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SARI 
 
Agni Marcsiska Haryani. 2011. “Pengaruh Independensi Auditor, Keahlian 
Profesional Auditor, dan Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas 
Audit: Pergantian KAP Kasus Kewajiban Rotasi Audit”. Skripsi. Jurusan 
Akuntansi FE Universitas Negeri Semarang. Drs. Margunani, M.P dan Indah 
Fajarini SW, SE, M.Si, Akt. 
 
Kata Kunci : Independensi Auditor, Keahlian Profesional Auditor, Tenure 
KAP, dan Kualitas Audit. 
 

Seorang auditor dalam melaksanakan proses audit harus selalu 
mengutamakan kualitas audit. Berbagai faktor dapat berpengaruh terhadap 
kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, selain itu adanya ketentuan kewajiban 
rotasi audit diharapkan dapat menjadikan auditor untuk lebih mempertahankan 
kualitas audit yang dihasilkan guna mempertahankan kepercayaan masyarakat 
khususnya dunia usaha. Permasalahan dalam penelitian ini apakah independensi 
auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP berpengaruh terhadap 
kualitas audit pada KAP di Kota Semarang yang telah melakukan kewajiban 
rotasi audit. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling berjumlah 129 responden. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan 
tenure KAP, sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program 
SPSS 16. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa independensi auditor tidak 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang telah melakukan 
kewajiban rotasi audit. Keahlian profesional auditor berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Tenure 
KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang telah melakukan 
kewajiban rotasi audit. Independensi, keahlian profesional dan tenure KAP secara 
simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keahlian 
profesional auditor dan tenure KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit, sedangkan independensi 
auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang telah 
melakukan kewajiban rotasi audit. Independensi, keahlian profesional. Dan tenure 
KAP secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KAP serta bagi profesi auditor agar lebih 
mempertahankan profesionalismenya dan independensinya sebagai seorang 
auditor. Tenure KAP perlu diperhatikan untuk mempertahankan independensi dan 
keahlian auditor agar dalam pelaksanaan auditnya dapat menghasilkan audit yang 
berkualitas. 
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ABSTRACT 

Agni Marcsiska Haryani. 2011. "The Influence of Auditor’s Independence, 
Auditor’s Professional Expertise, and Public Accounting Firm Tenure on the 
Audit Quality: Change of Audit Firm Rotation Liability Case". Final Project. 
Accounting Department FE, State University of Semarang. Drs. Margunani, MP 
and Indah Fajarini SW, SE, M. Si, Akt.  

Keywords: Auditor’s Independence, Auditor’s Professional Expertise, 
Public Accounting Firm Tenure and Audit Quality. 

An auditor in performing audit process should always put the quality of 
audits. Various factors can affect the quality of audit produced by auditor. In 
addition, the liability provisions of the rotation of the audit is expected to make 
the auditor maintains more the quality of audit produced in order to maintain the 
public trust, particularly in the business world. The Problem discussed in this 
study is whether auditor’s independence, professional expertise of auditors, and 
the Public Accounting Firm tenure effect on the audit quality of Public 
Accounting Firm in the city of Semarang which has conducted rotation of audit.  

The population in this study is all auditors who work in Public Accounting 
Firm in the city of Semarang. The sampling is conducted by using a purposive 
sampling. There are 129 respondents in total. The independent variables in this 
study are auditor’s independence, auditor’s professional expertise, and KAP 
tenure, while the dependent variable is the quality of audit. The data collection is 
conducted by applying questionnaire method. The method of analysis used is 
multiple linear regression analysis by using SPSS 16 program.  

The results of hypothesis testing showed that the independence of auditors 
does not positive effect on audit quality which has conducted rotation of audit. 
The auditor's professional expertise positive effect on audit quality which has 
conducted rotation of audit. Public Accounting Firm tenure positive effect on 
audit quality which has conducted rotation of audit. The independence of auditors, 
professional expertise, and Public Accounting Firm tenure positive effect on audit 
quality. 

Based the results of this study can concluded that the auditor’s 
professional expertise and Public Accounting Firm tenure positive effect on audit 
quality which has conducted rotation of audit, the independence of auditor’s does 
not positive effect on audit quality which has conducted rotation of audit. The 
independence of auditors, professional expertise, and KAP tenure positive effect 
on audit quality. The results of this study are expected to benefit the Firm; and for 
professional auditors, it is expected that this study motivate them to be better in 
maintaining their professionalism and independence as an auditor. Tenure Publc 
Accounting Firm need to be concern to maintaining their professionalism and 
independence as an auditor, so that qualified audit can be produced. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kualitas audit merupakan suatu bagian terpenting dalam penyajian 

laporan audit atas perusahaan klien yang dilakukan oleh auditor independen. 

Seorang akuntan publik harus mampu menghasilkan laporan hasil audit yang 

berkualitas. Mereka dituntut untuk dapat menghasilkan laporan audit secara 

wajar menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Meutia (2004 : 336), 

menyatakan kualitas audit penting karena kualitas audit yang tinggi akan 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal 

keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan 

auditan dan profesi akuntan publik.   

Para pengguna laporan keuangan khususnya para pemegang saham 

akan mengambil keputusan berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh auditor 

mengenai laporan auditan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini 

berarti auditor mempunyai peranan penting dalam mengesahkan laporan 

keuangan suatu perusahaan kliennya, sehingga kualitas audit menjadi hal yang 

sangat penting bagi auditor dalam proses audit atas laporan keuangan 

perusahaan.  
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak 

luar perusahaan mendasarkan keputusannya kepada hasil audit auditor. Auditor 

menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukannya. 

Berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan auditor akan mempengaruhi 

kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi 

tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan.  

Perusahaan dan profesi auditor dihadapkan pada persaingan yang 

sangat ketat. Perusahaan menginginkan Unqualified Opinion (wajar tanpa 

pengecualian) sebagai hasil dari laporan audit, agar hasil audit laporan 

keuangannya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan 

operasinya dengan lancar. Laporan hasil audit yang dipublikasikan bukanlah 

laporan keuangan yang sebenarnya melainkan laporan keuangan dengan 

adanya modifikasi antara auditor dengan pihak perusahaan (Muliani dan Icuk, 

2010). Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi 

auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak 

pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang 

diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya agar kliennya puas 

dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan 

datang. 

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap 

profesi akuntan publik seperti yang terjadi pada Enron Corp yang mengalami 
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kegagalan bisnis dan kebangkrutan karena kesalahan audit yang dilakukan 

oleh KAP Arthur Andersen yang menghasilkan laporan auditan yang tidak 

berkualitas (Kusmayadi, 2009). Pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Arthur 

Andersen telah menimbulkan pertanyaan penting tentang kualitas audit dan 

meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap profesi Akuntan Publik. 

Banyaknya kasus yang terjadi dikaitkan dengan kegagalan dalam mengaudit 

laporan keuangan. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya para 

pemakai laporan keuangan atas kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. 

Kondisi seperti ini menimbulkan dugaan bahwa tugas audit yang terlalu lama 

yang dilakukan oleh seorang auditor akan terikat secara emosional dan 

selanjutnya dapat menurunkan independensi Akuntan Publik. Hal ini juga 

berhubungan dengan seberapa besar auditor tersebut memiliki keahlian 

profesional sebagai seorang Akuntan Publik.  

Kecurangan yang dilakukan klien tidak lepas dari lemahnya sikap 

independensi auditor. Penyimpangan dalam akuntansi dapat disebabkan karena 

auditor dalam bekerja dituntut untuk selalu memberikan pendapat wajar tanpa 

pengecualian  terhadap laporan keuangan klien yang menyimpang. Kelenturan 

sikap menyebabkan auditor terjebak pada cara berpikirnya sendiri, sehingga 

keputusan awal untuk menyetujui tindakan klien yang keliru menyebabkan 

auditor secara terpaksa menanamkan komitmennya secara mendalam. 

Keahlian profesional yang dimiliki auditor sangat diperlukan dalam 

menghadapi permasalahan seperti ini karena akan berguna bagi auditor sendiri 

dalam menentukan sikap agar pelanggaran seperti ini tidak dibiarkan terjadi. 
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Kondisi tenure yang sangat panjang diduga akan menciptakan masalah 

eskalasi komitmen terhadap keputusan buruk seorang auditor.  

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, maka penerapan ketentuan 

rotasi wajib menjadi suatu hal yang perlu dilandasi alasan teoritis bahwa 

penerapan rotasi wajib bagi auditor dan KAP diharapkan akan meningkatkan 

independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Peningkatan 

keahlian profesional auditor dirasa perlu untuk memperkuat independensi dan 

kecermatan serta keahlian profesional auditor dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan kliennya. Pembatasan tenure auditor merupakan usaha 

untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga 

mengganggu independensinya. Pembatasan tenure juga diharapkan agar tidak 

terjadi penyimpangan yang dilakukan antara auditor dengan kliennya. Hasil 

penelitian mengenai hubungan rotasi wajib dengan independensi sikap auditor 

masih menghasilkan hasil yang tidak konklusif, ada yang mendukung dan ada 

yang tidak mendukung. 

KMK No 423/KMK.06/2002 tentang pembatasan praktik akuntan 

publik, diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga 

kualitas audit menjadi lebih tinggi. Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) 

ini berawal dari kegagalan KAP Arthur Andersen di Amerika Serikat tahun 

2001, yang gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron, 

sehingga melahirkan The Sarbanes-Oxley Act (SOX) tahun 2002 (Ferdinand, 

2010). Peraturan pembatasan praktik akuntan publik digunakan oleh banyak 
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negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan 

menerapkan rotasi auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. 

Pengawasan auditor atas pengelolaan perusahaan selama satu periode 

akuntansi menjadi alat yang penting bagi investor untuk mendapatkan jaminan 

atas kewajaran laporan keuangan. Investor menerima kewajiban rotasi auditor 

karena menganggap dengan adanya kewajiban rotasi auditor mampu 

meningkatkan kualitas audit. Pergantian auditor oleh klien dengan tujuan 

untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap audit atas laporan keuangan 

klien yang dilakukan oleh auditor. 

Kasus korupsi juga banyak terjadi di Kota Semarang yang seharusnya 

diperiksa oleh auditor, beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang 

yaitu kasus korupsi pasar Bintaro, Kasus korupsi pembangunan gedung BNI, 

Kasus kasus korupsi pasar Boom Lama Semarang, serta terungkapnya korupsi 

antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya agar dapat lolos go 

public. Auditor harus mempunyai kualitas yang baik untuk dapat mengungkap 

kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kota semarang. Berdasarkan kasus yang 

terjadi di Semarang, maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti kualitas 

audit di Kota Semarang.  

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lubis (2009), 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah keahlian, 

independensi, kecermatan profesional, dan kepatuhan pada kode etik. 

Penelitian Gunny, Khrisnan, dan Zang (2007), menyatakan bahwa kualitas 

audit ditentukan oleh faktor Auditor Tenure, industri keahlian dan imbalan 
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yang diberikan klien. Deis dan Giroux (1992), menyebutkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit yaitu Tenure, jumlah klien, ukuran dan 

kekayaan atau kesehatan keuangan klien, kualitas audit akan meningkat jika 

auditor mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga. 

Elfarini (2007), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

adalah kompetensi dan independensi. Elitzur Ramy dan Haim Falk (1996), 

menyatakan kualitas audit dipengaruhi oleh ceteris paribus, level of audit fees, 

dan tingkat perencanaan kualitas audit.  

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit telah dilakukan baik di luar maupun di dalam negeri. Rata-rata 

memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Penulis menyimpulkan bahwa 

kualitas audit dapat dipengaruhi oleh faktor keahlian profesional, 

independensi, kecermatan profesional, imbalan yang diberikan klien, kode 

etik, tenure auditor, jumlah klien, ukuran dan kekayaan atau kesehatan 

keuangan klien, mengetahui bahwa pekerjaan akan direview oleh pihak ketiga, 

kompetensi, ceteris paribus, level of audit fees, dan tingkat perencanaan 

kualitas audit. 

Penelitian ini akan memfokuskan tentang kualitas audit yang 

dipengaruhi oleh independensi, keahlian profesional, dan tenure Kantor 

Akuntan Publik dengan melihat pada KAP yang melakukan rotasi terhadap 

perusahaan yang diaudit.  Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh 

auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin tinggi. Keahlian 

profesional merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan baik 
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buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Jika auditor memiliki 

keahlian profesional yang semakin baik maka kualitas audit yang dihasilkan 

juga akan semakin baik begitu juga sebaliknya. Tenure Kantor Akuntan Publik 

juga menjadi faktor yang penting dalam kualitas audit. Tenure KAP yang 

semakin baik akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, begitu pula 

sebaliknya. 

Penulis menyimpulkan bahwa audit atas laporan keuangan sesuai 

dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI yang mengatur persyaratan 

keahlian auditor untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi 

yang mampu menjalankan pekerjaannya secara profesional. Independensi, 

keahlian profesional auditor dan tenure Kantor Akuntan Publik merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit atas laporan keuangan 

perusahaan klien. 

Independensi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Terutama dengan adanya rotasi wajib auditor yang bertujuan 

untuk mempertahankan independensi auditor serta mencegah keterlibatan 

auditor dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kliennya. 

Independensi sangat diperlukan dalam pemberian pendapat auditor terhadap 

audit atas laporan keuangan. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk 

menjadi pihak yang independen dalam memberikan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit. Auditor yang tidak memiliki independensi maka 

auditor tersebut juga tidak akan memdapatkan kepercayaan masyarakat dan 

para pemakai laporan keuangan.  
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De Angelo (1981) menyatakan bahwa kemungkinan dimana auditor 

akan melaporkan salah saji material tergantung pada independensi auditor. 

Mayangsari (2003) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh 

signifika terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang sama juga dinyatakan 

oleh Elfarini (2007), yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh 

terhadap kualitas audit secara simultan. Caroline (2010) menyatakan bahwa 

independensi juga dapat bernilai negative terhadap kualitas audit tergantung 

dari sikap auditor dalam menerima informasi dari kliennya. Samelson et al 

(2006) juga menyatakan bahwa independensi auditor tidak mempunyai 

hubungan dengan kualitas audit. 

Muliani dan Icuk (2010) menuliskan, Standar Profesional AICPA 

mengharuskan Kantor Akuntan Publik untuk mempertahankan sikap mental 

independen sesuai aturan AICPA 101 kapanpun KAP melakukan jasa atestasi 

untuk klien. Standar umum kedua menyatakan bahwa dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor (SA Seksi 220 dalam SPAP, 2010). Standar Profesi 

Akuntan Publik 2001 seksi PSA No. 04 alinea 2, dijelaskan bahwa 

“independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaan untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal praktik sebagai 

auditor intern). Auditor harus mampu bersikap independen terhadap klien, 

mematuhi aturan dalam standar auditing berhubungan dengan pelaksanaan 

audit atas laporan keuangan.  
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Keahlian profesional juga memiliki peran yang penting dalam 

menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor harus memiliki keahlian 

profesional yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Keahlian profesional 

merupakan bentuk kemampuan seorang auditor yang harus dimiliki dari waktu 

ke waktu dalam melakukan pekerjaan mereka sebagai seorang auditor yang 

independen. Tanpa adanya keahlian profesional maka kualitas audit yang 

dihasilkan tidak akan memiliki kualitas yang baik karena tidak adanya sikap 

profesional yang dimiliki oleh auditor itu sendiri. Pengalaman dan kecermatan 

merupakan bagian dalam keahlian profesional yang harus dimiliki auditor 

independen.  

Josoprijonggo (2005), menyatakan supaya laporan audit yang 

dihasilkan oleh auditor dapat memiliki kualitas yang tinggi maka auditor harus 

menjalankan pekerjaannya secara profesional. Lubis (2009) juga menyatakan 

bahwa keahlian profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit. Beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas, dapat 

dikatakan bahwa keahlian profesional auditor memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap kualitas audit. Mayangsari (2005) menyatakan bahwa supaya 

laporan audit yang dihasilkan berkualitas maka auditor harus menjalankan 

pekerjaannya secara profesional. Harhinto (2004), meyatakan bahwa kualitas 

audit dapat dipengaruhi oleh keahlian profesional auditor dalam menjalankan 

tugas auditnya yang dapat diukur dengan menggunakan lima dimensi keahlian 

profesional auditor. 
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Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan keahlian profesional 

salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada KAP Arthur Andersen dan Enron. 

KAP Andersen melakukan tindakan pemusnahan dokumen yang berkaitan 

dengan Enron Corp sehingga menyebabkan KAP Andersen yang merupakan 

salah satu KAP terbesar harus ditutup. Tindakan KAP Andersen dengan 

menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan perusahaan kliennya yaitu 

Enron Corp merupakan bentuk tindakan yang tidak memperhatikan keahlian 

profesionalnya sebagai seorang auditor independen. Tindakan ini 

menyadarkan kita bahwa pentingnya menjaga keahlian profesional sebagai 

seorang auditor supaya akuntan publik dapat menghasilkan kualitas audit yang 

baik atas laporan keuangan yang mereka audit sehingga dapat dipercaya oleh 

masyarakat dan para pemakai informasi laporan keuangan. 

Selain independensi dan keahlian profesional auditor, kualitas audit 

juga dipengaruhi oleh tenure Kantor Akuntan Publik. Tenure berhubungan 

dengan semakin panjang masa jabatan audit maka akan semakin berkualitas 

atau tidaknya laporan audit yang dihasilkan oleh auditor. Gosh dan Moon 

(2004), menyatakan bahwa Auditor Tenure dalam KAP merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian Gunny, Khrisnan 

dan Zang (2007), menyatakan bahwa tenure mempunyai hubungan yang 

positif terhadap kualitas audit, semakin lama tenure yang diberikan maka 

semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.  

Deis dan Ginoux (1992), menyimpulkan bahwa semakin lama Tenure 

yang diberikan, kualitas audit akan semakin menurun. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Geyger dan Raghunandan (2002), menyimpulkan bahwa masa 

jabatan audit yang lebih panjang dan lebih pendek akan mempengaruhi 

kualitas audit. Hal ini disebabkan karena auditor kurang memiliki tantangan 

dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif dan gegagalan auditor 

dalam proses auditnya. Tenure yang telalu lama juga akan mempengaruhi 

independensi dan profesional kerja auditor, sehingga dari beberapa penelitian 

tersebut terlihat adanya perbedaan pendapat tentang pengaruh tenure dalam 

Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor 

independen. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka telah ditentukan bahwa 

masa jabatan seorang auditor tidak lebih dari 5 tahun karena kelebihan masa 

jabatan audit dapat merusak kualitas auditor dengan adanya imbalan-imbalan 

yang diberikan klien.  

Banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan tenure KAP terhadap 

kliennya. Salah satunya yaitu kasus Arthur Andersen yang merupakan 

cerminan Akuntan Publik yang buruk. KAP Andersen melakukan audit 

terhadap kliennya lebih dari tiga tahun masa jabatan dan tidak memperhatikan 

kualitas audit para kliennya sehingga menjadi salah satu penyebab banyaknya 

klien KAP Andersen yang mengalami kebangkrutan. KAP Andersen telah lalai 

dalam melakukan prosedur auditnya dikarenakan hubungan Andersen dan 

Enron yang lama mengakibatkan KAP Andersen menghasilkan laporan audit 

yang tidak berkualitas (Kusmayadi, 2009). Kasus kegagalan KAP 

mengingatkan auditor betapa pentingnya seorang auditor KAP untuk selalu 
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menjaga hubungan lamanya waktu mengaudit suatu perusahaan supaya auditor 

tetap menghasilkan audit laporan keuangan yang berkualitas.  

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu independensi, keahlian profesional auditor dan 

tenure pada Kantor Akuntan Publik. Beberapa pernyataan dari hasil penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan dan beberapa faktor yang belum pernah 

dilakukan penelitian dan keinginan untuk mencari cara yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas audit dari KAP di Kota semarang dengan adanya kasus 

rotasi wajib auditor dengan pertimbangan bahwa tenure yang telalu lama dapat 

mengganggu independensi auditor dan sebagai upaya dalam meningkatkan 

kualitas audit dari KAP, penulis ingin melakukan penelitian tentang kualitas 

audit dimana penelitian ini penting bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) agar mereka dapat meningkatkan kualitas audit dengan memperhatikan 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit tersebut. Penulis 

melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 

Kota Semarang dengan melihat pada KAP yang melakukan rotasi wajib 

auditor. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian 

tentang kualitas audit dengan judul “Pengaruh Independensi Auditor, 

Keahlian Profesional Auditor, dan Tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Terhadap Kualitas Audit: Pergantian KAP Kasus Kewajiban Rotasi 

Audit” . 

 

 



13 

 

 

 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian di atas, maka 

penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit? 

b. Apakah keahlian profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 

pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit? 

c. Apakah tenure pada Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit? 

d. Apakah independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure 

KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit? 

 

1. 3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti 

meyimpulkan tujuan dari penelitian tersebut adalah :. 

a. Menguji pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP 

yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. 

b. Menguji pengaruh keahlian profesional auditor terhadap kualitas audit pada 

KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. 

c. Menguji pengaruh tenure pada KAP terhadap kualitas audit pada KAP yang 

telah melakukan kewajiban rotasi audit. 
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d. Menguji pengaruh independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan 

tenure KAP terhadap kualitas audit pada KAP yang telah melakukan 

kewajiban rotasi audit. 

 

1. 4.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa dan pembaca lainnya tentang pengaruh independensi, keahlian 

profesional dan tenure Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit 

dengan adanya pergantian KAP kasus kewajiban rotasi audit. Selain itu, 

peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan serta dapat menjadi sumber 

saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para 

auditor dan bahan masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi calon auditor 

sebagai pertimbangan dalam melaksanakan audit yang berkualitas. Bagi 

manajemen perusahaan khususnya Kantor Akuntan Publik penelitian ini 

dapat memberikan gambaran tentang pentingnya kualitas audit agar tujuan 
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perusahaan dapat tercapai serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap independensi, keahlian profesional dan tenure pada Kantor Akuntan 

Publik terhadap kualitas audit laporan keuangan dalam hubungan pergantian 

KAP adanya kasus kewajiban rotasi audit. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1. Kualitas Audit 

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap 

orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit 

yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada 

salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan audit keuangan. 

Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja 

sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audite dengan 

tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi 

ketidakpuasan audite dan menjaga kerusakan reputasi auditor.  

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25), kualitas audit yaitu 

sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan 

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk 

menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang 

kecil. Alim M (2007) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal 

yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, disimpulkan auditor 

yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya 

pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" 

mengungkapkan pelanggaran tersebut. 
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Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor 

menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi 

permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya 

membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan big five dan non big five 

dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi 

nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian Mayangsari (2003).  

Akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar 

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP,2010;150:1) : 

1. Standar Umum. 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan. 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus 

dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menetukan sifat, saat, 

dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 
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c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai 

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit. 

3. Standar Pelaporan. 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak 

konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip 

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan 

demikian tidak dapat diberikan. 

Standar-standar di atas dalam banyak hal sering berhubungan dan 

saling bergantung satu sama lain. Keadaan yang berhubungan erat dengan 

penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk 

standar yang lain (Sukrisno, 2007). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika 

memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Adapun 
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kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan 

keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan 

untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada 

independensinya.  

Kualitas audit terkait dengan adanya jaminan auditor bahwa laporan 

keuangan tidak menyajikan kesalahan yang material atau memuat kecurangan. 

De Angelo (1981), menyatakan bahwa kualitas audit dapat dilihat dari tingkat 

kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya 

dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan. Dari gambaran definisi 

tersebut paling tidak dapat disimpulkan bahwa kualitas audit menyangkut 

kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang bersifat prosedural untuk 

memastikan keyakinan terhadap keterandalan laporan keuangan.  

Kualitas audit laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Carcello dan Nagy (2004), menyimpulkan faktor pengalaman, 

pemahaman industri klien, respon atas kebutuhan klien dan ketaatan pada 

standar umum audit adalah faktor-faktor penentu kualitas audit. Menurut 

Panduan Manajemen Pemeriksaan, standar kualitas audit terdiri dari : (1) 

kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan informasi 

kepada pengguna laporan secara tepat waktu; (2) kualitas teknis berkaitan 

dengan penyajian temuan, simpulan dan opini atau saran pemeriksaan yaitu 

penyajiannya harus jelas, konsisten, accessible dan obyektif; (3) kualitas 

proses yang mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan. 



20 

 

 

 

Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal 

dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu 

auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), 

semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama 

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

semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena 

auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, 

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

akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak 

mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas sudit akan 

meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan 

direview oleh pihak ketiga. 

Penelitian Elitzur Ramy & Haim Falk (1996) menjelaskan kualitas 

audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor beikut: (1) Ceteris paribus, 

auditor independen yang efisien akan merencakan tingkat kualitas audit yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan independen auditor yang kurang efisien, (2) 

Audit fees yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan audit fees yang lebih kecil, dan (3) Tingkat 

kualitas audit yang telah direncakan akan mengurangi over time dalam 

pemeriksaan. 

De Angelo (1981), menjelaskan probabilitas penemuan penyelewengan 

tergantung pada kemampuan teknikal auditor, yaitu pengalaman auditor, 

pendidikan yang ditempuh audiitor, profesionalisme yang dimiliki oleh 
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masing-masing auditor, dan struktur  audit  perusahaan klien. Sedangkan 

probabilitas auditor  tersebut  melaporkan  penyelewengan tersebut tergantung 

pada independensi auditor.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit dalam 

penelitian ini diambil dari teori yang dinyatakan oleh De angelo (1981). 

1. Pengalaman auditor. 

Auditor yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih 

baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih 

baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas 

kesalahan dalam laporan keuangan. Selain itu mereka dapat 

mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari 

sistem akuntansi yang mendasari. 

2. Pendidikan yang ditempuh auditor. 

Pendidikan akuntansi merupakan pendidikan yang wajib dimiliki sebagai 

seorang akuntan. Pendidikan auditor yang baik dinilai akan mampu 

memberikan laporan audit yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

3. Profesionalisme yang dimiliki auditor. 

Tingkat profesionalisme auditor menjadi bagian penting dalam kualitas 

audit. Seorang auditor yang memiliki profesionalisme tinggi akan mampu 

memberikan opini audit yang berkualitas. 
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4. Struktur audit perusahaan klien. 

Struktur audit perusahaan klien sebelumnya menjadi dasar pertimbangan 

yang kuat dalam membuat laporan audit berkualitas. Perusahaan yang 

sudah go public biasanya memiliki struktur audit yang lebih rumit 

daripada perusahaan yang masih tergolong kecil. 

5. Independensi auditor. 

Auditor independen akan mampu memberikan laporan audit berkualitas 

tinggi karena mereka tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun dalam 

hubungan pekerjaan mengaudit laporan keuangan perusahaan klien. 

Auditor yang tidak memiliki independen atau dinyatakan tidak 

independen tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan yang 

telah diauditnya. 

Berbagai skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

negeri yang berupa pelanggaran-pelanggaran antara klien dengan auditor 

berhubungan dengan jasa audit yang diberikan auditor atas laporan keuangan 

klien guna menghasilkan audit yang berkualitas, menjadikan pemerintah untuk 

melakukan suatu langkah yang dianggap dapat mempertahankan kualitas audit 

agar tetap baik dan sekaligus untuk memberikan batasan-batasan tentang jasa 

akuntan public yang diberikan terhadap kliennya, salah satunya adalah dengan 

adanya keputusan pergantian KAP atau keputusan kewajiban rotasi audit.  

Rotasi audit merupakan langkah penting yang dilakukan untuk 

membatasi ruang gerak auditor dengan kliennya, serta dilakukan sebagai 

upaya untuk mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor 
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independen. Rotasi audit adalah pergantian auditor pada kantor akuntan publik 

yang melaksanakan audit atas laporan keuangan klien sesuai dengan peraturan 

pergantian auditor yang telah ditetapkan. Kewajiban rotasi audit diberlakukan 

sejak adanya Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 di Amerika serikat 

sebagai langkah khusus dari pelanggaran kasus KAP Arthur Andersen dengan 

kliennya Enron Corp. 

Messier (2006:42), menjelaskan tentang Undang-undang Reformasi 

Akuntan Publik dan Perlindungan Investor Sarbanes-Oxley pada Juli 2002 

sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. UU Sarbanes-Oxley 

dimulai dengan proses reformasi luas di praktik corporate governance yang 

akan mempengaruhi tugas dan praktik perusahaan publik, analisis keuangan, 

auditor eksternal, dan bursa saham. Undang-undang ini memberikan mandat 

kepada SEC untuk menetapkan peraturan independen yang ketat, melarang 

pemberian sebagian besar jenis jasa nonaudit kepada klien audit yang 

merupakan perusahaan publik. UU ini memberi mandat kepada SEC dan 

otoritas yang berwenang untuk mengatur profesi akuntan publik dengan cara 

penting lainnya, termasuk persyaratan bagi kantor akuntan untuk merotasi 

partner audit dari penugasan/perikatan audit setiap lima tahun dan untuk 

melakukan audit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan 

perusahaan publik.  

Beberapa aturan selaras dengan semangat peningkatan mutu tata kelola 

organisasi/perusahaan yang baik telah dikeluarkan di Indonesia salah satunya 

dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan RI Nomor 423/2002 tentang 
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jasa akuntan publik, yaitu diatur mengenai rotasi audit KAP: KAP boleh 

mengaudit sampai 5 tahun berturut-turut (dua kali), dan signing partner 

maksimum tiga kali untuk kantor yang sama (Sanyoto, 2007:189). 

Dikeluarkan pula Peraturan Menteri Keuangan No. 17 tahun 2008. Dalam bab 

2 pasal 3 ayat 1, peraturan tersebut disebutkan batasan masa pemberian jasa 

audit selama tiga tahun untuk auditor dan enam tahun untuk KAP 

(Kementerian Keuangan RI, 2008). Peraturan ini memperkuat keputusan 

Menteri Keuangan RI No. 359 tahun 2003. 

Bapepam-LK juga turut mengadopsi aturan-aturan yang memperkuat 

independensi auditor dengan menerapkan peraturan-peraturan Sarbanes-Oxley 

di Amerika Serikat. Peraturan Bapepam-LK lebih lanjut membatasi 

kemungkinan auditor memberikan jasa non audit kepada kliennya, dan juga 

termasuk pembatasan atas penggunaan jasa KAP yang lama oleh klien dan 

mengharuskan adanya rotasi partner audit untuk meningkatkan independensi 

(Arens, 2011:83). Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan di Indoneia 

mengikuti adanya Sarbanes-Oxley Act telah cukup menjadi perintah revolusi 

besar di bidang akuntan publik dengan rotasi partner audit (pergantian auditor) 

dalam kantor akuntan publik. 

 

2.2. Independensi Auditor 

Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox 

(Alim M, 2007) merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini 

akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan 
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yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen 

terhadap auditenya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.  

Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP:2010) menyebutkan bahwa 

independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi 

karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh karena 

itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun 

sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak 

memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan 

pendapatnya. Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan 

prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pada setiap tingkat 

organisasi, semua personil mempertahankan independensi sebagaimana diatur 

oleh aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (Sukrisno, 2007:16).  

Standar Profesi Akuntan Publik 2010 seksi PSA No. 04 alinea 2, 

dijelaskan bahwa “independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia 

melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal 

praktik sebagai auditor intern). Auditor tidak dibenarkan memihak kepada 

kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun 

sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak 

memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan 

pendapnya”. Auditor harus mampu bersikap independen terhadap klien, 

mematuhi aturan dalam standar auditing berhubungan dengan pelaksanaan 

audit atas laporan keuangan. Auditor yang tidak independen terhadap kliennya 

maka tidak mungkin seorang auditor tersebut dipercaya oleh pengguna laporan 
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keuangan. Independen merupakan dasar utama dalam membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap penilaian kualitas audit yang dihasilkan 

auditor. 

Standar umum kedua mensyaratkan auditor harus memiliki sikap 

mental yang independen selama penugasan. Mulyadi (2002 : 26-27), 

independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung pada pihak lain. 

Independensi juga memiliki arti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak 

mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya dalam 

mengaudit laporan keuangan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan 

objektivitas. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian 

dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh 

setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau 

independen dari pemilikikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya.  

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak 

bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan 

penerbitan laporan audit (Arens, 2011:74). Independensi merupakan salah satu 

karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip 

integritas dan objektivitas. Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga 

independensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, namun 
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juga penting bagi para pengguna laporan untuk memilki kepercayaan terhadap 

independensi auditor. 

Standar Profesional (AICPA aturan 101), disebutkan bahwa dalam 

menjalankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional 

sebagaimana diatur dalam standar yang dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk 

dewan. Standar Profesional AICPA mengharuskan Kantor Akuntan Publik, 

termasuk partner firma dan karyawan untuk mempertahankan sikap mental 

independen sesuai aturan AICPA 101 kapanpun KAP melakukan jasa atestasi 

untuk klien (Ferdinand, 2010). Standar umum kedua menyatakan bahwa dalam 

semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor (SA Seksi 220 dalam SPAP, 2010). 

Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap independen dan tidak mudah 

dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. 

Independensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kredibilitas pendapat auditor. Dua kata yang terpenting dalam independensi 

yaitu objektivitas dan integritas. Objektivitas merupakan suatu kondisi yang 

tidak bias, adil, dan tidak memihak; sedangkan integritas yaitu prinsip moral 

yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta apa adanya 

(Mulyadi, 2002:35). Di sinilah independensi menjadi penting bagi auditor 

karena independensi merupakan kunci utama sebagai seorang auditor 

independen untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan para 

pengguna informasi laporan keuangan. 
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Independensi auditor dibedakan menjadi dua yaitu independensi dalam 

kenyataan (independence in fact) dan independensi dalam penampilan 

(independence in appearance). Mulyadi (2002 : 62), menyatakan independen 

dalam kenyataan merupakan suatu kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan berbagai fakta yang dijumpai dalam pemeriksaannya. 

Gondodiyoto (2007 : 60), menyatakan independen dalam penampilan 

merupakan keyakinan dari pemakai laporan keuangan atau masyarakat bahwa 

independen dalam kenyataan telah dicapai. Menurut Arens (2011:74), 

Independensi dalam kenyataan muncul ketika auditor secara nyata menjaga 

sikap objektif selama melakukan audit. Independensi dalam penampilan 

merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.  

Independensi tergantung pada dua faktor: karakter dasar auditor dan 

persepsi publik apakah auditor tersebut independen atau tidak (Guy M, 

2002:26). Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen 

dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Auditor tidak 

hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus 

pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat megakibatkan masyarakat 

meragukan independensinya. Sebagai contoh, auditor independen mungkin 

akan merencanakan mengaudit suatu perusahaan dimana dia mempunyai 

kepentingan langsung (misalnya, dengan memiliki saham biasa). Auditor 

tersebut mungkin secara intelektual jujur bahwa dia tidak akan mengijinkan 

hubungan yang semacam itu mempengaruhi independensinya. Kasus tersebut 

auditornya independen, namun persepsi publik mungkin sekali auditor tersebut 
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tidak independen. Keengganan publik untuk percaya bahwa auditor tersebut 

independen inilah yang menyebabkan auditor harus independen tidak hanya 

dalam kenyataan, tetapi juga dalam penampilan. 

Kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam 

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali dapat 

menggaggu independensi auditor adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut 

b. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 

memuaskan keinginan kliennya 

c. Mempertahankan sikap mental independen serin kali dapat menyebabkan 

lepasnya klien. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur independensi diambil dari 

teori yang dinyatakan oleh Mulyadi dan Puradiredja (2002:50-52). 

1. Hubungan keluarga akuntan berupa suami istri, saudara sedarah dengan 

klien. 

Hubungan keluarga akuntan akan membuat seorang auditor 

diragukan independensinya. Hubungan keluarga dan pribadi dapat 

mempengaruhi objektivitas. Auditor harus menghindari penugasan audit 

atas laporan keuangan kliennya jika auditor memiliki hubungan keluarga 

atau hubungan pribadi. Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam 

independensi adalah akuntan publik yang bersangkutan atau staf yang 

terlibat dalam penugasan merupakan suami istri, keluarga sedarah klien 
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termasuk pemilik perusahaan, pemegang saham, direksi dan ekslusif 

lainnya. 

2. Besar audit fee yang dibayar oleh klien 

Besar audit fee dapat berbeda-beda tergantung pada resiko 

penugasan, kompleksitas tugas yang diberikan klien, tingkat keahlian 

yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Fee jasa profesional tidak boleh tergantung pada 

hasil atau temuan pelaksanaan jasa audit. Akuntan Publik tidak boleh 

mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain 

dengan cara menawarkan atau menjanjikan fee jauh lebih rendah dari dapa 

fee yang diterima oleh kantor akuntan publik sebelumnya. Akuntan Publik 

tidak boleh memberikan jasa profesional tanpa menerima fee, kecuali 

untuk yayasan (non-profit organization). Klien yang belum membayar fee 

jasa akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu atau lebih dari satu 

tahun sebelum membayar fee, maka dapat dianggap bahwa akuntan publik 

tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal itu dianggap 

melanggar independensi. 

3. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian 

yang terkait dengan usaha klien 

Adanya hubungan usaha dan keuangan auditor dengan klien dapat 

menimbulkan independensi auditor yang rendah dan kurang baik. 

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan 

dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas 
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auditor tidak dapat dipertahankan. Adanya kepentingan keuangan, 

akuntan publik jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan 

diterbitkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan 

keuangan oleh hubungan keluarga maupun hubungan bisnis dengan klien. 

4. Pemberian fasilitas dan bingkisan (gifts) oleh klien 

Pemberian fasilitas dan bingkisan (gifts) oleh klien dapat 

menurunkan independensi auditor. Klien yang memberikan fasilitas 

kepada auditor yang melakukan audit dapat mempengaruhi independensi, 

jika dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor dan 

pemerintah maupun para pemegang saham. Para pemakai laporan 

keuangan auditan akan meragukan independensi auditor jika auditor 

menerima fasilitas maupun bingkisan (gifts) dari klien. 

5. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai 

Akuntan publik tidak boleh terlibat dalam usaha pekerjaan lainnya 

yang dapat meinmbulkan kepentingan yang mempengaruhi independensi 

auditor dalam pelaksanaan penyelesaian audit. Akuntan publik tidak dapat 

melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan kliennya karena dapat 

menurunkan independensi auditor. 

6. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit 

Jika akuntan publik melaksanakan jasa audit terhadap klien dan 

akuntan publik juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama maka 

auditor harus menghindari jasa yang menuntut auditor melaksanakan 

fungsi manajemen dan melakukan keputusan manajemen. Akuntan publik 
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yang melakukan pelaksanaan jasa lain untuk klien audit dapat 

menurunkan independensi auditor 

 

2.3 Keahlian Profesional Auditor 

Standar umum ketiga menyangkut kemahiran dalam melakukan semua 

aspek audit. Kemahiran profesional dapat diartikan sama halnya dengan 

keahlian profesional. Secara sederhana, Keahlian profesional berarti bahwa 

auditor adalah profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya 

dengan tekun dan seksama (Arens, 2011:43). Keahlian profesional auditor 

merupakan suatu kecakapan profesional yang harus dimiliki oleh auditor 

dalam melakukan audit atas laporan keuangan klien. Auditor profesional tidak 

boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk, tetapi mereka tidak juga 

diharapkan untuk selalu sempurna. 

AICPA mendefinisikan keahlian profesional adalah baik prinsip ideal 

maupun perilaku minimum yang dapat diterima oleh auditor. Kode perilaku 

profesional AICPA terdiri dari dua bagian yaitu prinsip-prinsip Perilaku 

Profesional yang berisi tentang tindak-tindak dan perilaku ideal auditor, kedua 

yaitu aturan perilaku yang berisi penentuan standar minimum auditor 

(Ferdinand, 2010). Banyak isu kritis berhubungan dengan profesi akuntan, 

diantaranya yaitu tentang keahlian profesional.  

Keahlian profesional adalah auditor yang bekerja menjalankan 

tugasnya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi maupun auditing yang 

melaksanakan tugas dan profesinya sesuai dengan standar dan etika profesi 
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yang telah ditetapkan. Keahlian profesional merupakan konsep profesinalisme 

untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang 

tercermin dalam sikap dan perilaku mereka dengan anggapan bahwa sikap dan 

perilaku mempunyai hubungan yang timbal balik. Keahlian profesional 

merupakan cerminan dari sikap profesional, demikian sebaliknya sikap 

profesional tercermin dari perilaku yang profesional. Profesionalisme mengaju 

pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang member karakteritik atau menandai 

suatu profesi atau orang yang profesional (Messier, 2006:53). Auditor 

dihadapkan pada situasi yang mungkin menguji keahlian profesional mereka, 

karakter etis, dan independensi. 

Keahlian profesional auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi 

aturan perilaku yang spesifik, yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal 

yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat 

fundamental bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seorang 

auditor yang memiliki keahlian profesional mempunyai tanggung jawab yang 

cukup besar karena diasumsikan bahwa seorang auditor yang memiliki 

keahlian profesional sudah pasti memiliki kepintaran, pengetahuan dan 

pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan. 

Seorang auditor dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi 

dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI, antara 

lain: a). prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari 

perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi, 

b). peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan 
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sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan, c). inteprestasi 

peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus 

memahaminya, dan d). ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib 

untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan 

proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.  

Auditor harus menggunakan sikap profesionalismenya sejak dari tahap 

perencanaan audit untuk melaksanakan prosedur audit selama pekerjaan 

lapangan hingga penerbitan laporan audit. SAS No. 82 juga melihat bahwa 

penggunaan keahlian profesional memungkinkan auditor memperoleh 

keyakinan yang cukup bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan 

material (Guy M, 2002:26).  Jika penugasan audit menghendaki adanya 

keahlian khusus dalam mengaudit laporan keuangan, maka auditor harus 

memiliki atau mengembangkan keahliannya tersebut atau berkonsultasi 

dengan seseorang yang memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan 

auditor.  

Mulyadi (2002:27), menjelaskan Standar umum ketiga megatur 

kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama keahlian 

profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. Standar ini 

menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat 

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan 

yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit. Standar ini tidak 

hanya menghendaki auditor menggunakan prosedur audit yang semestinya, 
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tetapi meliputi juga bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan 

dikoordinasikan.  

Penggunaan keahlian 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 (Sukrisno, 2007:35). Penggunaan keahlian profesional 

dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam 

penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan 

pengujian dan prosedur untuk mengaudit (Guy M, 2002:26). Pertimbangan 

sehat juga harus diterapkan dalam pelaksanaan pengujian dan prosedur serta 

dalam megevaluasi dan melaporkan hasil audit. Auditor harus menggunakan 

pertimbangan profesional yang sehat dalam menetukan standar yang 

diterapkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan.  

Standar umum auditing berisi tentang penekanan terhadap kualitas 

yang harus dimiliki auditor berupa: (1) memiliki keahlian dan pelatihan teknis 

yang cukup. Auditor harus mempunyai pendidikan formal di bidang akuntansi 

dan auditing, mendapatkan pelatihan audit yang cukup, dan harus mengikuti 

pendidikan profesional berkelanjutan, (2) memiliki sikap mental independen, 

(3) menjalankan audit dengan menggunakan keahlian profesionalnya dengan 

cermat dan seksama. Pendidikan formal, keahlian dan pelatihan teknis yang 

cukup akan menciptakan auditoryang  profesional. Auditor yang profesional 

harus memiliki kemampuan teknis yang memadai dan menjalankan tugasnya, 

selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesi, selalu 



36 

 

 

 

meningkatkan kemampuan dan keahliannya, mempelajari dan menerapkan 

ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang 

ditetapkan oleh IAI. 

Kongres IAI ke VIII tahun 1998 dalam Harhinto (2004), menghasilkan 

prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang berisikan prisip-prinsip 

untuk memandu auditor dalam pemenuhan tanggung jawab profesional dan 

sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional yang terdiri dari 

8 prinsip yaitu: 

1. Prinsip tanggung jawab profesi menyatakan bahwa sebagai profesional, 

anggota IAI mempunyai peran penting dalam masyarakat, terutama 

kepada semua pemakai jasa profesional mereka dan bertanggung jawab 

dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan 

masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri 

sendiri bersama-sama dengan sesama rekan anggota. 

2. Prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota 

berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada 

publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukan komitmen atas 

profesionalnya. 

3. Prinsip integritas mengakui adanya integritas sebagai kualitas yang 

dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. 

4. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk menjaga objektivitasnya 

dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban 

profesionalnya. 
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5. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan anggota 

untuk selalu menjaga dan memelihara kompetensi profesional serta 

ketekunan dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai degan 

kemampuan. 

6. Prinsip kerahasiaan mengharuskan anggota untuk menghormati 

kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pekerjaan dan 

tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa 

persetujuan kecuali ada kewajiban profesional atau hukum untuk 

mengungkapnya. 

7. Prinsip perilaku profesional menuntut anggota untuk berperilaku yang 

konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang 

mendiskreditkan profesi. 

8. Prinsip standar teknis mengharuskan anggota untuk mentaati standar 

teknis dan standar profesional yang relevan dalam melaksanakan 

penugasan audit. 

Menurut Hall R (1968) dalam Wahyudi dan Aida (2006), terdapat lima 

dimensi profesionalisme, yaitu pengabdian pada profesi (dedication), 

kewajiban sosial (social obligation), kemandirian (autonomy demands), 

keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation), dan hubungan 

dengan sesama profesi (professional community affiliation). Kelima dimensi 

tersbut dijadikan penulis sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur 

keahlian professional auditor. 
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1. Pengabdian pada profesi (dedication) 

Pengandian pada profesi (dedication) merupakan sermin dalam dedikasu 

profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang 

dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total 

terhadap pekerjaan. Pekerjaan diartikan sebagai tujuan hidup dan bukan 

sekedar alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen 

pribadi, sehingga kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan 

adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. 

2. Kewajiban sosial (social obligation) 

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peran profesi 

serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh 

profesional karena adanya pekerjaan tersebut. 

3. Kemandirian (autonomy demands) 

Kemandirian yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus 

mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain yaitu 

pemerintah, klien dan mereka yang bukan anggota profesi. 

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation) 

Keyakinan terhadap peraturan profesi merupakan suatu keyakinan bahwa 

yang berwewenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan 

seprofesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam 

bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

5. Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation) 
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Hubungan dengan sesama profesi merupakan penggunaan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok 

informal sebagai sumber ide pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesinya. 

Keahlian profesional auditor menjadi bagian yang sangat penting untuk 

mendukung tugas auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien. Keahlian 

profesional auditor harus dimiliki dan ditanamkan dalam diri auditor untuk 

mendukung independensinya sebagai pengaudit laporan keuangan yang 

independen. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan adanya standar 

auditing serta peraturan IAI yang menjelaskan tentang keahlian profesional 

auditor, ini akan menjadi suatu hal yang dapat dijadikan pedoman bagi auditor 

dalam melakukan pekerjaannya berhubungan dengan audit laporan keuangan 

kliennya dengan menjaga profesionalisme kerjanya.  

 

2.4 Tenure Kantor Akuntan Publik 

Tenure kantor akuntan publik merupakan lamanya masa kerja audit 

antara auditor pada kantor akuntan publik dengan klien. Di indonesia, aturan 

mengenai tenure auditor Kantor akuntan publik tercantum pada Keputusan 

Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2003, tentang jasa akuntan publik. 

Dalam keputusan menteri tersebut disebutkan bahwa adanya pembatasan masa 

kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk 

Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai lima tahun. Pembatasan ini 
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dimaksud supaya auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat 

mencegah terjadinya skandal akuntansi. 

Seperti diminta oleh PMK 17/2008, aturan independensi Bapepam-LK 

mensyaratkan pertner audit untuk merotasi tim audit setelah 3 tahun dan KAP 

setelah 6 tahun (Arens, 2011:85). Hubungan auditor dengan klien yang terlalu 

lama tanpa adanya pembatasan dapat mempengaruhi independensi auditor, 

sehingga Bapepam-LK memutuskan rotasi partner audit sebagai langkah yang 

perlu dilakukan. Sebelum adanya keputusan rotasi partner audit atau 

pergantian auditor, banyak auditor yang melakukan hubungan dengan klien 

dalam mengaudit laporan keuangan lebih dari lima tahun. Rasa enggan klien 

untuk mengganti auditor KAP yang mengaudit laporan keuangannya membuat 

auditor semakin erat hubungannya dengan kliennya. Hubungan seperti ini 

tidak menutup kemungkinan bagi auditor dengan kliennya untuk menghasilkan 

laporan audit modifikasi ataupun bentuk kompromi lainnya terhadap hasil 

audit laporan keuangan perusahaan klien. 

Pergantian auditor selain untuk menghindari tenure yang terlalu lama 

juga dilandasi oleh beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari 

pelayanan dengan kualitas yang lebih baik agar dapat mehgasilkan laporan 

audit yang benar-benar berkualitas. Keputusan untuk mengganti auditor dalam 

rangka mendapatkan pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak 

akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor 

terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian auditor ini 

adalah komunikasi (Arens, 2011:82). Komunikasi yang dimaksud adalah 
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komunikasi antara auditor lama dengan auditor yang baru sebagai bagian dari 

proses pengambilan keputusan, apakah akan menerima atau menolak 

penugasan. 

Pengaruh tenure KAP dengan kualitas audit telah lama menjadi suatu 

perdebatan. Debat mengenai tenure selalu dikaitkan dengan independensi. 

Independensi merupakan dasar bagi profesi akuntansi dan merupakan aset 

penting bagi akuntansi. Independensi auditor merupakan dasar penting bagi 

laporan auditor yang dapat dipercaya. Ancaman terhadap independensi auditor 

dapat berupa adanya kepentingan pribadi, kepemilikan auditor terhadap 

perusahaan yang dinilai cukup finansial, adanya imbalan tertentu yang 

diberikan klien serta yang terpenting adanya terjadinya penurunan 

kepercayaan diri auditor salam mengaudit laporan keuangan yang dapat 

mempengaruhi independensinya sendiri sebagai auditor.  

Tenure memiliki hubungan erat dengan tindakan low-balling yang 

dilakukan oleh auditor. Berdasarkan perspektif ekonomi, low-balling 

merupakan usaha auditor untuk mendapatkan klien dengan menurunkan harga 

pada tugas audit awal dengan harapan akan mendapatkan fee tambahan pada 

masa depan (Deis and Giroux, 1996). Pendekatan ekonomi memandang bahwa 

independensi dan objektivitas auditor akan rendah pada awal penugasan 

auditor. Low-balling mendorong auditor membuat opini yang memberi 

keuntungan bagi klien pada awal periode, dan kondisi ini digunakan auditor 

untuk memperoleh pendapatan harapan dari klien pada periode selanjutnya. 
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Penelitian Carcello and Nagy (2004) berusaha menguji hubungan 

antara tenure KAP dengan penyimpangan pelaporan keuangan. Penelitian ini 

memperoleh temuan bahwa penyimpangan pelaporan keuangan lebih mungkin 

terjadi ketika tenure auditor pendek (tiga tahun atau kurang). Tidak ada bukti 

yang mendukung bahwa kualitas audit akan meningkat ketika KAP 

dipertahankan. Hasil ini menunjukkan bahwa rotasi audit mandatori dapat 

menyebabkan pengaruh buruk terhadap kualitas audit. Penelitian Geiger and 

Raghunand (2002) menemukan bahwa auditor mungkin mengeluarkan laporan 

audit yang wajar tanpa pengecualian sebelum perusahaan klien bangkrut. 

Kebangkrutan suatu perusahaan seharusnya bisa dideteksi oleh auditor. Hasil 

penelitiannya tidak mendukung dugaan bahwa tenure auditor yang lama akan 

mendorong pelaporan audit yang menyimpang.  

Menurut Supriyono (1988), penugasan audit yang lama kemungkinan 

dapat pula meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan lebih tahan terhadap 

tekanan klien. Penjelasan dari beberapa penelitian yang berbeda-beda tersebut 

dinyatakan sebagai penugasan audit yang terlalu lama yang memungkinkan 

dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan 

publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam 

melaksanakan prosedur audit. Kesimpulan ini mendukung pendapat yang 

menyatakan bahwa pertimbangan audit antara auditor dengan klien berkurang. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur tenure 

Kantor Akuntan Publik adalah berapa tahun lamanya melakukan audit 
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terhadap suatu klien, jenis perusahaan yang diaudit, dan pertimbangan audit 

antara auditor dengan klien (Gosh dan Moon, 2004).  

1. Berapa tahun lamanya melakukan audit terhadap suatu klien 

Semakin lama hubungan auditor mengaudit kliennya, maka kualitas audit 

akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien 

berpotensi untuk menjadikan auditor merasa cukup terhadap prosedu-

prosedur yang dilakukan, auditor juga akan kurang tegas dan akan selalu 

tergantung pada manajemen perusahaan klien. 

2. Jenis perusahaan yang diaudit 

Jenis perusahaan yang diaudit dapat mempengaruhi tenure KAP antara 

auditor dengan klien. Jika perusahaan yang diaudit merupakan perusahaan 

yang besar dan go public akan membuat auditor mempertahankan 

hubungan dengan klien tersebut karena dapat mendatangkan keuntungan 

yang besar. Berbeda dengan klien yang merupakan perusahaan menengah 

yang belum go public. 

3. Pertimbangan audit antara auditor dengan klien 

Pertimbangan audit antara auditor dengan klien merupakan pendapat yang 

akan diberikan oleh auditor terhadap klien atas hasil auditnya. 

Pertimbangan audit dapat terpengaruh oleh hubungan antara auditor 

dengan klien. Semakin lama hubungan auditor dengan klien maka akan 

membuat pertimbangan audit menurun. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat 

dipengaruhi oleh independensi, keahlian profesional auditor, dan tenure 
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Kantor Akuntan Publik. Independensi merupakan sikap mental 

independen yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak 

mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Keahlian 

profesional auditor merupakan auditor yang bekerja dalam menjalankan 

tugasnya ia memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing yang 

melaksanakan tugas dan profesinya sesuai dengan standar dan etika 

profesinya sebagai seorang auditor yang telah ditetapkan. Tenure Kantor 

Akuntan Publik merupakan lamanya masa waktu auditor pada akntor 

akuntan publik mengaudit laporan keuangan klien. 

 

2.5  Kerangka Berpikir 

Kualitas audit sangat penting bagi Kantor Akuntan Publik. Akuntan 

publik memiliki tugas dan fungsi sebagai pemeriksa laporan keuangan dengan 

menghasilkan laporan auditan yang tepat, akurat dan dapat dipercaya akan 

meningkatkan kualitas audit akuntan publik. Semakin berkualitas laporan hasil 

audit maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. 

Adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak pemakai 

laporan keuangan hasil audit menuntut auditor untuk mampu menghasilkan 

laporan auditan yang berkualitas tanpa memihak pada salah satu pihak yang 

berkepentingan, sehingga laporan keuangan hasil audit tersebut dapat 
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digunakan bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan awal 

dilakukannya audit atas laporan keuangan.  

Banyak usulan yang telah muncul dengan maksuduntuk memperbaiki 

profesi akuntan publik. Salah satu permintaan yang dikeluarkan oleh 

masyarakat adalah meminta perusahaan-perusahaan publik untuk melakukan 

rotasi auditor independen secara periodik. Semua ini disebabkan karena 

masyarakat memandang bahwa akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan 

oleh auditor independen pada kantor akuntan publik mengalami banyak 

penurunan. Tentunya ini akan merugikan masyarakat khususnya para pemakai 

informasi lapoaran keuangan. Semua ini diperkirakan karena hilangnya 

independensi dan profesionalisme kerja auditor. Banyak masyarakat dan 

pemakai informasi laporan keuangan mengusulkan untuk diadakannya rotasi 

wajib bagi auditor pemeriksa laporan perusahaan klien sebelum adanya 

peraturan kewajiban rotasi itu sendiri. 

Maraknya kasus-kasus tentang skandal keuangan baik di dalam negeri 

maupun luar negeri yang melibatkan banyak pihak yang dirugikan. Kasus 

KAP Arthur Andersen yang melakukan kesalahan dalam mengaudit 

perusahaan Enron Corp yang mengakibatkan Enron Corp mengalami 

kegagalan bisnis dan kebangkrutan. Hal ini dikarenakan KAP Arthur 

menghasilkan laporan auditan yang tidak berkualitas. KAP Arthur Andersen 

yang merupakan salah satu KAP terbesar di dunia harus ditutup. adanya kasus 

yang terjadi di Semarang seperti kasus-kasus korupsi yang harus diungkap 

secara cepat membutuhkan audit yang berkualitas. Jika auditor tidak dapat 
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menghasilkan laporan audit yang berkualitas maka kasus korupsi tersebut akan 

sulit diungkapkan. kasus korupsi yang terjadi di Semarang seperti korupsi 

pasar Boom lama Semarang, kasus korupsi pembangunan BNI 46 Cabang 

Semarang, serta terungkapnya kolusi antara KAP dengan kliennya agar lolos 

go public. semua ini menuntut agar auditor dapat menghasilkan laporan audit 

yang berkualitas. 

Berbagai macam penelitian yang telah dilakukan menghasilkan 

berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit laporan 

keuangan. Berbagai faktor yang dinilai dapat mempengaruhi yaitu faktor 

keahlian profesional, independensi, kecermatan profesional, imbalan yang 

diberikan klien, jumlah klien, ukuran dan kekayaan atau kesehatan keuangan 

klien, mengetahui bahwa pekerjaan akan direview oleh pihak ketiga, 

kompetensi, ceteris paribus, level of audit fees, dan tingkat perencanaan 

kualitas audit. semua faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap baik 

buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. 

Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh independensi, keahlian 

profesional auditor dan tenure kantor akuntan publik. Penelitian ini akan 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi, 

keahlian profesional auditor dan tenure kantor akuntan publik pada Kantor 

Akuntan Publik yang telah melakukan kewajiban rotasi auditor. 

Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan rotasi wajib dinilai 

memiliki nilai tambah oleh penulis. Peraturan wajib rotasi merupakan bentuk 

tindakan untuk mempertahankan independensi auditor dan untuk menghindari 
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hubungan auditor dengan klien yang terlalu lama yang dipandang dapat 

mempengaruhi independensi auditor dan keahlian professional auditor. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan melihat pengaruh independensi auditor, keahlian 

professional auditor dan tenure kantor akuntan publik pada Kantor Akuntan 

Publik yang telah melakukan rotasi wajib auditor. 

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi. 

Harhinto (2004), menyatakan bahwa keahlian dan independensi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas audit. Herawaty (2004:35), menyatakan 

independensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kredibilitas 

pendapat auditor. Alim M (2007), menyatakan independensi mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Disimpulkan 

bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit. Semakin tinggi 

independensi auditor maka semakin tinggi pula kualitas auditnya. Penelitian 

ini akan diteliti pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada kantor 

akuntan publik yang melakukan rotasi wajib auditor. Penelitian yang 

dilakukan Caroline (2010) menyatakan hasil yang bertentangan dengan 

penelitian sebelumnya. Caroline (2010) menyatakan bahwa independeni juga 

dapat bernilai negatif terhadap kualitas audit.  

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian 

ini adalah keahlian profesional auditor. Sebagai auditor yang memiliki 

keahlian profesional, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya 

dengan cermat dan seksama. keahlian profesional menjadi syarat utama 

penentu kualitas audit. Lubis (2009), menyatakan secara simultan keahlian, 
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independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi keahlian profesional yang dimiliki auditor 

maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan auditor. Penelitian ini 

juga akan meneliti pengaruh keahlian professional terhadap kualitas audit pada 

kantor akuntan public yang melakukan rotasi wajib auditor. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu tenure 

Kantor Akuntan Publik. Kusharyanti (2003), menyimpulkan bahwa kualitas 

audit meningkat dengan semakin lamanya tenure kantor akuntan publik. Gosh 

dan Moon (2004), menyatakan masa jabatan audit yang panjang memberikan 

dampak positif terhadap kualitas audit. Deis dan Ginoux (1992), menyatakan 

semakin lamanya tenure auditor maka kualitas audit akan semakin menurun. 

Penulis menyimpulkan bahwa tenure kantor akuntan publik berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Penelitian ini akan diteliti mengenai tenure kantor 

akuntan publik yang singkat karena adanya kewajiban rotasi audit akan 

meningkatkan kualitas audit terutama pada kantor akuntan publik yang telah 

melakukan rotasi wajib auditor. 

Berdasarkan penjelasan tentang pengaruh independensi, keahlian 

profesional dan tenure kantor akuntan publik terhadap kualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan kewajiban rotasi auditor maka 

dapat digambarkan kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar 

variabel dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

2.6  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik hipotesis 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. 

H2 : Keahlian profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit pada KAP yang melakukan kewajiban rotasi audit. 

H3 : Tenure kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit 

pada KAP yang melakukan kewajiban rotasi audit. 

H4 : Independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang 

melakukan kewajiban rotasi audit. 

 

 

Independensi (X1) 

Kualitas Audit (Y) Keahlian Profesional  
Auditor (X 2) 

Tenure KAP (X3) 

Independensi 
Auditor (X 1) 



 

 

50 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah gabungan yang berbentuk elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti (Ferdinand, 2006). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang terdaftar dan bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Semarang. Tabel daftar nama Kantor 

Akuntan Publik yang ada di kota Semarang dan jumlah auditornya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Daftar KAP dan Jumlah Auditor di Semarang 

No Nama KAP Alamat Jumlah 

Auditor 

1 KAP Darsono dan Budi C. 

S 

Jl. Mugas Dalam No. 65 

Semarang 

20 

2 KAP Drs. I Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 

kav. 3, Semarang 

5 

3 KAP Drs. Soekamto Jl. Taman Durian No. 2, 

Semarang 

10 

4 KAP Drs. Sugeng Pamudji Jl. Bukit Agung Blok AA 

No. 1-2, Semarang 

20 

5 KAP Drs. Tahrir Hidayat Jl. Pusponjolo Tengah 1-

2A Semarang 

5 
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No Nama KAP Alamat Jumlah 

Auditor 

6 KAP Ngurah Arya dan 

Rekan 

Jl. Pamularsih Raya No. 

16, Semarang 

20 

7 KAP Yulianti, S.E, BAP Jl. MT. Haryono No. 548, 

Semarang 

15 

8 KAP Hadori dan Rekan Jl. Tegalsari Raya No. 53 

Semarang 

8 

9 KAP Benny Gunawan 

Rekan 

Jl. Puri Asjasmoro Blok 

DDI/3 Semarang 

10 

10 KAP Hananta Budianto dan 

Rekan 

Jl. Sisingamangaraja No. 

20-22 Semarang 

15 

11 KAP Ruchendi, Mardjito 

dan Rushadi 

Jl. Beruang Raya No. 48, 

Semarang 

5 

12 KAP Leonardo, Mulia dan 

Ricard 

Jl. Marina No. 8 Komp. 

PRPP Semarang 

10 

13 KAP Suhartati dan Rekan Jl. Citarum Tengah no. 22, 

Semarang 

8 

14 KAP Irawati Kusumadi Jl. Srondol Indah 15A 

Semarang 

5 

15 KAP Drs. Bayudi Watu dan 

Rekan 

Jl. Dr. Wahidin No. 

Semarang 

10 

16 KAP Erwan, Sugandi dan 

Jajat Marjat 

Jl. Tegalsari Barat V No. 

24 Semarang 

10 

17 KAP Drs. Supriyanto Jl. Puri Anjasmoro EE-

3/12, Semarang 

5 

18 KAP Tarmizi Achmad Jl. Dewi Sartika Raya No. 

7, Semarang 

5 

Total 186 
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3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian/wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 

2006:117). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan 

populasi. Penelitian ini akan menggunakan sampel auditor pada Kantor akuntan 

publik yang telah melakukan rotasi wajib atas masing-masing kliennya dengan 

jangka waktu 5 tahun masa penugasan auditnya.  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode  purposive sampling yaitu judgment sampling. Judgment 

sampling yaitu memilih sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan 

(Ferdinand, 2006:195). Pemilihan sampel ini dilakukan karena informasi yang 

diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu mampu memberikan informasi 

yang dikehendaki karena memang memiliki informasi tersebut dan memenuhi 

kriteria yang ditentukan yaitu KAP yang telah melakukan rotasi wajib. 

Auditor yang bersedia untuk menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 141 responden yang berasal dari 15 kantor akuntan publik di 

Semarang. Sampel dari responden yang sesuai dengan kriteria pengambilan 

sampel yaitu auditor pada kantor akuntan publik yang telah melakukan 

kewajiban rotasi audit sebanyak 129 responden sedangkan 12 responden 

sisanya adalah responden yang belum pernah melakukan kewajiban rotasi 

audit karena responden tersebut masih tergolong sebagai auditor yang baru 

bekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang dapat diolah dalam 
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penelitian ini sebanyak 129 responden. Tabel daftar KAP dan jumlah auditor 

yang bersedia menjadi sampel dalam penelitian sebagai berikut:. 

Tabel 3.2 Nama KAP dan Sampel Auditor di Semarang 

No. Nama KAP Jumlah Sampel 

1 KAP Drs. I Soetikno 5 

2 KAP Drs. Sugeng Pamudji 17 

3 KAP Drs. Bayudi Watu dan Rekan 9 

4 KAP Yulianti, S.E, BAP 13 

5 KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso 17 

6 KAP Drs. Soekamto 9 

7 KAP Ngurah Arya dan Rekan 17 

8 KAP Drs. Tahrir Hidayat 5 

9 KAP Drs. Benny Gunawan 5 

10 KAP Suhartati dan Rekan 8 

11 KAP Hananta Budianto 10 

12 KAP KAP Ruchendi, Mardjito dan Rushadi 8 

13 KAP Leonardo, Mulia dan Richard 8 

14 KAP Drs. Supriyanto 5 

15 KAP Erwan, Sugandhi dan Jajat Marjat 5 

Total 141 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi independensi (X1), Keahlian 

profesional auditor (X2), dan tenure kantor akuntan publik (X3) yang berperan 

sebagai variabel bebas (independen). Sedangkan kualitas audit (Y) berfungsi 

sebagai variabel terikat (dependen). Penelitian ini .melihat pengaruh dari 

ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat dengan adanya pergantian KAP 
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sebagai keputusan dari adanya kasus wajib rotasi audit. Adapun variabel-

variabel tersebut meliputi : 

3.2.1 Variabel Terikat (Y) 

3.2.1.1 Kualitas Audit 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 

audit. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor untuk dapat 

menemukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien. Probabilitas digunakan untuk menemukan pelanggaran 

tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan 

pelanggaran tergantung pada independensi auditor (De Angelo, 1981). 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit diadaptasi dari De 

Angelo (1981), yaitu: (1) Pengalaman auditor, (2) Pendidikan yang ditempuh 

audiitor, (3) Profesionalisme yang dimiliki oleh masing-masing auditor, (4) 

Struktur  audit  perusahaan klien, dan (5) independensi auditor. Masing-

masing item pernyataan diukur dengan menggunakan skala liker 5 poin, 

dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa kualitas audit yang 

dihasilkan semakin rendah, semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa 

kualitas audit yang hasilkan auditor semakin tinggi. 

3.2.2 Variabel Bebas (X) 

3.2.2.1 Independensi (X1) 

Independensi merupakan suatu kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat 
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(Mulyadi, 2002:62). Indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

independensi terhadap kualitas audit yaitu: (1) Hubungan keluarga akuntan 

dengan klien berupa suami istri, saudara sedarah dengan klien; (2) Besarnya 

audit fee yang dibayarkan oleh klien tertentu; (3) Hubungan usaha dan 

keuangan dengan klien; (4) Pemberian fasilitas dan bingkisan oleh klien; (5) 

Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai; (6) Pelaksanaan jasa non audit 

untuk klien audit. 

3.2.2.2 Keahlian Profesional Auditor (X2) 

Keahlian profesional merupakan auditor yang bekerja menjalankan 

tugasnya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi maupun auditing yang 

dalam melaksanakan tugas dan profesinya sesuai dengan standar dan etika 

profesi yang telah ditetapkan. Merujuk pada penelitian Wahyudi dan Aida 

(2006) sesuai dengan teori yang dihasilkan Hall (1968), indikator yang 

digunakan untuk mengukur keahlian profesional auditor dalam pengaruhnya 

terhadap kualitas audit adalah (1) Pengabdian pada profesi, (2) Kewajiban 

sosial, (3) Kemandirian, (4) Keyakinan terhadap peraturan profesi, (5) 

Hubungan dengan sesama profesi. 

3.2.2.3 Tenure Kantor Akuntan Publik (X 3) 

Tenure Kantor Akuntan Publik merupakan lamanya masa kerja audit 

antara auditor kantor akuntan publik dengan klien. Ada dua kemungkinan 

yang akan terjadi berhubungan dengan lamanya hubungan audit dengan klien 

yaitu semakin lama tenure kantor akuntan publik memungkinkan 

menghasilkan audit yang berkualitas dan semakin lamanya tenure kantor 
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akuntan publik memungkinkan menghasilkan audit yang semakin menurunnya 

kualitas audit. Berdasarkan Gosh dan Moon (2004), indikator yang digunakan 

untuk mengukur tenure kantor akuntan publik yaitu (1) Berapa tahun lamanya 

auditor melakukan audit terhadap suatu klien, (2) Jenis perusahaan yang 

diaudit, (3) Pertimbangan audit antara auditor dengan klien. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Konsep dalam penelitian ini meliputi independensi auditor, keahlian 

professional auditor, dan tenure KAP sebagai variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan secara 

langsung yaitu dengan mengirimkan kuesioner atau angket dengan jenis 

tertutup dengan memberikan skor dari jawaban kuesioner yang diisi oleh 

responden yaitu auditor KAP di Semarang. Kuesioner dalam penelitian ini 

terdiri dari 2 bagian, yaitu: 

1. Data Diri Responden 

Data diri responden berisi beberapa pertanyaan tentang identitas 

responden. Pernyataan tersebut meliputi nama, jenis kelamin, jabatan, 

pendidikan terakhir, lama pengalaman kerja responden, keahlian khusus, 

lama menekuni keahlian khusus dan kepemilikan sertifikat profesional 

selain audit. 
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2. Pernyataan mengenai independensi, keahlian profesional auditor, tenure 

KAP dan kualitas audit berkaitan dengan keputusan rotasi wajib auditor. 

Bagian ini berisi pernyataan-pernyataan mengenai independensi, 

keahlian profesional auditor, tenure KAP dan kualitas audit berkaitan 

dengan keputusan rotasi wajib auditor. Jenis pernyataan bersifat tertutup, 

responden hanya memberi tanda chek list (√)  pada jawaban yang tersedia. 

Metode perskalaan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala likers 5 poin untuk pernyataan yang diajukan kepada 

responden. Setiap jawaban dari pernyataan tersebut telah ditentukan 

skornya. Berikut penilaian atau skor alternatif dari setiap jenis pernyataan 

yang digunakan dalam penelitian. 

1. Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

2. Tidak Setuju (TS)    = 2 

3. Ragu-Ragu atau Netral (N) = 3 

4. Setuju (S)    = 4 

5. Sangat Setuju   = 5  

 

3.4 Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Semarang. Penelitian ini berlangsung selama 2 

minggu. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 141, kuesioner yang kembali 

sebanyak 141, sehingga tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%, 

Kuesioner yang tidak sesuai kriteria penelitian sebanyak 12 atau sebesar 
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8,51%. Kuesioner yang dapat digunakan sesuai dengan metode pengambilan 

sampelnya yaitu purposive sampling dengan kriteria sampelnya adalah 

auditor yang telah melakukan kewajiban rotasi sebanyak 129 atau sebesar 

91,48%. Tabel 4.1 menunjukkan tingkat penyebaran dan pengembalian 

kuesioner dalam penelitian. 

Tabel 3.3 Tingkat pengembalian kuesioner 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Total kuesioner yang dibagikan 141 100 % 

Total kuesioner yang kembali 141 100 % 

Total kuesioner yang tidak kembali - - 

Total kuesioner yang tidak sesuai kriteria 12 8, 51 % 

Total kuesioner yang sesuai kriteria 129 91, 48 % 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2011 

 

3.5 Uji Kualitas Data 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

sah/valid suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah bila 

mempunyai validitas tinggi, mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006:172).  
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Pengujian validitas atas butir pernyataan masing-masing indikator 

yang digunakan untuk tiap-tiap variabel penelitian telah dilakukan dengan 

bantuan sepuluh orang responden, sehingga dapat diketahui tingkat kevalidan 

masing-masing butir pernyataan yang akan digunakan dalam penelitian. Hasil 

pengujian validitas yang telah dilakukan terdapat beberapa pertanyaan yang 

tidak valid pada pernyataan kualitas audit, independensi auditor, keahlian 

professional auditor, dan tenure KAP. Pernyataan tersebut dalam pengujian 

selanjutnya dihapus. 

Pengujian validitas variabel kualitas audit dilakukan dengan bantuan 

program SPSS 16. Hasil pengujian tersebut dibandingkan pada r tabel dengan 

taraf signifikansi sebesar 5%, didapat r tabel= 0, 549 (r tabel pada df=10). Jika 

r hitung > r tabel maka item pernyataan dinyatakan valid.    

3.5.1.1 Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil pengujian SPSS, diketahui bahwa uji validitas pada 

kualitas audit menunjukkan bahwa pernyataan dari masing-masing indikator 

dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel (0, 549), 

sehingga indikator pada variabel kualitas audit dinyatakan valid. 

Tabel 3.4  Hasil pengujian validitas Kualitas Audit 

No Indikator Kualitas Audit Pernyataan ke r hitung keterangan 

1 Pengalaman yang dimiliki 

auditor 

1 0, 842 Valid 

2 0, 565 Valid 

2 Pendidikan auditor 5 0, 635 Valid 

6 0, 811 Valid 

3 Profesionalisme auditor 7 0, 641 Valid 
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No Indikator Kualitas Audit Pernyataan ke r hitung keterangan 

4 Strukturaudit perusahaan 

klien 

10 0, 706 Valid 

11 0, 635 Valid 

12 0, 687 Valid 

5 Tingkat independensi 

auditor 

13 0, 602 Valid 

14 0, 590 Valid 

15 0, 842 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2011 

3.5.1.2 Uji Validitas Variabel Independensi Auditor 

Berdasarkan hasil pengujian validitas independensi auditor dengan 

SPSS, diketahui bahwa uji validitas pada independensi auditor menunjukkan 

bahwa pernyataan dari masing-masing indikator valid. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai r hitung > r tabel (0, 549), sehingga indikator pada variabel 

independensi auditor dinyatakan valid. Berikut adalah tabel hasil pengujian 

validitas independensi auditor. 

Tabel 3.5  Hasil pengujian validitas Independensi Auditor 

No Indikator Independensi 

Auditor 

Pernyataan ke r hitung keterangan 

1 Hubungan keluarga akuntan 

dengan klien berupa suami 

istri, saudara dengan klien 

16 0, 571 Valid 

17 0, 766 Valid 

2 Besarnya audit fee yang 

dibayarkan klien 

21 0, 877 Valid 

3 Hubungan usaha dan 

keuangan dengan klien 

22 0, 579 Valid 

23 0, 652 Valid 

24 0, 783 Valid 
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No Indikator Independensi 

Auditor 

Pernyataan ke r hitung keterangan 

4 Pemberian fasilitas dan 

bingkisan oleh klien 

25 0, 799 Valid 

27 0, 762 Valid 

5 Keterlibatan dalam usaha 

yang tidak sesuai 

28 0, 643 Valid 

6 Pelaksanaan jasa non audit 

untuk klien audit 

32 0, 669 Valid 

33 0, 602 Valid 

Sumber: Data validitas yang diolah tahun 2011 

3.5.1.3 Uji Validitas Variabel Keahlian Profesional Auditor 

Hasil pengujian validitas keahlian profesional auditor dengan SPSS, 

diketahui bahwa pernyataan dari masing-masing indikator valid. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel (0, 549), sehingga indikator pada 

variabel keahlian professional auditor dinyatakan valid.  

Tabel 3.6  Hasil pengujian validitas Keahlian Profesional Auditor 

No Indikator Keahlian 

Profesional Auditor 

Pernyataan ke r hitung keterangan 

1 Pengabdian pada profesi 34 0, 597 Valid 

35 0, 720 Valid 

2 Kewajiban social 37 0, 735 Valid 

38 0, 850 Valid 

39 0, 815 Valid 

3 Kemandirian 40 0, 605 Valid 

4 Keyakinan terhadap 

peraturan profesi 

43 0, 766 Valid 

44 0, 579 Valid 

5 Hubungan dengan sesama 

profesi 

48 0, 646 Valid 

Sumber: Data validitas yang diolah tahun 2011 
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3.5.1.4 Uji Validitas Variabel Tenure KAP 

Hasil pengujian validitas pada tenure KAP menunjukkan bahwa 

pernyataan dari masing-masing indikator valid. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai r hitung > r tabel (0, 549), sehingga indikator pada variabel tenure KAP 

dinyatakan valid.  

Tabel 3.7 Hasil pengujian validitas Tenure KAP 

No Indikator Tenure KAP Pernyataan ke r hitung keterangan 

1 Berapa tahun lamanya auditor 

melakukan audit terhadap klien 

49 0, 708 Valid 

50 0, 559 Valid 

2 Jenis perusahaan yang diaudit 52 0, 799 Valid 

53 0, 794 Valid 

54 0, 853 Valid 

3 Pertimbangan audit antara 

auditor dengan klien 

55 0, 843 Valid 

56 0, 843 Valid 

Sumber: Data validitas yang diolah tahun 2011 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk menguji konsistensi kuesioner 

dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika 

digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Reliabilitas instrumen 

penelitian diuji menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Jika nilai 

koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa intrumen 

penelitian tersebut handal atau reliabel (Ghozali, 2006:42).  

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui nilai Cronbach's 

Alpha pada masing-masing variabel penelitian dengan bantuan sepuluh 

responden sama halnya dengan pengujian validitas yang dilakukan dengan 
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menggunakan SPSS 16. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi butir 

pernyataan dalam masing-masing variabel penelitian. Hasil pengujian 

reliabilitas masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 16.0 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

No Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Nilai 
standarisasi 

Keterangan 

1 X1 0, 924 0, 60 Reliabel 

2 X2 0, 907 0, 60 Reliabel 

3 X3 0, 899 0, 60 Reliabel 
4 Y 0, 923 0, 60 Reliabel 

Sumber: Data Realibilitas yang diolah Tahun 2011 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif  

3.6.1.1 Analisis Deskriptif Responden 

Penelitian ini analisis deskriptif menggambarkan tentang demografi 

responden yang ada pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Deskripsi 

profil responden (demografi responden) ini terdiri dari jenis kelamin, usia 

responden, jabatan, pendidikan, pengalaman kerja, lama menekuni pekerjaan, 

keahlian khusus, dan kepemilikan sertifikat selain audit. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 
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3.6.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi variabel. Metode deskriptif yang digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

bantuan SPSS dan metode prosentase. Metode analisis ini digunakan untuk 

mengkaji variabel yang ada dalam penelitian yang terdiri dari independensi, 

keahlian profesional, tenure kantor akuntan publik dan kualitas audit. Ali 

(1992:104) dalam Caroline (2010), langkah-langkah yang digunakan yaitu: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

3. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

4. Merumuskan skor dalam rumus: 

% = n x 100% 

 N 

Keterangan: 

n : Jumlah nilai 

N : Jumlah nilai ideal 

% : Prosentase yang diperoleh 

Prosentase skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria 

yang ada. Kriteria ditentukan berdasarkan skor ideal. Setiap itemnya diberi skor 

1-5, maka dapat ditentukan: 
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Prosentase maksimal  = (5:5) x 100% = 100% 

Prosentase minimal  = (1:5) x 100% = 20% 

Rentang  = 100% - 20% 

 = 80% 

Panjang kelas interval = 80% : 5 

 = 16% 

Panjang kelas interval 16% dan prosentase minimal 20%, maka 

diperoleh interval sebagai berikut: 

20% - 35% Sangat Buruk 

36% - 51% Buruk 

52% - 67% Sedang 

68% - 83% Baik 

84% - 100% Sangat Baik 

Kriteria ini digunakan setiap variabel sebab yang memiliki skor antara 1-

5 yaitu variabel kualitas audit, independensi auditor, keahlian professional 

auditor, dan tenure KAP. 

 

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan sebagai kelanjutan atau 

pengembangan dari proses analisis deskriptif karena pada metode ini dilakukan 

berbagai penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul serta melakukan 

pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah  
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model regresi linier berganda. Data yang dapat dianalisis dengan regresi linier 

berganda harus diuji dengan menggunakan uji prasyarat dengan menggunakan 

uji normalitas dan uji asumsi klasik antara lain uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolinieritas. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen guna menjawab hipotesis yang 

telah diajukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16. 

3.6.2.1 Uji Prasyarat 

Data yang akan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yang bertujuan untuk mengetahui 

kualitas data penelitian.  

1.  Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2005:110). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat 

dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov, grafik 

histogram dan kurva penyebaran P-Plot dengan bantuan SPSS 16.  

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier 

berganda, terlebih dahulu akan diuji asumsi klasik. Uji Asumsi klasik bertujuan 

untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya multikolinieritas dan 

heteskedastisitas yang selanjutnya dapat digunakan dalam melakukan regresi 

linear berganda. Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis 
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regresi berganda, terlebih dahulu akan diuji heteroskedastisitas dan 

multikolinieritas. 

3.6.2.3.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke 

pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas (Ghozali, 

2006:105). Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas/tidak 

Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas berarti residual pengamatan yang 

lain berbeda. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala Heteroskedastisitas 

dapat dilihat dengan grafik plot dan uji Glejser. 

3.6.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel 

bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Uji Multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation 

Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka 

tidak terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006:92). 

3.6.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah regresi linier 

berganda. Analisis data dilakukan dengan bantuan dari program SPSS sebagai 

alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Persamaan regresi 

linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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Keterangan : 

Y  : Kualitas audit 

X1 : Independensi 

X2 : Keahlian professional 

X3     : Tenure KAP 

β0  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi 

e : error 

Toleransi keslahan ( α ) yang ditetapkan sebesar 5% dengan 

signifikansi 95%. 

3.6.2.4  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

koefisien regresi yaitu untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Apabila hasil analisis 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang bersangkutan adalah signifikan 

atau dapat dipertanggungjawabkan, maka persamaan regresi tersebut dapat 

digunakan untuk membuktikan hipotesis yang ditunjukkan. 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada 

KAP yang melakukan kewajiban rotasi audit. Independensi merupakan 
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sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak 

mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sikap 

independensi auditor sangat diperlukan untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas. Auditor yang kehilangan independensinya dapat menyebabkan 

laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 

sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Rotasi wajib auditor diperlukan untuk mempertahankan independensi 

auditor agar tidak goyah seiring dengan berbagai tantangan auditor yang 

dihadapi ketika melakukan audit.  

Hipotesis pertama dianalisis melalui uji parsial (Uji t) dengan 

menggunakan SPSS 16. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan 

menggunakan program SPSS 16 dengan melihat pada besarnya 

probabilitas value (p value) pada tabel hasil SPSS untuk pengujian secara 

parsial dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 5%). 

2. Hipotesis 2 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa keahlian 

professional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP 

yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Keahlian profesional 

merupakan konsep profesinalisme untuk mengukur bagaimana para 

profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan 

perilaku mereka dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai 
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hubungan yang timbal balik (Messier, 2006:53). Seorang auditor 

memerlukan keahlian khusus ketika melakukan pekerjaannya. Keahlian 

profesional tentunta dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan 

auditor. Tanpa adanya keahlian profesional maka auditor tidak akan 

memiliki nilai tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Semakin tinggi 

keahlian profesional auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

semakin tinggi. Keahlian profesional dapat dipertahankan dengan rotasi 

wajib auditor sama halnya dengan independensi karena sikap independen 

auditor tidak akan lengkap tanpa adanya keahlian profesional auditor. 

Hipotesis kedua dianalisis melalui uji parsial (Uji t) dengan 

menggunakan SPSS 16. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan 

menggunakan program SPSS 16 dengan melihat pada besarnya 

probabilitas value (p value) pada tabel hasil SPSS untuk pengujian secara 

parsial dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 5%). 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa tenure 

KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit. Tenure KAP juga dapat berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Tenure merupakan lamanya hubungan auditor 

dengan kliennya. Para peneliti menghasilkan hipotesis yang berbeda-beda 

berhubungan dengan pengaruh tenure terhadap kualitas audit. Gosh dan 

Moon (2004), menyatakan masa jabatan audit yang panjang memberikan 
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dampak positif terhadap kualitas audit. Deis dan Giroux (1992), 

menyatakan semakin lamanya tenure auditor maka kualitas audit akan 

semakin menurun. Rotasi wajib auditor menjadi penting untuk 

menghindari tenure yang panjang karena dapat mempengaruhi 

independensinya yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit. 

Hipotesis ketiga dianalisis melalui uji parsial (Uji t) dengan 

menggunakan SPSS 16. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan 

menggunakan program SPSS 16 dengan melihat pada besarnya 

probabilitas value (p value) pada tabel hasil SPSS untuk pengujian secara 

parsial dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 5%). 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit. Independensi auditor, keahlian 

profesional auditor dan tenure KAP merupakan hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan dalam menjaga kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor. Auditor yang independen tidak dapat menghasilkan laporan audit 

yang berkualitas tanpa adanya keahlian profesional (Muliani dan Icuk, 

2010). (Deis dan Giroux, 2004) menyatakan tenure KAP menjadi batasan 

waktu hubungan antara auditor dengan klien agar independensi dapat 

terjaga guna untuk mempertahankan kualitas hasil audit auditor. 
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Hipotesis keempat dianalisis melalui uji simultan (Uji F) dengan 

menggunakan SPSS 16. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 

Hasil dari uji F dapat dilihat pada besarnya F thitung dengan probabilitas 

(signifikansi) lebih kecil dari 0,05. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yaitu suatu badan usaha yang telah mendapatkan ijin 

dari menteri keuangan atau pejabat berwenang sebagai wadah bagi akuntan 

publik atau auditor dalam memberikan jasanya. Akuntan Publik atau akuntan 

independen adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari menteri 

keuangan atas pejabat yang berwenang untuk memberikan jasanya. Kantor 

akuntan publik dalam penelitian ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan 

Persekutuan atau CV dimana beberapa akuntan publik bergabung untuk 

menjalankan usahanya secara bersama-sama sebagai sekutu atau rekan 

(Partner). Selain itu KAP juga ada yang selain sebagai akuntan publik juga 

bertindak sebagai konsultan manajemen.  

Penelitian ini dilakukan terhadap akuntan publik di Kota Semarang 

khususnya yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Rotasi wajib auditor 

dipandang dapat mempertahankan sikap-sikap yang wajib dimiliki auditor 

profesional demi terciptanya audit yang berkualitas.sampel dalam penelitian 

ini sebayak 129 responden. Hal yang diungkap adalah independensi auditor, 

keahlian profesional auditor, tenure KAP dan kualitas audit. 
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

4.2.1 Analisis Deskriptif Responden 

Deskriptif profil responden terdiri dari jenis kelamin, jabatan, 

pengalaman kerja, banyaknya perusahaan yang telah diaudit, pendidikan, dan 

pelatihan atau keahlian khusus yang dimiliki responden. Hal ini bertujuan 

untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian.  Deskripsi responden ini dapat digambarkan dengan menggunakan 

tabel demografi responden berikut ini. 

Tabel 4.1 Tabel Demografi Responden 

Keterangan Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin     

1. Laki-laki 78 60, 46 % 

2. Perempuan 51 39, 53 % 

Total 129 100% 

Jabatan     

1. Partner 25 19, 7 % 

2. Auditor senior 36 27, 90 % 

3. Auditor Yunior 43 33, 33 % 

4. Magang 15 11, 63% 

5. Lainnya 10 7, 75% 

Total 129 100% 

Pengalaman kerja     

1. Kurang dari 3 tahun 58 44, 96 % 

2. 3-5 tahun 49 37, 98 % 

3. Lebih dari 5 tahun 22 17, 05 % 

Total 129 100% 
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Keterangan Jumlah Presentase 

Banyak perusahaan yang diaudit     

1. Kurang dari 2 perusahaan 19 14, 73 % 

2. 3-5 perusahaan 26 20, 16 % 

3. 6-8 perusahaan 39 30, 23 % 

4. Lebih dari 8 perusahaan 45 34, 89 % 

Total 129 100% 

Pendidikan 

1. D3 52 40, 31 % 

2. S1 44 34, 10 % 

3. S2 33 25, 58 % 

4. Lainnya - - 

Total 129 100% 

Keahlian khusus yang dimiliki 

1. Analis system 41 31, 78 % 

2. Konsultasi pajak 38 29, 45 % 

3. Konsultasi manajemen 39 30, 23 % 

4. Lainnya 21 16, 28 % 

Total 129 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 2011 

 

Sampel dalam penelitian ini yang dapat diolah berjumlah 129 

responden yang terdiri dari 78 laki-laki (60,46%) dan 51 perempuan 

(39,53%). Responden dalam penelitian ini yang berjabatan sebagai partner 25 

orang (19,7%), jabatan auditor senior 36 orang (27,90%), jabatan auditor 

yunior 43 orang (33,33%), magang 15 orang (11,63%), dan sisanya adalah 

responden yang memiliki jabatan lainnya sebanyak 10 orang (7,75%). 

Berdasarkan pengalaman kerja, responden dalam penelitian ini mempunyai 
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pengalaman kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 58 orang (44,96%), 3-5 tahun 

sebanyak 49 (37,98%), kurang dari 3 tahun sebanyak 22 orang (17,05%). 

Berdasarkan banyaknya perusahaan yang telah diaudit oleh auditor, 

auditor yang mengaudit kurang dari 3 perusahaan 19 orang (14,73%), 3-5 

perusahaan 26 orang (20,16%), auditor yang mengaudit 6-8 perusahaan 

sebanyak 39 orang (30,23%), dan auditor yang telah mengaudit lebih dari 8 

perusahaan sebanyak 45 orang (34,89%). Sebagian besar responden memiliki 

jenjang pendidikan S1 sebanyak 52 orang (40,31%), jenjang pendidikan D3 

sebanyak 44 (34,10%), jenjang pendidikan S2 sebanyak 33 orang (25,58%). 

 Berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki responden, sebagian 

besar responden memiliki keahlian khusus konsultan pajak sebesar 41 orang 

(31,78%), keahlian sebagai analis sistem 38 orang (29,45%), sebagai 

konsultan manajemen 39 orang (30,23%), dan yang memiliki keahlian 

khusus lainnya sebanyak 21 orang (16,28%).  

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui tentang kualitas audit, 

independensi auditor, keahlian professional auditor dan tenure KAP pada 

Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang yang telah melakukan kewajiban 

rotasi audit. pendeskripsian  ini terdapat lima kriteria penilaian jawaban 

responden terhadap item pernyataan dalam instrument penelitian. Berikut 

adalah uraian tiap variabel dalam penelitian. 
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4.2.2.1 Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan 

melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. 

Kualitas audit diungkap dengan sebelas butir pertanyaan dilihat dari lima 

indikator yaitu pengalaman auditor, pendidikan yang ditempuh audiitor, 

profesionalisme yang dimiliki oleh masing-masing auditor, struktur  audit  

perusahaan klien, dan independensi auditor. 

Tabel 4.2 Deskriptif Kualitas Audit 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 129 38 55 45.65 4.162 

Valid N (listwise) 129     

 
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel 

kualitas audit adalah 45,65 atau sebesar 83 % dengan standar deviasi 4.162, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan auditor adalah 

baik. Berikut merupakan rata-rata jawaban responden pada pernyataan 

kualitas audit: 

Tabel 4.3 Prosentase jawaban responden pada pernyataan kualitas audit 

No Nilai Interval Kriteria F % 
1 20% - 35% Sangat Buruk 0 0% 
2 36% - 51% Buruk 0 0% 
3 52% - 67% Sedang 4 3,10 % 
4 68% - 83% Baik 70 54,27 % 
5 84% - 100% Sangat Baik 55 42,63 % 

Jumlah 129 100% 
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Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui sebanyak 70 auditor (54,27%) 

memiliki kualitas audit yang baik, 55 auditor (42,63%) memiliki kualitas 

audit yang sangat baik. Hanya 4 auditor (3,10%) yang memiliki kualitas audit 

sedang, sedangkan yang memiliki kualitas audit buruk dan sangat buruk tidak 

ada. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa dilihat dari kualitas 

audit yang dihasilkan, auditor lebih dominan baik. 

4.2.2.2 Independensi Auditor 

Independensi auditor merupakan sikap mental independen yang 

diharapkan dari seorang akuntan public untuk tidak mempunyai kepentingan 

pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip 

integritas dan objektifitas. Tingkat independensi auditor diukur 

menggunakan enam indikator yaitu hubungan keluarga auditor berupa 

suami/istri, saudara sedarah dengan klien; besarnya audit fee yang diberikan 

klien; pemberian fasilitas dan bingkisan oleh klien; keterlibatan dalam usaha 

yang tidak sesuai; hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan 

dan kerugian yang terkait dengan usaha klien; pelasanaan jasa lain untuk 

klien audit.  

Tabel 4.4 Deskriptif Independensi Auditor 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 129 36 55 40.53 4.222 

Valid N (listwise) 129     
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data rata-rata untuk variabel 

independensi auditor (X1) sebesar 40, 53 atau sebesar 73 % dengan standar 

deviasi 4.222, sehingga dapat dikatakan bahwa independensi auditor dalam 

kondisi yang baik. Berikut merupakan rata-rata jawaban responden pada 

pernyataan independensi auditor: 

Tabel 4.5 Prosentase jawaban responden pada pernyataan independensi 

auditor. 

No Nilai Interval Kriteria F % 
1 20% - 35% Sangat Buruk 0 0% 
2 36% - 51% Buruk 0 0% 
3 52% - 67% Sedang 24 18,60 % 
4 68% - 83% Baik 94 72,87 % 
5 84% - 100% Sangat Baik 11 8,52 % 

Jumlah 129 100% 
 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui sebanyak 94 auditor (72,87%) 

memiliki tingkat independensi yang baik, 24 auditor (18,60%) memiliki 

tingkat independensi yang sedang, 11 auditor (8,52%) yang memiliki tingkat 

independensi yang sangat baik, sedangkan yang memiliki independensi 

buruk dan sangat buruk tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

dikatakan bahwa dilihat dari independensi, auditor dengan independensi yang 

baik lebih banyak atau auditor dominan baik. 

4.2.2.3 Keahlian Profesional Auditor 

Keahlian profesional auditor merupakan auditor yang dalam 

menjalankan pekerjaanya/tugasnya memiliki keahlian dalam bidang 

akuntansi maupun auditing yang melaksanakan tugas dan profesinya sesuai 
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dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. Keahlian profesional auditor 

diukur menggunakan lima indikator yaitu pengabdian kepada profesi, 

kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan 

hubungan dengan rekan seprofesi.  

Tabel 4.6 Deskriptif Keahlian Profesional Auditor 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2 129 26 42 34.98 2.739 

Valid N (listwise) 129     

 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data rata-rata untuk variabel 

keahlian profesional auditor (X2) sebesar 34,98 atau sebesar 83,28 % dengan 

standar deviasi 2.739, sehingga dapat dikatakan bahwa keahlian profesional 

auditor dalam kondisi yang baik. Berikut merupakan rata-rata jawaban 

responden pada pernyataan keahlian profesional auditor: 

Tabel 4.7 Prosentase jawaban  responden terhadap pernyataan keahlian 

profesional auditor 

No Nilai Interval Kriteria F % 
1 20% - 35% Sangat Buruk 0 0% 
2 36% - 51% Buruk 0 0% 
3 52% - 67% Sedang 3 2,33 % 
4 68% - 83% Baik 111 86,04 % 
5 84% - 100% Sangat Baik 15 11,63 % 

Jumlah 129 100% 
 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui sebanyak 111 auditor 

(86,04%) memiliki tingkat keahlian profesional yang baik, 15 auditor 
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(11,63%) memiliki tingkat keahlian profesional yang sangat baik, dan hanya 

3 auditor (2,33%) yang memiliki tingkat keahlian profesional yang sangat 

baik, sedangkan yang memiliki keahlian profesional buruk dan sangat buruk 

tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa auditor di 

Semarang berada pada kriteria yang memiliki keahlian profesional baik. 

4.2.2.4 Tenure KAP 

Tenure KAP merupakan lamanya masa atau waktu auditor dalam 

mengaudit klien. Tenure KAP diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu 

berapa tahun lamanya auditor melakukan audit terhadap suatu klien, jenis 

perusahaan yang diaudit, dan pertimbangan audit antara auditor dengan klien.  

Tabel 4.8 Deskriptif Tenure KAP 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3 129 20 33 25.72 2.801 

Valid N (listwise) 129     

 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data rata-rata untuk variabel 

tenure KAP (X3) sebesar 25,72 atau sebesar 77,94 % dengan standar deviasi 

2.801, sehingga dapat dikatakan bahwa tenure KAP sudah berada dalam 

waktu yang singkat. Berikut merupakan rata-rata jawaban responden pada 

pernyataan tenure KAP: 

Tabel 4.9 Prosentase jawaban terhadap pernyataan tenure KAP 

No Nilai Interval Kriteria f % 
1 20% - 35% Sangat Lama 0 0% 
2 36% - 51% Lama 0 0% 
3 52% - 67% Sedang 28 21,70 % 



82 

 

 

 

4 68% - 83% Singkat 89 69% 
5 84% - 100% Sangat Singkat 12 9,30 % 

Jumlah 129 100% 
  Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui sebanyak 89 auditor (69 %) 

menyetujui tenure yang singkat, 28 auditor (21,70%) lebih menyetujui adanya 

tenure yang sedang, dan 12 auditor (9,30%) menyetujui berada pada tenure 

yang sangat singkat, sedangkan yang memilih untuk berada pada tenure yang 

sangat lama dan lama tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan 

bahwa dengan adanya kewajiban rotasi audit yang telah diterapkan pada kantor 

akuntan publik di Semarang, maka auditor lebih dominan untuk berada pada 

tenure yang singkat. 

 

4.3 Analisis Statistik Inferensial 

4.3.1 Uji Prasyarat 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan regresi 

linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu dengan uji 

normalitas. 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 cara yaitu 

menggunakan grafik histogram, kurva penyebaran P-Plot, dan uji 

Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S). 
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Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas menurut Ghozali, 

2006:112) yaitu: 

a. Jika sumbu menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 
 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram 

Berdasarkan grafik histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal atau dapat dikatakan grafik histogram 

telah menunjukkan pola distribusi yang normal, sehingga model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Grafik histogram merupakan cara termudah 

untuk melihat normalitas residual dengan membandingkan data observasi 
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dengan distribusi yang mendekati normal, namun hal ini dapat menyesatkan 

khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah 

dengan melihat normal P-Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Berikut merupakan normalitas data dengan normal P-Plot: 

 
 

Grafik 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 

Berdasarkan gambar 4.2 grafik normal P-Plot, dapat disimpulkan 

bahwa residual terdistribusi secara normal. Grafik normal probability titik-

titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa 

residual terdistribusi secara normal.  

Pengujian normalitas lain yang dilakukan adalah uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). uji ini dilakukan dengan membuat 

hipotesis: 
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Ho : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Berikut hasil pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S): 

Tabel 4.10 Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 129 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.27374963 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.252 

Asymp. Sig. (1-tailed) .087 

a. Test distribution is Normal. 

 
 

Hasil uji normalitas pada tabel di atas, didapat nilai Kolmogorov-

Smirnov sebesar 1,252 dan signifikansi pada 0,087. Hal ini berarti Ho 

diterima yang berarti data residual berdistribusi normal karena nilai p= 0,087 

> 0, 05. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan 

diregresikan telah memenuhi syarat asumsi klasik, yaitu dilakukan melalui 

uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.  

4.3.3.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan yang 
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lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan grafik ScatterPlot dan Uji Glejser. 

1. Grafik ScatterPlots 

Heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik scatterplot dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
 

Gambar 4.3 grafik hasil uji heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
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model regresi, dengan kata lain pada model regresi tidak terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain, sehingga dapat disimpulkan model regresi telah memenuhi asumsi 

heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa varians data homogen. 

2. Uji Glejser 

Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual 

terhadap variabel independen (Gujarati, 20030 dengan persamaan regresi 

berikut: 

|Ut| = α + βXt + vt 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser dapat dilihat pada table 

berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.038 3.661  3.592 .000 

X1 -.012 .057 -.012 -.123 .902 

X2 .089 .121 .059 .709 .480 

X3 .099 .091 .078 1.083 .281 

a. Dependent Variable: ABSUT     

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai Absolute Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05), sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Ada atau tidaknya korelasi antar variabel 

dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai VIF < 10 maka dapat dinyatakan tidak ada korelasi sempurna 

antar variabel bebas dan sebaliknya. Hasil pengujian multikolinearitas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.711 3.981  4.952 .000   

X1 -.034 .097 -.035 -.352 .725 .515 1.942 

X2 .323 .124 .081 1.988 .035 .739 1.354 

X3 .895 .139 .602 6.420 .000 .563 1.778 

a. Dependent Variable: Y       

 
 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa pertihungan nilai 

tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen (X1, X2, X3) yang 

memiliki nilai tolerance < 0,10 (51,5%; 73,9%; dan 56,3%) yang berarti tidak 

ada korelasi antar variabel independen yang nilainya > 95%. Hasil 
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perhitungan niali VIF juga menunjukkan hal yang sama, karena tidak ada 

satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 (1,942; 1,354; dan 

1,778), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada  multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi berganda (R) sebesar 0,581 dengan koefisien determinasinya (R2) 

sebesar atau 56,6%. Berikut adalah tabel hasil analisis regresi berganda 

dengan program SPSS 16. 

Tabel 4.13 Model Summary Regresi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .617a .581 .566 3.313 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  

b. Dependent Variable: Y   

 

Berikut adalah tabel hasil uji ANOVA regresi berganda: 

Tabel 4.14 ANOVA Regresi 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 845.470 3 281.823 25.679 .000a 

Residual 1371.832 125 10.975   

Total 2217.302 128    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    

b. Dependent Variable: Y     
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas, didapat nilai F hitung sebesar 25,679 

dengan signifikansi sebesar 0,000. Signifikansi (probabilitas) lebih kecil dari  

0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit.  

Koefisien regresi secara parsial (uji t) dapat ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.15 Koefisien-koefisien hasil perhitungan analisis regresi 

berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.711 3.981  4.952 .000 

X1 -.034 .097 -.035 -.352 .725 

X2 .323 .124 .381 1.988 .035 

X3 .895 .139 .602 6.420 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.15 di atas, maka dapat 

dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y =  19,711 – 0,034 X1 + 0,323 X2 + 0,895 X3 

Berikut merupakan penjelasan dari persamaan regresi berganda yang 

terbentuk: 

1. Konstanta maupun koefisien variabel-variabel independen keahlian 

profesional auditor dan tenure KAP memiliki nilai positif. Hal ini 
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menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki 

hubungan yang searah, berarti kualitas audit akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya keahlian profesional auditor dan tenure KAP, 

terutama pada KAP yang auditornya telah melakukan kewajiban rotasi 

audit. variabel independensi auditor memiliki nilai negatif yang berarti 

bahwa pada variabel independensi auditor memiliki hubungan terbalik 

dengan kualitas audit. 

2. Konstanta sebesar 19,711 berarti bahwa seorang auditor tetap dapat 

memiliki kualitas sebesar konstanta meskipun variabel independennya 

(bebas) nol. 

3. Nilai -0,034 menunjukkan koefisiensi atau slop dari X1 yang artinya jika 

nilai variabel ada pengurangan 1 (karena tanda -), maka variabel X1 akan 

menurunkan variabel Y (dependen) sebesar 0,034. 

4. Nilai 0,323 dan 0,895 menunjukkan koefisiensi dari slop X2 dan X3 yang 

artinya jika nilai variabel ada penambahan 1 (karena tanda +), maka 

variabel X2 dan X3 akan meningkatkan variabel Y (dependen) sebesar 

0,323 dan 0,895. 

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Kualitas audit berhubungan dengan kemampuan auditor dalam 

menghasilkan suatu laporan keuangan auditan perusahaan klien. Laporan hasil 

audit yang berkualitas adalah laporan hasil audit yang mencerminkan keadaan 

keuangan perusahaan klien yang sebenarnya sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berterima umum. Berdasarkan hasil penelitian, tinggi rendahnya kualitas 
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audit dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat independensi auditor, 

keahlian profesional auditor, dan tenure KAP dengan koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,566 atau 56,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa secara bersama-

sama variabel independensi auditor, keahlian profesional, dan tenure KAP 

mempengaruhi variabel terikat kualitas audit sebesar 56,6% dan selebihnya 

43,4% ditentukan oleh faktor lain diluar model penelitian. 

Kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP. Pengaruh 

tiap-tiap variabel bebas independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan 

tenure KAP terhadap kualitas audit yaitu variabel bebas independensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit sebesar -0,034 atau -3,4% dengan taraf 

signifikansi 0,725 > 0,05, artinya variabel independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit.  

Variabel keahlian profesional auditor berpengaruh sebesar 0,323 atau 

32,3% dengan taraf signifikansi 0,035 < 0,05, artinya variabel keahlian 

profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit.  Variabel tenure KAP berpengaruh sebesar 

0,895 atau 89,5% dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05, artinya variabel tenure 

KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP yang telah melakukan 

kewajiban rotasi audit.  

Berdasarkan penjelasan, hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian 

ini dirangkum pada tabel 4.15. Tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa 

terdapat 3 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis ditolak. 
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Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Independensi auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada KAP yang melakukan 

kewajiban rotasi audit. 

Ditolak 

H2 Keahlian profesional auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit pada KAP yang melakukan 

kewajiban rotasi audit. 

Diterima 

H3 Tenure Kantor Akuntan Publik berpengaruh 

terhadap kualitas audit pada KAP yang melakukan 

kewajiban rotasi audit. 

Diterima 

H4 Independensi auditor, keahlian profesional 

auditor, dan tenure KAP berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit. 

Diterima 

 

4.4 Pembahasan Hipotesis 

4.4.1 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi auditor memiliki nilai negatif 

dan tidak signifikan. Variabel independensi (X1) memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0,034 satuan yang berarti bahwa setiap penurunan satu satuan variabel 

independensi auditor maka akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor sebesar 0,034 satuan.  
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat dari hasil analisis regresi yang 

menunjukkan bahwa variabel independensi auditor memiliki p value 0,725 > 

0,05, artinya variabel independensi tidak memberikan kontribusi dalam 

menjelaskan variabel kualitas audit atau tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit pada KAP di Semarang yang telah melakukan kewajiban rotasi 

audit, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk memperoleh kualitas audit yang lebih baik dibutuhkan 

independensi auditor yang baik. Auditor yang independen mampu menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas.  

Hasil analisis regresi variabel independensi auditor bernilai negatif yang 

artinya bahwa independensi auditor berada dalam keadaan yang semakin lemah 

dan bernilai negatif dapat menurunkan kualitas audit laporan keuangan yang 

dihasilkan auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila variabel 

independensi auditor buruk maka kualitas audit yang dihasilkan baik. Hal ini 

diduga disebabkan karena adanya tekanan dari klien kepada auditor ataupun 

adanya ketidaknyamanan auditor ketika melakukan audit atas laporan keuangan 

kliennya. Ketidaknyamanan ini dapat bermula dari pemberian fasilitas atau 

bingkisan oleh klien kepada auditor bersamaan dengan masa penugasannya 

sebagai auditor. Selain itu, kedekatan auditor dengan kliennya dan ancaman dari 

klien juga dapat menyebabkan independensi auditor buruk namun kualitas audit 

yang dihasilkan baik.  

Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap 

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal 
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tersebut harus didukung dengan sikap independen. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sikap independen merupakan hal yang melekat pada diri auditor, 

sehingga independen seperti telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki.  

Tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan 

jalur yang seharusnya. Kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa 

menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi 

berbagai fasilitas yang disediakan klien selama penugasan audit untuk auditor. 

Bukan tidak mungkin auditor menjadi ”mudah dikendalikan” klien karena 

auditor berada dalam posisi yang dilematis (Wahyudi dan Aida, 2006). 

Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan pendapat De Angelo 

bahwa kemungkinan dimana auditor akan melaporkan salah saji tergantung pada 

independensi auditor. Hasil ini juga tidak sesuai dengan penelitian Deis dan 

Giroux (1992) bahwa lama waktu auditor melakukan kerjasama dengan klien 

(tenure) berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana tenure merupakan hal 

yang terkait dengan independensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Samelson 

et al (2006) yang menyimpulkan bahwa independensi auditor tidak mempunyai 

hubungan dengan kualitas audit. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 

Caroline (2010) yang menyatakan bahwa independensi juga dapat bernilai 

negatif terhadap kualitas audit, tergantung dari sikap auditor dalam menerima 

informasi dari kliennya. Hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat 

dibuktikan, diduga karena independensi akuntan publik di Semarang masih 

terpengaruh dengan penentuan kebijakan yang dikeluarkan dan adanya 

hubungan yang terlalu dekat dengan kliennya ataupun tekanan-tekanan lain 
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berhubungan dengan masa penugasannya sebagai auditor sehingga diduga akan 

mengurangi independensinya sebagai akuntan publik. 

Independensi auditor sangat diperlukan untuk menghasilkan kualitas 

audit yang tinggi. Semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki auditor, 

maka para pemakai laporan keuangan atau masyarakat juga akan menaruh 

kepercayaan yang tinggi terhadap jasa yang dihasilkan oleh auditor. 

Independensi auditor dalam kenyataannya menjadi suatu hal yang wajib dimiliki 

oleh setiap auditor independen pada Kantor Akuntan Publik karena tanpa 

adanya independensi maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin 

menurun. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-rata skor 

independensi auditor mencapai 72,87%, artinya bahwa independensi auditor di 

Semarang pada KAP yang telah melakukan rotasi auditor sudah berada pada 

kriteria yang memiliki independensi yang baik, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa independensi auditor merupakan faktor penentu dalam hubungannya 

dengan auditor dan hasil kerja auditor dimana independensi auditor menjadi 

salah satu kunci seorang auditor untuk dapat menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. 

Independensi auditor di KAP Semarang memiliki tingkat independensi 

yang baik, namun dari hasil pengujian hipotesis justru diperoleh nilai negatif 

untuk koefisien determinasi independensi auditor. Hal ini dapat terjadi karena 

kemungkinan auditor tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya 
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yang ada di lapangan ketika melakukan pengisian kuesioner sehingga jawaban 

yang diberikan kurang relevan. 

4.4.2 Pengaruh Keahlian Profesonal Auditor terhadap Kualitas Audit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh keahlian profesional 

auditor terhadap kualitas audit adalah berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit pada KAP di Semarang yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. 

Keahlian profesional auditor (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,323 

satuan yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel keahlian 

profesional auditor maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor sebesar 0,323 satuan. Semakin besar nilai koefisien regresi yang dimiliki 

oleh variabel keahlian profesional auditor, maka pengaruh variabel keahlian 

profesional auditor terhadap kualitas audit juga semakin besar. 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel keahlian profesional auditor 

memiliki taraf signifikansi 0,035 < 0,05, artinya variabel keahlian profesional 

mampu memberikan kontribusi dalam menjelaskan variabel kualitas audit pada 

KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit atau variabel keahlian 

profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di 

Semarang yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Hasil penelitian ini 

mengatakan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima.  

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh keahlian profesional 

auditor terhadap kualitas audit. Semakin baik atau semakin tinggi keahlian 

profesional yang dimiliki oleh auditor independen dalam melakukan pekerjaan 

audit atas laporan keuangan perusahaan klien, maka kualitas audit yang 
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dihasilkan oleh auditor independen akan semakin baik atau semakin tinggi. 

Keahlian profesional auditor merupakan hal yang sangat diperlukan seorang 

auditor ketika melakukan audit laporan keuangan sesuai dengan standar 

pekerjaan lapangan, yaitu audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian profesional memadai. 

Keahlian profesional auditor dapat menggambarkan kinerja dan kualitas 

auditor. Auditor yang memiliki keahlian profesional dan kinerja yang auditor 

tinggi maka akan mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi, begitu pula 

sebaliknya. Auditor yang kurang memiliki keahlian profesional dan kinerja 

auditor rendah maka kualitas audit yang dihasilkan juga rendah. Keahlian 

profesional auditor sudah menjadi salah satu keharusan yang wajib diperhatikan 

dan dimiliki setiap auditor independen, dengan begitu dalam menjalankan 

proses auditnya seorang auditor yang memiliki keahlian profesional tinggi akan 

bertindak sesuai dengan prosedur audit yang berlaku dalam melakukan tugasnya 

sebagai auditor ketika melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan klien.  

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan teori yang dikeluarkan oleh 

AICPA. Keahlian profesional auditor menjadi syarat utama bagi auditor yang 

bekerja sebagai seorang auditor independen. Mayangsari (2005) menyatakan 

bahwa supaya laporan audit yang dihasilkan oleh auditor berkualitas maka 

auditor harus menjalankan pekerjaannya secara profesional. Harhinto (2004) 

juga menyatakan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh keahlian 

profesional auditor dalam menjalankan tugas auditnya yang dapat diukur dengan 

menggunakan lima dimensi keahlian profesional auditor. 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-rata skor keahlian 

profesional auditor mencapai 86,04%, artinya bahwa keahlian profesional 

auditor di Semarang pada KAP yang telah melakukan rotasi auditor sudah 

berada pada kriteria yang memiliki keahlian profesional baik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keahlian profesional auditor merupakan faktor yang penting 

dalam menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. 

4.4.3 Pengaruh Tenure KAP terhadap Kualitas Audit. 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel tenure KAP memiliki pengaruh 

positif terhadap kualitas audit pada KAP di Semarang yang telah melakukan 

kewajiban rotasi audit. Variabel Tenure KAP (X3) memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,895 satuan yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan 

variabel tenure KAP maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan 

oleh auditor sebesar 0,895 satuan. Semakin besar nilai koefisien regresi yang 

dimiliki oleh variabel tenure KAP, maka pengaruh variabel tenure KAP 

terhadap kualitas audit juga akan semakin besar. 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel tenure KAP memiliki taraf 

signifikansi 0,000 < 0,05, artinya variabel tenure KAP mampu memberikan 

kontribusi dalam menjelaskan variabel kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit atau variabel keahlian profesional auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP di Semarang yang telah 

melakukan kewajiban rotasi audit. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa H3 

dalam penelitian ini diterima.  
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Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya tenure KAP yang 

singkat atau tenure KAP sesuai dengan peraturan pergantian auditor yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor 

independen akan semakin baik. Hasil penelitian ini sangat mendukung adanya 

Keputusan Menteri Keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya misalnya 

adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan Keputusan 

Menteri Keuangan N0.395/KMK 06/2003 yang merupakan revisi atas  

Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002. 

Tenure KAP merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 

tinggi rendahnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Hal ini karena jika 

auditor benar-benar patuh terhadap peraturan tentang jasa audit salah satunya 

adalah Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa 

akuntan publik dan berbagai perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

yang mengatur tentang auditor tenure KAP dalam mengaudit laporan keuangan 

klien maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.  

Penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya kewajiban rotasi audit 

yaitu dengan pembatasan tenure KAP maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

semakin baik, sehingga tenure KAP memberikan pengaruh terhadap kualitas 

audit. Pembatasan tenure KAP dengan melakukan rotasi audit dilakukan untuk 

menghindari suatu keadaan apabila auditor yang berada pada tenure yang terlalu 

lama tidak dapat melakukan review atas laporan keuangan perusahaan klien 

secara lebih mendalam, tetapi justru auditor menjadi lemah dan tidak dapat 

menjaga independensinya dalam mengaudit laporan keuangan klien.  
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Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan teori yang dinyatakan 

Ghosh dan Moon (2004) yang menyebutkan bahwa indikator yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit adalah tenure auditor. Deis dan Giroux (1992), 

Tenure mempunyai hubungan dengan kualitas audit, semakin lama seorang 

auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang 

dihasilkan akan semakin rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-rata skor tenure 

KAP mencapai 69 % berada dalam waktu yang singkat, artinya bahwa dengan 

adanya kewajiban rotasi audit yang telah ditetapkan, maka lama hubungan 

auditor dengan klien berada dalam kurun waktu yang singkat dan auditor tidak 

terlalu dekat dengan klien serta tekanan-takanan dari klien juga dapat dihindari 

sehingga kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipertahankan. 

4.4.4 Pengaruh Independensi Auditor, Keahlian Profesional Auditor, dan 

Tenure KAP terhadap Kualitas Audit. 

Berdasarkan hasil analisis secara simultan, menunjukkan bahwa 

independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini dapat dipahami bahwa 

seorang auditor yang mempunyai independensi dan keahlian profesional yang 

tinggi serta dengan memperhatikan tenure KAP yang sesuai dengan batasan 

waktu audit akan mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi, begitu pula 

sebaliknya. Independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP 

diperlukan dalam meningkatkan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 

Semarang.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik di Semarang dapat ditentukan oleh faktor independensi 

auditor, keahlian profesional auditor dan tenure KAP. Hal ini dibuktikan dari 

hasil analisis uji simultan diperoleh nilai F hitung regresi sebesar 25,679 dengan 

p-value sebesar 0,000 < 0,05 (taraf signifikansi 5%) menunjukkan bahwa model 

regresi secara simultan dapat digunakan untuk memprediksi atau dapat 

dikatakan bahwa independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure 

KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP yang 

telah melakukan kewajiban rotasi audit, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan H4 diterima.  

Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa tingkat independensi auditor 

merupakan faktor yang dapat menentukan dari kualitas audit yang baik. Seorang 

auditor yang benar-benar independen maka tidak akan terpengaruh oleh 

kliennya yang disebabkan karena lamanya hubungan dengan klien, tekanan dari 

klien, audit fee yang diberikan oleh klien dan lain sebagainya, sehingga seorang 

auditor dapat memberikan laporan hasil audit yang berkualitas. Auditor akan 

leluasa melakukan tugas-tugas auditnya, namun jika tidak memiliki 

independensi terutama jika mendapatkan tekanan-tekanan dari pihak klien maka 

kualitas audit yang dihasilkan tidak akan maksimal, sehingga independensi 

auditor telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki seorang auditor. 

Keahlian profesional auditor juga memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat 

keahlian profesional mereka masing-masing. Jika auditor memiliki keahlian 
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profesional yang baik maka auditor akan mudah melakukan tugas-tugasnya dan 

sebaliknya jika keahlian profesional auditor rendah maka dalam melaksanakan 

tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan akan rendah pula. 

Tenure KAP juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas audit. Dikhawatirkan jika auditor 

terlalu lama menjalin hubungan kerja dengan kliennya akan dapat 

mempengaruhi independensinya sebagai auditor yang nantinya juga akan 

menurunkan kualitas auditnya. Tenure yang terlalu juga akan mengurangi 

tingkat profesionalisme auditor itu sendiri, sehingga dalam melakukan pekerjaan 

auditnya ada kemungkinan bahwa auditor tersebut akan menghasilkan kualitas 

audit yang rendah. Berdasarkan hasil analisis tersebut memberikan implikasi 

bahwa agar memperoleh kualitas audit yang baik maka diperlukan adanya 

independensi auditor, keahlian professional auditor, dan tenure KAP yang baik 

pula. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi 

auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan Publik di Semarang yang telah melakukan kewajiban 

rotasi audit. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Independensi auditor tidak berbengaruh positif terhadap kualitas audit 

pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Independensi 

auditor memiliki nilai negatif yang artinya bahwa independensi auditor 

berbanding terbalik dengan kualitas audit. Semakin lemah independensi 

auditor, kualitas audit akan semakin tampak baik. Hal ini terjadi karena 

independensi auditor berada dalam tekanan klien ataupun klien tidak 

leluasa dan merasa tidak nyaman dalam melakukan audit atas laporan 

keuangan klien. 

2. Keahlian profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

pada KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Hal ini berarti 

semakin tinggi keahlian profesional yang dimiliki auditor, maka kualitas 

audit yang dihasilkan auditor akan semakin tinggi. 

3. Tenure KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP yang 

telah melakukan kewajiban rotasi audit. Hal ini berarti bahwa tenure 
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KAP yang singkat sesuai dengan batasan lama hubungan auditor dengan 

klien, maka auditor akan mampu menghasilkan audit yang berkualitas. 

4. Independensi auditor, keahlian profesional auditor, dan tenure KAP 

secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada KAP 

yang telah melakukan kewajiban rotasi audit. Hal ini berarti bahwa 

semakin baik independensi auditor dan keahlian profesional auditor serta 

dengan tenure KAP yang tidak terlalu lama akan mampu meningkatkan 

kualitas audit. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 

dapat disampaikan antara lain: 

1. Auditor diharapkan mampu meningkatkan independensinya dengan 

selalu berpedoman pada SPAP ketika melakukan audit terhadap laporan 

keuangan klien. Auditor harus menghindari hal-hal yang dapat 

mengancam independensinya, seperti menjaga hubungan dengan klien 

sesuai dengan batasan profesional kerja auditor. 

2. Auditor diharapkan mampu meningkatkan keahlian profesional yang 

telah dimiliki salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan atau 

pendidikan yang telah dimiliki serta dengan mengikuti pelatihan-

pelatihan yang dapat membantu untuk menambah keahlian 

profesionalnya sebagai seorang auditor independen. 

3. Auditor diharapkan dapat mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang 

telah berlaku berhubungan dengan adanya pembatasan tenure KAP. 
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Auditor tidak boleh mengaudit klien yang sama melebihi tenure yang 

telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

4. Penelitian selanjutnya, hendaknya dapat mempertimbangkan untuk 

menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada 

KAP yang telah melakukan kewajiban rotasi audit, baik sebagai variabel 

control maupun intervening seperti kinerja auditor, struktur kepemilikan 

perusahaan, etika auditor dan dan faktor lainnya yang memiliki 

kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas audit pada KAP yang telah 

melakukan rotasi audit. 

5. Penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika dalam kuesioner 

menambahkan pertanyaan tentang alasan KAP melakukan rotasi audit, 

sehingga dapat diketahui alasan pergantian KAP yang sesungguhnya. 

5.3 Keterbatasan 

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian profesi auditor yang bekerja 

pada Kantor Akuntan Publik di Semarang, sehingga dimungkinkan 

adanya perbedaan hasil penelitian, pembahasan ataupun kesimpulan 

untuk objek penelitian yang berbeda.  

2. Kuesioner dalam penelitian yang berhubungan dengan rotasi auditor 

masih terbatas pada pertanyaan Ya atau Tidak, sehingga peneliti kurang 

mengetahui alasan pergantian KAP yang sebenarnya. Apakah memang 

karema melakukan kewajiban rotasi audit atau karena KAP tidak cocok 

dengan kliennya. 
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3. Penelitian ini kurang menambahkan variabel-variabel lain baik variabel 

control ataupun variabel intervening, sehingga penelitian ini dirasa 

kurang membahas tentang kewajiban rotasi audit secara lebih mendalam. 
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LAMPIRAN 1: Kisi-Kisi Instrumen Penelitian (Angket Penelitian) 

No. Variabel 
Penelitian 

Definisi 
Operasi 

Indikator Butir 
Pertanyaan 

1. Kualitas 
Audit (Y) 

Probabilitas 
seorang auditor, 
dapat 
menemukan dan 
melaporkan 
suatu 
penyelewengan 
yang terjadi 
dalam sistem 
akuntansi klien. 

Probabilitas auditor: 

1) pengalaman yang 
dimiliki auditor 

2) Pendidikan auditor 
3)  profesionalisme 

auditor 
4) Struktur audit  

perusahaan klien 
Kemampuan 
menemukan 
peyelewengan: 

5) tingkat independensi 
auditor 

 

1 dan 2 

3 dan 4 

5 dan 6 

7 dan 8 

 

 

9, 10 dan 11 

2. Independensi 
Auditor (X1) 

Sikap mental 
independen 
yang diharapkan 
dari seorang 
akuntan publik 
untuk tidak 
mempunyai 
kepentingan 
pribadi dalam 
melaksanakan 
tugasnya yang 
bertentangan 
dengan prinsip 
integritas dan 
objektivitas. 

1) Hubungan keluarga 
akuntan dengan 
klien berupa suami 
istri, saudara 
sedarah dengan 
klien 

2) Besarnya audit fee 
yang dibayarkan 
oleh klien tertentu 

3) Hubungan usaha dan 
keuangan dengan 
klien 

4) Pemberian fasilitas 
dan bingkisan oleh 
klien 

5) Keterlibatan dalam 
usaha yang tidak 
sesuai 

6) Pelaksanaan jasa 
non audit untuk 
klien audit 

12 dan 13 

 

 

14 

 

15, 16 & 17 

18 dan 19 

 

20 

 

21 dan 22 

3. Keahlian 
profesional 
auditor (X2) 

konsep 
profesinalisme 
untuk mengukur 
bagaimana para 

1) Pengabdian pada 
profesi 

2) Kewajiban sosial 
 

3) Kemandirian 

23 dan 24 

25 , 26 & 27 
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profesional 
memandang 
profesi mereka 
yang tercermin 
dalam sikap dan 
perilaku 
mereka. 

 
4) Keyakinan terhadap 

peraturan profesi 
5) Hubungan dengan 

sesama profesi 

28 

29 dan 30 

31 

4. Tenure KAP 
(X3) 

Lamanya masa 
kerja auditor 
kantor akuntan 
publik dalam 
mengaudit 
laporan 
keuangan klien. 

1) Berapa tahun 
lamanya auditor 
melakukan audit 
terhadap suatu klien 

2) Jenis perusahaan 
yang diaudit 

3) Pertimbangan audit 
antara auditor 
dengan klien 

32 dan 33 

 

 

 

34, 35 & 36 

 

37 dan 38 
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PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KEAHLIAN PROFESIONAL 
AUDITOR, DAN TENURE KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT: 

PERGANTIAN KAP KASUS KEWAJIBAN ROTASI AUDIT 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

 

Oleh : 

Agni Marcsiska Haryani 

7250407008 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 
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Hal : Permohonan Menjadi Responden   

Kepada: 

Bapak/Ibu Responden yang Terhormat 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan 

judul “Pengaruh Independensi Auditor, Keahlian Profesional Auditor, Tenure 

Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit: Pergantian KAP Kasus 

Kewajiban Rotasi Audit”, maka saya mohon Bapak/Ibu berkenan untuk 

membantu penelitian ini dengan mengisi angket yang berisi berbagai pernyataan 

mengenai independensi auditor, keahlian profesional auditor, tenure kantor 

akuntan publik dan kualitas audit pada KAP yang melakukan rotasi auditor. 

Setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi saya dalam 

penelitian ini dan dapat saya jamin kerahasiaannya. Saya berharap Bapak/Ibu 

berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi angket ini sesuai keadaan yang 

sebenarnya agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. 

Atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 

Hormat saya, 

 

Agni Marcsiska Haryani 

7250407008 
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Isilah kolom dibawah ini dengan memberi tanda cek list (√) pada salah satu kolom 

yang telah tersedia. 

BAGIAN I : PROFIL RESPONDEN 

Tanggal Pengisian : ......................................................................... 

Nama KAP : .................................................................................... 

Nama Responden (jika tidak keberatan) : ....................................... 

Jenis Kelamin : L/P    Umur  : .................. 

Kuesioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. 

1. Berapa lama anda bekerja di Kantor Akuntan Publik? 

o Kurang dari 3 tahun 

o 3 tahun – 5 tahun 

o Lebih dari 5 tahun 

2. Selama menjadi auditor, sudah berapa perusahaan yang telah anda audit? 

o Kurang dari 2 perusahaan 

o 3-5 perusahaan 

o 6-8 perusahaan 

o Lebih dari 8 perusahaan 

3. Apa kedudukan anda dalam Kantor Akuntan Publik? 

o Magang 

o Supervisor 

o Auditor Yunior 

o Auditor Senior 

o Manajer KAP 

o Partner 

o Managing partner 

4. Apa latar belakang pendidikan akuntansi anda? 

o D3 
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o S1 

o S2 

o Lainnya ............................. 

5. Sebutkan pelatihan dibidang  akuntansi keuangan dan pengauditan yang 

pernah anda peroleh? 

o ...................................................................... 

o ...................................................................... 

o ...................................................................... 

BAGIAN II : ROTASI AUDITOR 

Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan jawaban atas pertanyaan berikut, 

sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek list (√) pada 

pilihan yang tersedia. 

1. Apakah Bapak/Ibu auditor pernah melakukan rotasi auditor atas klien yang 

Bapak/Ibu audit? 

o Ya  

o Tidak 

BAGIAN III : KUALITAS AUDIT 

Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan 

berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek list (√) 

pada angka pilihan. 

1. Sangat Tidak Setuju (STS)   4.  Setuju (S) 

2. Tidak setuju (TS)    5.  Sangat Setuju (SS) 

3. Ragu-ragu atau Netral (N) 
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(De Angelo, 1981 dalam Nasrullah Djamil, 2007:7). 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya harus memiliki pengalaman dalam hal 

mengaudit laporan keuangan klien. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Kesulitan yang saya temui saat mengaudit 

bukan hal yang berarti bagi saya. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Saya harus mempunyai dasar pendidikan yang 

yang baik yang sesuai dengan bidang 

pekerjaan sehingga saya mampu 

menghasilkan laporan audit yang berkualitas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. Semakin tinggi pendidikan akuntansi yang 

saya tempuh akan membantu saya dalam 

penyelesaian audit yang lebih baik. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Saya harus memiliki profesionalisme yang 

baik sebagai seorang auditor. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Seorang akuntan harus menyatakan pendapat 

auditnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berterima umum. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Saya harus memperhatikan struktur audit 

perusahaan klien tahun sebelumnya sebagai 

dasar dalam mengaudit. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Pemahaman terhadap sistem informasi 

akuntansi klien dan struktur audit perusahaan 

klien dapat menjadikan pelaporan audit saya 

menjadi lebih berkualitas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Independensi saya sebagi auditor merupakan 

hal terpenting agar saya mampu membuat 

laporan audit yang berkualitas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



119 

 

 

 

10. Saya harus memiliki independensi yang kuat 

agar tidak mudah terpengaruh oleh apapun. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Seorang auditor tidak diperkenankan terikat 

hubungan dengan klien di luar hubungan 

penugasannya. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

BAGIAN IV :  

Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan 

berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek list (√) 

pada angka pilihan. 

1. Sangat Tidak Setuju (STS)  4. Setuju (S)  

2. Tidak Setuju (TS)   5. Sangat Setuju (SS) 

3. Ragu-ragu atau Netral (N) 

 

A. INDEPENDENSI AUDITOR 

(Mulyadi dan Kanaka Puradireja, 1998, 50-52). 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

12. Saya harus memiliki independensi yang 

kuat agar tidak terpengaruh oleh 

hubungan keluarga/saudara sedarah. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Saya harus memiliki independensi yang 

kuat agar tidak terpengaruh walaupun 

klien saya adalah istri/suami saya sendiri. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Saya tidak akan membuat laporan audit 

klien yang dimodifikasi meskipun klien 

mampu memberikan fee yang tinggi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

15. Hubungan usaha ataupun keuangan saya 

dengan klien tidak dapat mempengaruhi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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independensi saya sebagai seorang 

auditor. 

16. Jika kondisi keuangan saya tergantung 

pada klien, independensi saya tetap tidak 

akan terpengaruh. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

17. Keuangan saya dengan klien (hutang 

piutang) tidak dapat mempengaruhi saya 

dalam melakukan audit. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18. Kerjasama bisnis dengan perusahaan 

klien tidak dapat mempengaruhi 

independensi saya sebagai auditor. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

19. Saham yang saya tanamkan dalam usaha 

klien, tidak menjadikan saya berusaha 

membuat laporan audit sebagus mungkin. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Independensi saya sebagai auditor tidak 

dapat dipengaruhi oleh bingkisan (gift) 

dari klien.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21. Pemberian jasa lain selain audit dapat 

meningkatkan informasi yang disajikan 

dalam laporan pemeriksaan akuntan 

publik. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

22. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit 

seperti melaksanakan fungsi manajemen 

perusahaan, tidak dapat mempengaruhi 

independensi saya sebagai auditor. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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B. KEAHLIAN PROFESIONAL AUDITOR 

(Syahrir, 2002:7 dengan modifikasi). 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

23. Sebagai auditor yang baik, saya 

mengabdikan sepenuhnya diri saya 

terhadap profesi saya sebagai auditor. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24 Saya merasa pekerjaan sebagai auditor 

adalah pekerjaan terbaik bagi diri saya. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25. Sebagai auditor yang baik, saya harus 

melakukan kewajiban sosial saya sebagai 

tuntutan tugas saya didalam masyarakat 

dan profesi saya tentang pentingnya 

peran profesi audit. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Jika masyarakat memandang saya tidak 

independen dan tidak memiliki keahlian 

khusus terhadap suatu penugasan, saya 

akan menarik diri dari penugasan 

tersebut. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27. Sebagai seorang auditor, saya harus 

mencerminkan kepada masyarakat bahwa 

profesi auditor merupakan satu-satunya 

profesi yang menciptakan transparansi 

dalam masyarakat. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

28. Seorang auditor harus yakin dan patuh 

terhadap peraturan profesi akuntan 

publik. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29. Seorang auditor harus mandiri dalam 

setiap pengambilan keputusan opini audit 

yang akan diberikan sesuai dengan hasil 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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audit yang diperoleh. 

30. Sebagai seorang auditor, pendapat yang 

saya nyatakan atas laporan keuangan 

klien tidak berada di bawah tekanan 

manajemen. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

31. Sebagai rekan seprofesi, saya harus 

mampu memberikan pendapat atas 

masalah, baik yang berhubungan dengan 

penugasan maupun organisasi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

C. TENURE KANTOR AKUNTAN PUBLIK 

( Ghosh dan Moon, 2004 dengan modifikasi). 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

32. Auditor sebaiknya memiliki hubungan 

dengan klien tidak lebih dari 3 tahun. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

33. Hubungan auditor dengan klien yang 

terlalu lama (lebih dari 3 tahun) dapat 

mempengaruhi keputusan auditor atas 

kewajaran laporan keuangan klien. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

34. Jenis perusahaan klien yang saya audit 

tidak mempengaruhi prosedur audit yang 

saya lakukan karena sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

35. Saya harus mengutamakan kualitas audit 

dalam mengaudit laporan keuangan klien 

apapun jenis perusahaan yang saya audit. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

36. Jenis perusahaan klien yang saya audit 

tidak mempengaruhi pelaporan semua 

kesalahan yang saya temukan dalam 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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prosedur audit. 

37. Lamanya hubungan antara auditor 

dengan klien tidak mempengaruhi auditor 

dalam pertimbangan audit antara auditor 

dengan klien. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

38. Lama hubungan dengan klien tidak 

mempengaruhi pelaporan semua 

kesalahan yang saya temukan dalam 

sistem akuntansi klien. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

TERIMA KASIH 
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LAMPIRAN 3: Uji Validitas Independensi Auditor (X 1) 

 

Correlations 

  
X.1.1 X.1.2 X.1.3 X.1.4 X.1.5 X.1.6 X.1.7 X.1.8 X.1.9 X.1.10 X.1.11 X.1.12 X.1.13 X.1.14 X.1.15 X.1.16 X.1.17 X.1.18 JML 

X.1.1 Pearson 

Correlation 
1 .373 .450 .141 .194 .664* .626* .466 .363 .559* .423 .256 .450 .940** .130 .049 .022 .423 .634** 

Sig. (2-tailed) 
 

.129 .082 .340 .284 .013 .020 .074 .136 .037 .098 .224 .082 .000 .352 .443 .474 .098 .018 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.2 Pearson 

Correlation 
.373 1 .373 .300 .381 .485 .502 .556* .652* .897** .309 .565* .373 .232 .848** .654* .593* .309 .563* 

Sig. (2-tailed) .129 
 

.129 .185 .124 .065 .058 .038 .015 .000 .178 .035 .129 .246 .000 .015 .027 .178 .015 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.3 Pearson 

Correlation 
.450 .373 1 .361 .194 .505 .306 .466 .671* .313 .221 .404 .450 .307 .130 .049 .504 .423 .531 

Sig. (2-tailed) .082 .129 
 

.137 .284 .056 .180 .074 .012 .174 .257 .109 .082 .179 .352 .443 .057 .098 .036 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.4 Pearson 

Correlation 
.141 .300 .361 1 .726** .406 .117 .045 .539* .054 .502 .443 .141 -.092 -.023 .183 .599* .015 .533 
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Sig. (2-tailed) .340 .185 .137 
 

.006 .108 .366 .448 .044 .437 .058 .086 .340 .393 .473 .295 .026 .483 .046 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.5 Pearson 

Correlation 
.194 .381 .194 .726** 1 .559* .200 .289 .421 .346 .443 .556* .194 .132 .261 .098 .528* .443 .447 

Sig. (2-tailed) .284 .124 .284 .006 
 

.037 .277 .195 .099 .148 .086 .038 .284 .349 .219 .387 .047 .086 .084 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.6 Pearson 

Correlation 
.664* .485 .505 .406 .559* 1 .513 .516 .694** .620* .520 .824** .664* .642* .283 .452 .620* .753** .882** 

Sig. (2-tailed) .013 .065 .056 .108 .037 
 

.053 .052 .009 .021 .051 .001 .013 .017 .199 .081 .021 .004 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.7 Pearson 

Correlation 
.626* .502 .306 .117 .200 .513 1 .814** .545* .547* .032 .188 .466 .536* .597* .294 .038 .268 .576* 

Sig. (2-tailed) .020 .058 .180 .366 .277 .053 
 

.001 .041 .041 .463 .290 .074 .045 .026 .190 .455 .213 .127 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.8 Pearson 

Correlation 
.466 .556* .466 .045 .289 .516 .814** 1 .656* .650* -.123 .271 .671* .457 .667* .207 .212 .479 .584* 

Sig. (2-tailed) .074 .038 .074 .448 .195 .052 .001 
 

.014 .015 .359 .210 .012 .079 .012 .271 .265 .068 .086 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.9 Pearson 

Correlation 
.363 .652* .671* .539* .421 .694** .545* .656* 1 .513 .442 .602* .517 .182 .460 .474 .662* .329 .840** 
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Sig. (2-tailed) .136 .015 .012 .044 .099 .009 .041 .014 
 

.053 .087 .025 .052 .296 .077 .070 .013 .162 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.10 Pearson 

Correlation 
.559* .897** .313 .054 .346 .620* .547* .650* .513 1 .214 .590* .559* .549* .800** .569* .471 .575* .561* 

Sig. (2-tailed) .037 .000 .174 .437 .148 .021 .041 .015 .053 
 

.264 .028 .037 .040 .002 .034 .072 .032 .043 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.11 Pearson 

Correlation 
.423 .309 .221 .502 .443 .520 .032 -.123 .442 .214 1 .416 -.184 .254 -.053 .156 .306 .108 .452 

Sig. (2-tailed) .098 .178 .257 .058 .086 .051 .463 .359 .087 .264 
 

.102 .294 .226 .438 .324 .180 .376 .015 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.12 Pearson 

Correlation 
.256 .565* .404 .443 .556* .824** .188 .271 .602* .590* .416 1 .552* .237 .373 .720** .885** .633* .718** 

Sig. (2-tailed) .224 .035 .109 .086 .038 .001 .290 .210 .025 .028 .102 
 

.039 .241 .129 .006 .000 .018 .006 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.13 Pearson 

Correlation 
.450 .373 .450 .141 .194 .664* .466 .671* .517 .559* -.184 .552* 1 .518 .289 .408 .504 .625* .594* 

Sig. (2-tailed) .082 .129 .082 .340 .284 .013 .074 .012 .052 .037 .294 .039 
 

.051 .195 .107 .057 .020 .027 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.14 Pearson 

Correlation 
.940** .232 .307 -.092 .132 .642* .536* .457 .182 .549* .254 .237 .518 1 .089 -.013 -.067 .564* .513 
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Sig. (2-tailed) .000 .246 .179 .393 .349 .017 .045 .079 .296 .040 .226 .241 .051 
 

.398 .485 .422 .035 .053 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.15 Pearson 

Correlation 
.130 .848** .130 -.023 .261 .283 .597* .667* .460 .800** -.053 .373 .289 .089 1 .584* .354 .297 .169 

Sig. (2-tailed) .352 .000 .352 .473 .219 .199 .026 .012 .077 .002 .438 .129 .195 .398 
 

.030 .142 .187 .310 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.16 Pearson 

Correlation 
.049 .654* .049 .183 .098 .452 .294 .207 .474 .569* .156 .720** .408 -.013 .584* 1 .658* .156 .401 

Sig. (2-tailed) .443 .015 .443 .295 .387 .081 .190 .271 .070 .034 .324 .006 .107 .485 .030 
 

.014 .324 .111 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.17 Pearson 

Correlation 
.022 .593* .504 .599* .528* .620* .038 .212 .662* .471 .306 .885** .504 -.067 .354 .658* 1 .484 .657** 

Sig. (2-tailed) .474 .027 .057 .026 .047 .021 .455 .265 .013 .072 .180 .000 .057 .422 .142 .014 
 

.066 .014 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.1.18 Pearson 

Correlation 
.423 .309 .423 .015 .443 .753** .268 .479 .329 .575* .108 .633* .625* .564* .297 .156 .484 1 .564* 

Sig. (2-tailed) .098 .178 .098 .483 .086 .004 .213 .068 .162 .032 .376 .018 .020 .035 .187 .324 .066 
 

.053 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

JML Pearson 

Correlation 
.634** .563* .531 .533 .447 .882** .576* .584* .840** .561* .542 .718** .594* .513 .169 .401 .657** -.564* 1 
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Sig. (2-tailed) .018 .015 .036 .046 .084 .000 .127 .086 .001 .043 .015 .006 .027 .053 .310 .111 .014 .053 
 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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LAMPIRAN 3: Uji Validitas Keahlian Profesional Audi tor (X 2) 

 

Correlations 

  X.2.1 X.2.2 X.2.3 X.2.4 X.2.5 X.2.6 X.2.7 X.2.8 X.2.9 X.2.10 X.2.11 X.2.12 X.2.13 X.2.14 X.2.15 JML 

X.2.1 Pearson Correlation 1 .777** .178 .637* .618* .559* -.012 .389 .236 .572* .650* .398 .392 .061 .108 .654** 

Sig. (2-tailed)  .002 .300 .017 .021 .037 .486 .119 .242 .033 .015 .113 .116 .430 .376 .038 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.2 Pearson Correlation .777** 1 .216 .644* .682* .636* .440 .536* .416 .682* .355 .548* .399 .057 .227 .629** 

Sig. (2-tailed) .002  .262 .016 .010 .018 .088 .045 .102 .010 .142 .040 .112 .433 .251 .094 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.3 Pearson Correlation .178 .216 1 .166 .610* .453 .625* .027 .329 .129 .395 .760** .661* .240 .166 .465 

Sig. (2-tailed) .300 .262  .313 .023 .081 .020 .468 .162 .353 .115 .003 .013 .239 .313 .035 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.4 Pearson Correlation .637* .644* .166 1 .749** .904** .398 .505 .108 .821** .606* .161 .042 .484 .427 .680** 

Sig. (2-tailed) .017 .016 .313  .004 .000 .113 .056 .376 .001 .024 .318 .451 .066 .095 .067 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.5 Pearson Correlation .618* .682* .610* .749** 1 .774** .663* .247 .247 .582* .593* .663* .291 .325 .535* .578* 

Sig. (2-tailed) .021 .010 .023 .004  .003 .013 .232 .232 .030 .027 .013 .193 .165 .045 .031 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



130 

 

 

 

X.2.6 Pearson Correlation .559* .636* .453 .904** .774** 1 .589* .559* .149 .702** .507 .344 .219 .468 .430 .576* 

Sig. (2-tailed) .037 .018 .081 .000 .003  .028 .037 .331 .008 .056 .150 .259 .074 .093 .032 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.7 Pearson Correlation -.012 .440 .625* .398 .663* .589* 1 .261 .398 .424 .149 .511 .263 .250 .516 .367 

Sig. (2-tailed) .486 .088 .020 .113 .013 .028  .219 .113 .097 .331 .054 .217 .229 .052 .134 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.8 Pearson Correlation .389 .536* .027 .505 .247 .559* .261 1 .083 .572* .100 .124 .212 .596* .505 .532 

Sig. (2-tailed) .119 .045 .468 .056 .232 .037 .219  .404 .033 .385 .358 .265 .027 .056 .046 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.9 Pearson Correlation .236 .416 .329 .108 .247 .149 .398 .083 1 .572* .467 .261 .752** -.073 -.024 .732** 

Sig. (2-tailed) .242 .102 .162 .376 .232 .331 .113 .404  .033 .074 .219 .004 .416 .472 .046 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.1

0 

Pearson Correlation .572* .682* .129 .821** .582* .702** .424 .572* .572* 1 .686** .102 .365 .443 .354 .639** 

Sig. (2-tailed) .033 .010 .353 .001 .030 .008 .097 .033 .033  .010 .382 .135 .086 .143 .017 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.1

1 

Pearson Correlation .650* .355 .395 .606* .593* .507 .149 .100 .467 .686** 1 .149 .471 .233 .130 .409 

Sig. (2-tailed) .015 .142 .115 .024 .027 .056 .331 .385 .074 .010  .331 .072 .245 .352 .007 

N 

 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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X.2.1

2 

Pearson Correlation .398 .548* .760** .161 .663* .344 .511 .124 .261 .102 .149 1 .585* .130 .161 .367 

Sig. (2-tailed) .113 .040 .003 .318 .013 .150 .054 .358 .219 .382 .331  .029 .351 .318 .134 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.1

3 

Pearson Correlation .392 .399 .661* .042 .291 .219 .263 .212 .752** .365 .471 .585* 1 .129 -.113 .491 

Sig. (2-tailed) .116 .112 .013 .451 .193 .259 .217 .265 .004 .135 .072 .029  .353 .370 .009 

 

N 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.1

4 

Pearson Correlation .061 .057 .240 .484 .325 .468 .250 .596* -.073 .443 .233 .130 .129 1 .600* .528 

Sig. (2-tailed) .430 .433 .239 .066 .165 .074 .229 .027 .416 .086 .245 .351 .353  .025 .048 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.2.1

5 

Pearson Correlation .108 .227 .166 .427 .535* .430 .516 .505 -.024 .354 .130 .161 -.113 .600* 1 .612* 

Sig. (2-tailed) .376 .251 .313 .095 .045 .093 .052 .056 .472 .143 .352 .318 .370 .025  .054 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

JML Pearson Correlation .654* .629** .465 .680** .578* .576* .367 .532 .732** .639** .409 .367 .491 .528 .612* 1 

Sig. (2-tailed) .038 .094 .035 .067 .031 .032 .134 .046 .046 .017 .007 .134 .009 .048 .054  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

             

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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LAMPIRAN 3: Uji Validitas Tenure KAP (X3) 

 

Correlations 

  X.3.1 X.3.2 X.3.3 X.3.4 X.3.5 X.3.6 X.3.7 X.3.8 X.3.9 JML 

X.3.1 Pearson Correlation 1 .904** .059 .619* .742** .584* .500 .500 .214 .670** 

Sig. (2-tailed)  .000 .432 .021 .004 .030 .059 .059 .263 .131 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.2 Pearson Correlation .904** 1 -.064 .457 .671* .528* .348 .348 .194 .629** 

Sig. (2-tailed) .000  .426 .079 .012 .048 .147 .147 .284 .162 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.3 Pearson Correlation .059 -.064 1 .486 .079 .406 .552* .552* .349 .489 

Sig. (2-tailed) .432 .426  .065 .409 .108 .039 .039 .146 .063 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.4 Pearson Correlation .619* .457 .486 1 .681* .846** .716** .716** .108 .551* 

Sig. (2-tailed) .021 .079 .065  .011 .001 .007 .007 .376 .040 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.5 Pearson Correlation .742** .671* .079 .681* 1 .787** .674* .674* .289 .566* 

Sig. (2-tailed) .004 .012 .409 .011  .002 .012 .012 .195 .035 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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X.3.6 Pearson Correlation .584* .528* .406 .846** .787** 1 .833** .833** .039 .630** 

Sig. (2-tailed) .030 .048 .108 .001 .002  .001 .001 .455 .093 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.7 Pearson Correlation .500 .348 .552* .716** .674* .833** 1 1.000** .328 .560* 

Sig. (2-tailed) .059 .147 .039 .007 .012 .001  .000 .162 .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.8 Pearson Correlation .500 .348 .552* .716** .674* .833** 1.000** 1 .328 .560* 

Sig. (2-tailed) .059 .147 .039 .007 .012 .001 .000  .162 .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

X.3.9 Pearson Correlation .214 .194 .349 .108 .289 .039 .328 .328 1 .528 

Sig. (2-tailed) .263 .284 .146 .376 .195 .455 .162 .162  .037 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

JML Pearson Correlation .670** .629** .489 .551* .566* .630* .560* .560* .528 1 

Sig. (2-tailed) .131 .162 .063 .040 .035 .093 .037 .037 .037  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
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LAMPIRAN 3: Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas Independensi Auditor (X1) 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.921 .924 18 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X.1.1 3.82 .603 10 

X.1.2 3.73 .647 10 

X.1.3 3.82 .603 10 

X.1.4 3.82 .751 10 

X.1.5 3.91 .701 10 

X.1.6 2.09 1.044 10 

X.1.7 3.45 1.036 10 

X.1.8 3.64 .809 10 

X.1.9 2.18 1.079 10 

X.1.10 3.64 .674 10 

X.1.11 3.55 .820 10 

X.1.12 2.36 1.120 10 

X.1.13 3.82 .603 10 

X.1.14 3.73 .786 10 

X.1.15 3.91 1.044 10 
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X.1.16 3.64 .924 10 

X.1.17 3.55 .688 10 

X.1.18 3.55 .820 10 

 

Uji Reliabilitas Keahlian Profesional Auditor (X 2) 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.907 .907 15 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X.2.1 3.64 .809 10 

X.2.2 3.36 1.027 10 

X.2.3 3.55 .820 10 

X.2.4 3.45 .934 10 

X.2.5 3.00 1.000 10 

X.2.6 3.27 .905 10 

X.2.7 3.73 .905 10 

X.2.8 3.64 .809 10 

X.2.9 3.64 .809 10 

X.2.10 3.55 .688 10 

X.2.11 3.64 .674 10 

X.2.12 3.73 .905 10 

X.2.13 3.55 .688 10 
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X.2.14 3.36 .924 10 

X.2.15 3.45 .934 10 

 

Uji Reliabilitas Tenure KAP (X3) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

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

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.902 .899 9 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X.3.1 3.91 .944 10 

X.3.2 3.91 1.044 10 

X.3.3 3.45 .820 10 

X.3.4 3.45 .934 10 

X.3.5 3.91 .701 10 

X.3.6 3.82 .874 10 

X.3.7 3.36 .924 10 

X.3.8 3.36 .924 10 

X.3.9 4.09 .539 10 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X.3.1 X.3.2 X.3.3 X.3.4 X.3.5 X.3.6 X.3.7 X.3.8 X.3.9 

X.3.1 1.000 .904 .059 .619 .742 .584 .500 .500 .214 

X.3.2 .904 1.000 -.064 .457 .671 .528 .348 .348 .194 

X.3.3 .059 -.064 1.000 .486 .079 .406 .552 .552 .349 

X.3.4 .619 .457 .486 1.000 .681 .846 .716 .716 .108 

X.3.5 .742 .671 .079 .681 1.000 .787 .674 .674 .289 

X.3.6 .584 .528 .406 .846 .787 1.000 .833 .833 .039 

X.3.7 .500 .348 .552 .716 .674 .833 1.000 1.000 .328 

X.3.8 .500 .348 .552 .716 .674 .833 1.000 1.000 .328 

X.3.9 .214 .194 .349 .108 .289 .039 .328 .328 1.000 

 

 

 

 
 
 

Uji Reliabilitas Kualitas Audit (Y)  
 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.912 .923 15 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 

Y.1 
1.000 .742 .415 .443 .663 .742 .500 .319 .332 .692 .650 .371 .500 .653 

1.00

0 

Y.2 .742 1.000 .363 .239 .559 .450 .371 .280 .179 .373 .460 .175 .371 .367 .742 

Y.3 .415 .363 1.000 .234 .650 .671 .000 -.024 -.100 .652 .417 .363 .415 .607 .415 

Y.4 .443 .239 .234 1.000 .134 .568 .443 .463 .748 .641 .052 .568 .443 .088 .443 

Y.5 .663 .559 .650 .134 1.000 .559 .332 .077 -.120 .667 .824 .313 .332 .512 .663 

Y.6 .742 .450 .671 .568 .559 1.000 .371 .280 .425 .886 .460 .450 .371 .690 .742 

Y.7 .500 .371 .000 .443 .332 .371 1.000 .638 .663 .346 .650 .742 .500 .218 .500 

Y.8 .319 .280 -.024 .463 .077 .280 .638 1.000 .770 .060 .113 .753 .638 .190 .319 

 

 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y.1 4.00 .447 10 

Y.2 3.82 .603 10 

Y.3 4.09 .539 10 

Y.4 4.36 .505 10 

Y.5 3.64 .674 10 

Y.6 3.82 .603 10 

Y.7 4.00 .447 10 

Y.8 4.09 .701 10 

Y.9 4.36 .674 10 

Y.10 3.73 .647 10 

Y.11 3.45 .688 10 

Y.12 3.82 .603 10 

Y.13 4.00 .447 10 

Y.14 3.64 1.027 10 

Y.15 4.00 .447 10 
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Y.9 .332 .179 -.100 .748 -.120 .425 .663 .770 1.000 .250 .039 .671 .332 .210 .332 

Y.10 .692 .373 .652 .641 .667 .886 .346 .060 .250 1.000 .532 .373 .346 .438 .692 

Y.11 .650 .460 .417 .052 .824 .460 .650 .113 .039 .532 1.000 .460 .325 .541 .650 

Y.12 .371 .175 .363 .568 .313 .450 .742 .753 .671 .373 .460 1.000 .742 .367 .371 

Y.13 .500 .371 .415 .443 .332 .371 .500 .638 .332 .346 .325 .742 1.000 .218 .500 

Y.14 .653 .367 .607 .088 .512 .690 .218 .190 .210 .438 .541 .367 .218 1.000 .653 

Y.15 
1.000 .742 .415 .443 .663 .742 .500 .319 .332 .692 .650 .371 .500 .653 

1.00

0 
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LAMPIRAN 4: Deskriptif Variabel Penelitian 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 129 38 55 45.65 4.162 

Valid N (listwise) 129     

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 129 36 55 40.53 4.222 

Valid N (listwise) 129     

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2 129 26 42 34.98 2.739 

Valid N (listwise) 129     

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X3 129 20 33 25.72 2.801 

Valid N (listwise) 129     
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LAMPIRAN 5: Hasil Uji Prasyarat 
 

 
1. Uji Normalitas dengan Grafik histogram 

 

 
 
 

2. Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plots 
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3. Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 129 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.27374963 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.252 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087 

a. Test distribution is Normal. 
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LAMPIRAN 6: Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Heteroskedastisitas 

a. Grafik Scatterplot 

 
 

b. Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.038 3.661  4.952 .000 

X1 -.012 .057 -.012 -.123 .902 

X2 .089 .121 .059 .709 .480 

X3 .099 .091 .078 1.083 .281 

a. Dependent Variable: ABSUT     
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2. Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.711 3.981  4.952 .000   

X1 -.034 .097 -.035 -.352 .725 .515 1.942 

X2 .123 .124 .381 1.988 .035 .739 1.354 

X3 .895 .139 .602 6.420 .000 .563 1.778 

a. Dependent Variable: Y       
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LAMPIRAN 7: Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X3, X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .617a .381 .366 3.313 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1  

b. Dependent Variable: Y   

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 845.470 3 281.823 25.679 .000a 

Residual 1371.832 125 10.975   

Total 2217.302 128    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    

b. Dependent Variable: Y     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.711 3.981  4.952 .000 

X1 -.034 .097 -.035 -.352 .725 

X2 .23 .124 .381 1.988 .035 

X3 .895 .139 .602 6.420 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

 

 


