujuan yang mereka, semakin keras juga usaha atau kinerja 

yang mereka berikan. Dasar tinggi rendahnya kinerja seseorang bukan dipengaruhi 

oleh faktor eksternal melainkan tujuan individu atau organisasi yang diembannya, 

sehingga tekanan anggaran waktu tidak dapat mempengaruhi pengalaman auditor 

kepada kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor mengetahui tujuannya dalam 

melakukan audit, sehingga kinerjanya berdasar pada tujuan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota 

Semarang, dengan respondennya adalah auditor yang bekerja di KAP tersebut. 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kompetensi, 

independensi, etika, pengalaman auditor dan kualitas audit. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kompetensi, 

independensi, etika dan pengalaman auditor terhadap  kualitas audit. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara kompetensi auditor 

terhadap  kualitas audit. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara independensi 

auditor terhadap  kualitas audit. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara etika auditor 

terhadap  kualitas audit. 

5. Terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara pengalaman 

auditor terhadap  kualitas audit. 

6. Tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan pada pengaruh kompetensi 

auditor terhadap  kualitas audit. 



123 

 

 

1
2
3
 

7. Tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan pada pengaruh independensi 

auditor terhadap  kualitas audit. 

8. Tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan pada pengaruh etika auditor 

terhadap  kualitas audit. 

9. Tidak terdapat pengaruh moderasi yang signifikan pada pengaruh pengalaman 

auditor terhadap  kualitas audit. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan mempertimbangkan kondisi yang terjadi, 

maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Guna terus menjaga kualitas audit yang baik, kantor akuntan publik sebaiknya 

tetap menjadikan pelatihan-pelatihan bagi auditor junior sebagai hal yang 

diprioritaskan demi meningkatkan kompetensi, independensi dan etika mereka 

sebagai auditor. 

2. Bagi KAP disarankan agar melakukan evaluasi rutin kinerja auditor-auditor yang 

telah lama bekerja. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya mengembalikan tujuan 

dari audit agar sesuai standar yang berlaku. 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dengan variabel moderasi tekanan 

anggaran waktu untuk menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian ini 

seperti keketatan anggaran, ketercapaian anggaran dan kemampuan mencapai 

anggaran. Hal ini dikarenakan indikator variabel tekanan anggaran waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak berhasil menjadi variabel moderator. 
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4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti 

yang selanjutnya apabila ingin meneliti sesuai topik pada penelitian ini dengan 

penambahan berbagai variasi. 
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Lampiran 1  

UJI INSTRUMEN 

1. Uji Validitas 

a. Kualitas Audit 
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b. Kompetensi Auditor 
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c. Independensi Auditor 
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d. Etika Auditor 
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e. Pengalaman Auditor 

 

 

f. Tekanan Anggaran Waktu Audit 
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2. Uji Reliabilitas 

a. Kualitas Audit 

 

b. Kompetensi Auditor 

 

c. Independensi Auditor 

 

d. Etika Auditor 
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e. Pengalaman Auditor 

 

f. Tekanan Anggaran Waktu Audit 
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Lampiran 2  

UJI NON-RESPONSE BIAS 
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Lampiran 3 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

a. Hasil uji One Sampel Kolmogorov-Smirnov 

 

b. Hasil uji normalitas dengan analisis grafik 
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2. Uji Multikolinieritas 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

a. Hasil Uji Scatterplot 

 

b. Hasil uji Glejser 
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Lampiran 4 

UJI HIPOTESIS 

1. Uji Statistik F 

 

2. Uji Statistik t 

 

3. Koefisien Determinasi 
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4. Uji Residual 

a. Variabel kompetensi auditor 

 

b. Variabel independensi auditor 

 

c. Variabel etika auditor 

 

d. Variabel pengalaman auditor 
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Lampiran 5 

KUESIONER PENELITIAN 

Kepada Yth : 

Responden 

Di tempat 

 

Bersama ini saya : 

Nama : Ivan Zidni Arrizqy 

NIM : 7211412109 

Status : Mahasiswa Strata 1 (S-1), Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri 

Semarang 

 Dalam rangka untuk penelitian skripsi program sarjana (S-1), Fakultas ekonomi, Jurusan 

Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, saya memerlukan informasi untuk mendukung 

penelitian yang saya lakukan dengan judul “Analisis Kualitas Audit Dipengaruhi Faktor 

Individu Auditor dan Dimoderasi Tekanan Anggaran Waktu Audit”. 

 Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sodara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan 

mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat 

menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. 

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data yang saya peroleh 

akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian.  

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

          Hormat Saya, 

 

                   Ivan Zidni Arrizqy 
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IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama    : …………………………………………………. 

2. Umur    :              < 25            26-35            36-55           > 55      

3. Jenis Kelamin   :       Pria           Wanita 

4. Pendidikan Terakhir  :                S3;             S2;            S1;             D3; 

5. Jabatan    :                Partner 

             Senior Auditor 

                     Junior Auditor 

                        Lain-lain, sebutkan…… 

6. Lama Bekerja   :     < 1 tahun 

         antara 1-3 tahun 

           antara 3-6 tahun 

           > 6 th 

Cara pengisian kuesioner : 

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban 

yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan 

mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat 

kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah 

sebagai berikut : 

Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)  

Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 

Skor/Nilai 3 : Ragu-ragu (RR) 

Skor/Nilai 4 : S (Setuju) 

Skor/Nilai 5 : SS (Sangat Setuju) 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS AUDIT 

NO PERTANYAAN NILAI 

  STS TS RR S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit 

1 Saat   menerima   penugasan,   auditor   

menetapkan  sasaran, ruang lingkup, 

metodologi audit. 

     

2 Dalam  semua   pekerjaan   saya   harus   

direview oleh   atasan  secara   

berjenjang   sebelum   laporan hasil 

audit dibuat. 

     

3 Proses pengumpulan  dan pengujian 

bukti harus dilakukan dengan   

maksimal   untuk mendukung 

kesimpulan,   temuan audit   serta   

rekomendasi yang terkait. 

     

4 Auditor   mengusahakan   dokumen   

audit   dalam bentuk kertas  kerja audit 

dan disimpan  dengan  baik   agar   

dapat  secara   efektif   diambil,   

dirujuk dan dianalisis. 

     

5 Dalam  melaksanakan  audit, auditor 

harus mematuhi kode etik 

yang ditetapkan. 

     

II. Indikator : Kualitas Laporan Audit 

6 Laporan hasil audit memuat temuan 

dan simpulan hasil audit secara 

obyektif, serta rekomendasi yang 

konstruktif. 

     

7 Laporan harus dapat mengemukakan 

pengakuan  atas   suatu prestasi   

keberhasilan   atau   suatu tindakan   

perbaikan   yang  telah   dilaksanakan 

objek audit 

     

8 Laporan harus mengemukakan 

penjelasan atau tanggapan pejabat / 

pihak obyek audit tentang hasil audit. 

     

9 Laporan mengungkapkan hal-hal yang 

merupakan masalah yang belum dapat 

diselesaikan sampai berakhirnya audit. 

     

10 Laporan yang dihasilkan harus akurat, 

lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, 

ringkas, serta tepat waktu agar 

informasi yang diberikan bermanfaat 

secara maksimal. 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI AUDITOR 

NO PERTANYAAN NILAI 

  STS TS RR S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Mutu Personal 

1 Auditor yang baik memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi 
     

2 Auditor yang baik mampu bekerja sama 

dalam tim 
     

3 Auditor harus berpikiran secara luas 

dalam temuan dan pengerjaan auditnya 
     

4 Auditor harus dapat menyadari bahwa 

beberapa temuan dapat bersifat subjektif 
     

5 Auditor harus dapat bekerja dengan gigih, 

menyadari bahwa tidak ada solusi yang 

mudah 

     

II. Indikator : Pengetahuan Umum 

6 Dalam menjalankan audit, auditor harus 

mengetahui pengetahuan tentang jenis 

industri klien dan teori organisasi untuk 

memahami klien 

     

7 Auditor harus memahami Standar 

Akuntansi Keuangan dan Standar 

Profesinal Akuntan Publik 

     

8 Dibutuhkan pengetahuan umum yang 

diperoleh dari tingkat pendidikan (D3, S1, 

S2 atau S3) untuk melakukan audit yang 

baik 

     

III. Indikator : Keahlian Khusus 

9 Untuk melakukan audit yang baik, auditor 

harus memiliki ketrampilan menggunakan 

komputer 

     

10 Auditor harus memahami pengetahuan 

tentang statistik 
     

11 Auditor harus meiliki kemampuan 

wawancara yang baik 
     

12 Auditor harus memiliki kemapuan 

membaca yang cepat 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENSI AUDITOR 

NO PERTANYAAN NILAI 

  STS TS RR S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Lama hubungan dengan klien 

1 Auditor tetap menjaga independensi 

walau telah lama memiliki hubungan 

dengan klien 

     

2 Lama hubungan auditor dengan klien 

paling lama adalah 3 tahun  
     

II. Indikator : Tekanan dari klien 

3 Tekanan dari klien menjadikan auditor 

melakaukan audit dengan buruk 
     

4 Fasilitas yang diberikan dari klien 

menjadi tekanan tersendiri bagi auditor 

untuk bersikap independen 

     

III. Indikator : Telaah dari partner 

5 Telaah dari rekan auditor diperlukan 

untuk menjaga audit tetap objektif 
     

6 Auditor menerima konsekuensi apabila 

dia tidak independen menurut telaah dari 

partner 

     

IV. Indikator : Jasa non audit 

7 Jasa non audit lain yang diberikan kepada 

klien yang sama dapat merusak 

independensi auditor 

     

8 Selain memberikan jasa audit, suatu 

kantor akuntan dapat pula memberikan 

jasa-jasa lainnya kepada klien yang sama. 

     

9 Jasa non audit yang diberikan pada klien  

dapat merusak independensi penampilan 

akuntan publik tersebut. 

     

10 Pemberian jasa lain selain jasa audit 

dapat meningkatkan informasi yang 

disajikan dalam laporan pemeriksaan 

akuntan publik. 
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DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL ETIKA AUDITOR 

NO PERTANYAAN NILAI 

  STS TS RR S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Tanggung jawab profesi 

1 Laporan audit dibuat sesuai standar audit 

yang ada 
     

2 Laporan audit dapat 

dipertanggungjawabkan oleh auditor 
     

3 Auditor bersedia memperbaiki dan 

menelaah kembali laporan auditnya jika 

dirasa diperlukan untuk memperoleh 

kualitas audit yang baik 

     

4 Auditor mau mengakui perbuatannya jika 

terjadi  kesalahan pada pengerjaan audit 
     

II. Indikator : Integritas 

5 Auditor berpegang teguh pada prinsip dan 

standar dalam pengerjaan audit 
     

6 Auditor tidak dapat dipengaruhi dan tidak 

tunduk dari tekanan klien yang dapat 

mempengaruhi sikap auditor 

     

7 Auditor menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur dan keyakinan 
     

8 Auditor harus memiliki konsistensi dalam 

nilai dan prinsip yang baik 
     

9 Auditor dapat diandalkan dan dapat 

dipercaya 
     

III. Indikator : Objektifitas 

10 Dalam hal apapun pada pengerjaan audit, 

auditor tidak memihak kepentingan 

siapapun 

     

11 Ketika memiliki hubungan kerjasama lain 

dengan klien , auditor akan menolak 

penugasan untuk jasa auditnya 

     

12 Dalam temuan yang dirasa subjektif, 

auditor akan mengkaji ulang temuan 

tersebut 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

1
4
8

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL PENGALAMAN AUDITOR 

NO PERTANYAAN NILAI 

  STS TS RR S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

I. Indikator : Lamanya bekerja sebagai auditor 

1 Setelah sekian lama berprofesi sebagai 

auditor, kemampuan auditor mendeteksi 

kesalahan semakin baik 

     

2 Semakin lama bekerja sebagai auditor, 

semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan 

     

3 Lamanya bekerja sebagai auditor 

membuat pekerjaan audit semakin efisien 
     

II. Indikator : Banyaknya tugas pemeriksaan 

4 Banyaknya penugasan yang auditor 

lakukan, menjadikan auditor semakin 

cakap dan terampil dalam mengaudit 

     

5 Banyaknya penugasan menjadikan auditor 

semakin paham tentang berbagai jenis 

perusahaan dan pendekatan audit yang 

tepat dalam pelaksanaannya 

     

6 Auditor pernah mengaudit klien 

perusahaan besar dan kecil sehingga audit 

yang auditor lakukan jadi lebih baik 

     

 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL TEKANAN ANGGARAN WAKTU 

NO PERTANYAAN NILAI 

  STS TS RR S SS 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut : 

III. Indikator : Sikap auditor dalam memanfaatkan waktu audit 

1 anggaran waktu audit dapat dimanfaatkan 

auditor untuk mendapatkan temuan audit 

yang maksimal 

     

2 Semakin cepat diselesaikannya audit, 

kualitas audit juga semakin baik 
     

3 Waktu audit perlu dianggarkan untuk 

efisiensi pelaksanaan audit 
     

IV. Indikator : Sikap auditor dalam penurunan kualitas audit 

4 Batasan waktu audit dianggap beban bagi 

auditor 
     

5 Adanya perjanjian untuk waktu audit 

menurunkan kualitas audit 
     

6 Batasan waktu audit mempersulit auditor 

untuk menemukan bukti yang cukup 
     



 
 

 

1
4
9
 

 

Lampiran 6 

DATA STATISTIK RESPONDEN 

Responden Jenis Kelamin  Umur 
Pendidikan 

Terakhir 
Jabatan Lama Bekerja 

1 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

2 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

3 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

4 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor <1 Tahun 

5 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

6 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

7 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

8 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

9 Wanita <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

10 Pria 26-35 Tahun D3 Junior Auditor 1-3 Tahun 

11 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

12 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

13 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

14 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

15 Wanita <25 Tahun S1 Junior Auditor <1 Tahun 

16 Wanita 36-55 Tahun S1 Partner 3-6 Tahun 

17 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

18 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

19 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

20 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 
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21 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

22 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

23 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

24 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

25 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

26 Wanita <25 Tahun S1 Junior Auditor <1 Tahun 

27 Pria 26-35 Tahun D3 Junior Auditor 1-3 Tahun 

28 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

29 Pria <25  Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

30 Pria <25  Tahun S1 Junior Auditor <1 Tahun 

31 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

32 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

33 Pria 36-55 Tahun S1 Senior auditor 1-3 Tahun 

34 Wanita <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

35 Pria 26-35 Tahun D3 Junior Auditor 1-3 Tahun 

36 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

37 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor <1 Tahun 

38 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

39 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

40 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

41 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

42 Pria 26-35 Tahun S1 Senior auditor 1-3 Tahun 

43 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

44 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

45 Wanita 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 
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46 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

47 Wanita <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

48 Pria <25 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 

49 Wanita 26-35 Tahun D3 Junior Auditor 1-3 Tahun 

50 Pria 26-35 Tahun S1 Junior Auditor 1-3 Tahun 
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Lampiran 7 

HASIL JAWABAN RESPONDEN 

Responden 
Kualitas 

Audit 
Kompetensi Independensi Etika Pengalaman 

Tekanan 

Anggaran 

Waktu Audit 

1 40 46 32 51 24 21 

2 40 46 33 49 24 24 

3 39 55 36 53 28 24 

4 43 49 33 52 25 17 

5 47 52 43 52 26 26 

6 41 48 33 47 24 21 

7 42 46 38 48 24 18 

8 42 53 37 50 24 26 

9 40 48 41 46 23 22 

10 44 52 37 46 23 23 

11 40 52 40 52 24 21 

12 42 51 28 51 25 22 

13 50 56 48 60 30 30 

14 45 52 39 50 25 27 

15 39 44 35 47 24 17 

16 39 44 35 47 24 17 

17 39 44 36 47 24 17 

18 39 44 36 47 24 17 

19 39 44 36 47 24 20 

20 40 46 40 48 22 22 

21 41 44 36 50 20 22 
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22 40 45 38 48 24 19 

23 40 50 39 52 23 22 

24 41 49 40 46 19 21 

25 40 44 38 50 22 20 

26 39 43 39 50 25 23 

27 40 49 39 48 26 24 

28 40 47 39 50 25 20 

29 40 47 39 49 30 24 

30 43 48 36 49 18 18 

31 46 44 36 53 19 22 

32 44 51 33 53 20 22 

33 41 52 38 48 24 24 

34 41 52 39 48 30 24 

35 42 42 28 51 18 17 

36 47 42 39 51 22 25 

37 45 40 43 52 21 26 

38 47 51 34 52 22 19 

39 39 42 38 47 24 18 

40 40 45 31 52 29 20 

41 38 44 33 42 21 23 

42 38 46 29 53 28 25 

43 40 45 39 48 24 24 

44 37 46 32 47 22 24 

45 43 51 34 47 25 22 
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Lampiran 8 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 9 

Surat Keterangan Penelitian 
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