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 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

 Subjek penelitian atau yang disebut sebagai responden adalah pihak-pihak

yang dijadikan sampel  berkaitan dengan penelitian yang sedang dijalankannya.

dalam  sebuah  penelitian  untuk  memberikan  informasi  tentang  data  yang

diperlukan peneliti. 

Peneliti  membahas  analisis  data  yang  diperoleh  melalui  penyebaran

kuisioner  pada  Kantor  Akuntan  Publik  di Wilayah  Jawa  Barat.  Kuisioner  ini

membahas  tentang  pengaruh  Pengalaman  Auditor,  Etika  Auditor,  dan  Gender

terhadap Kualitas Audit. Kuisioner disebarkan secara langsung kepada responden.

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner terdiri dari data penelitian.

4.1.1 Profil Responden
Unit  observasi  dalam  penelitian  ini  adalah  auditor yang  bekerja  pada

kantor  akuntan  publik  di  Wilayah  Jawa  Barat.  Subjek  penelitian  ini  adalah

Partner/  Rekan  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP),  Manager  Auditor,  Supervisor

Auditor, dan Senior Auditor. Sedangkan unit analisis dari penelitian ini  adalah

Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dalam  bentuk  kuesioner  yang

diberikan kepada sumber langsung yaitu auditor yang bekerja pada kantor akuntan

publik di  Jawa Barat.  Penyebaran  dan pengumpulan kuesioner selama 1 bulan

lebih,  yaitu  mulai  tanggal  18 Desember 2017 sampai  dengan 22 Januari  2018.

Penyebaran  kuesioner  dilakukan  dengan  beberapa  cara, yaitu  mendatangi
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langsung  responden,  dikirimkan  melalui  pos,  dan  melalui  e-mail.  Jumlah

kuesioner yang disebar adalah sebesar 75 (tujuh puluh lima) buah, dengan rincian

sebagai berikut: mendatangi langsung responden sebanyak  55 (lima puluh lima)

buah kuesioner, dikirimkan melalui pos sebanyak  15 (lima belas) kuesioner, dan

melalui e-mail sebanyak 5 (lima) kuesioner. 
Unit  analisis  dalam penelitian ini  adalah kantor akuntan publik.  Jumlah

sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  50  (lima  puluh)  kantor  akuntan  publik

dengan  jumlah  responden  sebanyak 75  (tujuh puluh  lima)  responden.  Jumlah

kuesioner  yang  dikembalikan sebanyak  67 (enam puluh tujuh)  buah kuesioner

atau sebanyak 89,33% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh tiga) persen.
Tingkat  pengembalian  kuesioner  (responses  rate)  yang  dapat  diterima

terdapat  beberapa pendapat.  Sekaran (2013:250)  menyatakan bahwa  “response

rate is almost always low a 30% rate is quite accepteble”. Zikmund (2000:2013-

2014)  tidak  secara  tegas  menyatakan  berapa  persen  tingkat  pengembalian

kuesioner  yang  dapat  diterima.  Cooper  dan  Schindler  (2006:314)  menyatakan

bahwa  tingkat  pengembalian  sebesar  30%   sudah  termasuk  baik  dan  dapat

diterima, dan akan lebih baik jika mencapai 70%.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode

regresi  berganda  (multiple  regression) sebagai  alat  bantu dalam  pengambilan

kesimpulan.
Untuk  memberikan  informasi  yang  dapat  menggambarkan  responden  secara

keseluruhan, maka digunakan uji statistic deskriptif. Dalam statistic deskriptif ini,

peneliti mengelompokan data yang diperoleh serta menentukan nilai dan fungsi

statistic.  Karakteristik  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  kelamin,
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umur,pendidikan  terakhir,  jabatan  dan  lama  pengalaman  audit.  Berikut  adalah

karakteristik responden yang disajikan dalam table berikut:
Tabel 4.1

Karakteristik Responden

No Keterangan Jumlah %

1 Jenis Kelamin

- Pria 39 58,02%

- Wanita 28 41,98%

2 Usia

- 25 tahun 22 32,83%

- 26-35 tahun 29 43,28%

- 36-55 tahun 12 17,91%

- >55 tahun 4 5.97%

3 Pendidikan Terakhir

- Diploma 7 10,44%

- Sarjana (S1) 32 47,76%

- Pasca Sarjana (S2 & S3) 9 13,43%

- Pendidikan Profesi Akuntansi 19 28,35%

4 Jabatan

- Senior Auditor 31 46,26%

- Supervisor 18 26,86%

- Manager 13 19,40%

- Partner 5 7,46%

5 Lama Pengalaman Audit

- 3-5 tahun 28 41,79

- 6-10 tahun 17 25,37

- 11-15 tahun 11 16,41

- >16 11 16,41

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Data responden pada penelitian ini adalah
1. Jenis kelamin

Jenis  responden  terbagi  menjadi  2  (dua),  yaitu  pria  dan  wanita.

Responden  pria  sebanyak  39  (tiga  puluh  sembilan)  responden  dengan
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presentase  58,02%  dan  responden  wanita  sebanyak  28  (dua  puluh

delapan) responden dengan presentase 41,98%.
Gambar 4.1

Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Hasil penelitian, 2018
2. Usia

Usia  responden  terbagi  menjadi  empat,  yaitu  25  tahun,  26–35  tahun,

36–55  tahun  dan   diatas  55  tahun.  Responden  dengan  usia  25  tahun

sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan presentase 32,83%,  usia 26 –

35  tahun  sebanyak  29  (dua  puluh  sembilan)  orang  dengan  presentase

43,28%,  usia  36  –  55  tahun  sebanyak  12  (dua  belas)  orang  dengan

presentase 17,91%, dan usia diatas 55 tahun sebanyak 4 (empat) orang

dengan presentase 5,97%.
Gambar 4.2

Karakteristik Responden berdasarkan Usia
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Sumber: Hasil penelitian, 2018
3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri  dari,

Diploma,  Sarjana  (S-1),  Pasca  Sarjana  (S-2  &  S-3),  dan  Pendidikan

Profesi  Akuntansi  (PPAk).  Responden  dengan  pendidikan  terakhir

Diploma sebanyak  7 (tujuh)  orang  dengan presentase  10,44%, Sarjana

(S-1)  sebanyak  32  (tiga  puluh  dua)  orang  dengan  presentase  47,76%,

Pasca  Sarjana  (S-2  dan  S-3)  sebanyak  9  (sembilan)  orang  dengan

presentase 13,43% dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) sebanyak 19

(sembilan belas) orang dengan presentase 28,35%.

Gambar 4.3
Karakteristik responden berdasarkan berdasarkan pendidikan terakhir
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                  Sumber: Hasil penelitian, 2018
4. Jabatan

Jabatan terbagi atas 4 (empat) bagian, yaitu  Senior Auditor,  Supervisor,

Manager, dan Partner. Responden dengan jabatan sebagai Senior Auditor

sebanyak  31  (tiga  puluh  satu)  orang  dengan  presentase  46,26%,

Supervisor sebanyak 18 (delapan belas) orang dengan presentase 26,86%,

Manager sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan presentase 19,40% dan

Partner sebanyak 5 (lima) orang dengan presentase 7,46%.
Gambar 4.4

Karakteriksik responden berdasarkan jabatan
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    Sumber: Hasil penelitian, 2018

5. Lama Pengalaman Audit
Lama pengalama audit terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 3 – 5 tahun, 6 – 10

tahun,  11  –  15  tahun  dan  diatas  16  tahun.  Responden  dengan  lama

pengalaman  audit  selama  3-5  tahun  sebanyak  28  (dua  puluh  delapan)

orang dengan presentase 41,79%, selama 6 – 10 tahun sebanyak 17 (tujuh

belas)  dengan  presentase  25,37%,  selama  11 –  15  tahun  sebanyak  11

(sebelas) orang 16,41% dan diatas 16 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang

dengan presentase 16,41%.

Gamber 4.5
Karakteristik responden berdasarkan Lama pengalaman
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                 Sumber: Hasil penelitian, 2018

4.1.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Gambaran  data  hasil  penelitian  dapat  digunakan  untuk  memperkaya

pembahasan,  melalui  gambaran  data  tanggapan  responden  dapat  diketahui

bagaimana  tanggapan  responden  terhadap  setiap  variabel  yang  sedang  diteliti.

Agar lebih mudah menginterpretasikan variabel  yang sedang diteliti,  dilakukan

kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor

tanggapan responden di adopsi dari bab sebelumnya.

Cooper  & Schindler  (2006:467)  menyatakan  bahwa untuk  data  ordinal

atau  interval/ratio  yang  memiliki  distribusi  asimetris,  ukuran  pemusatan  dapat

dilakukan melalui distribusi rentang antar kuartil. Kuartil pertama sama dengan

persenil ke 25, kuartil kedua sama engan persentil ke 50, dan kuartil ke tiga sama

dengan persentil  ke 75.  Pada kuesioner  yang  menggunakan  skala  1 sampai  5,

dimana nilai minimum = 1 dan nilai maksimum sama dengan 5, kuartil pertama

(Q1) = 2, kuartil kedua (Q2) = 3, dan kuartil ketiga (Q3) = 4, maka rata-rata skor

jawaban responden dapat dikategorikan menurut garis kontinum berikut.
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Min Rendah Q1 Kurang Q2 Cukup Q3 Timggi Max

----------- -------------
-

------------- ------------

1 2 3 4 5

Pada penelitian ini kriteria rata-rata skor tanggapan responden dilakukan

menggunakan nilai kuaril dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor Minimum - Kuartil I (2) : Rendah

Kuartil I (2) - Kuartil II (3) : Kurang

Kuartil II (3) - Kuartil III (4) : Cukup

Kuartil III (4) - Skor Maksimum (5) : Tinggi

4.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengalaman Auditor (X1)

Kuisioner mengenai pendapat responden tentang Pengalaman Auditor (X1)

terdiri  dari  6 item  pernyataan dan  67  responden.  Tahapan  selanjutnya  adalah

melakukan  analisis  data  dengan  menggunakan  langkah-langkah yang  telah

dijabarkan sebelumnya.

Untuk  melihat  hasil  pengolahan  data  mengenai pernyataan-pernyataan

yang  mengukur  variabel  Pengalaman  Auditor  (X1),  berikut  ini  adalah  hasil

pengolahan data  yang  telah  dilakukan  penulis  mengenai  variabel  Pengalaman

Auditor (X1).

Tabel 4.2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengalaman Auditor (X1)

No. Pernyataan
Skor Jawaban Responden Total

Skor
Rata-
rata

Kategori
5 4 3 2 1
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1
Lama  Auditor  dalam
bekerja  lebih  dari  3
tahun

29 32 5 1 0 290 4.33 Tinggi

2

Saudara  sebagai  auditor
sudah mengalami proses
naik  jabatan  dalam
jenjang karirnya

20 31 11 4 1 266 3.97 Cukup

3
Saudara  sebagai  auditor
memiliki keahlian dalam
menjalankan tugasnya

34 24 9 0 0 293 4.37 Tinggi

4

Saudara  sebagai  auditor
memiliki  kemampuan
dalam  mendeteksi
kekeliruan

27 32 8 0 0 287 4.28 Tinggi

5

Saudara  sebagai  auditor
memiliki  kemampuan
menyelesaikan  masalah
audit

35 27 5 0 0 298 4.45 Tinggi

6

Saudara  sebagai  auditor
memiliki  kemampuan
melakukan  pembuatan
judgment

19 40 6 2 0 277 4.13 Tinggi

Rata-rata 4.26 Tinggi

Sumber: Hasil penelitian, 2018

Berdasarkan  tabel  4.2  di  atas  dapat  diketahui  rata-rata  tanggapan

responden mengenai variabel  Pengalaman Auditor (X1). Rata-rata tertinggi pada

variabel Pengalaman Auditor (X1) terjadi pada pernyataan saudara sebagai auditor

memiliki kemampuan menyelesaikan masalah audit dengan rata-rata sebesar 4.45

dengan kategori tinggi. Sedangkan rata-rata terendah pada variabel  Pengalaman

Auditor (X1) terjadi pada pernyataan saudara sebagai auditor sudah mengalami

proses naik jabatan dalam jenjang karirnya dengan rata-rata sebesar 3.97 dengan

kategori cukup.
Secara  keseluruhan  rata-rata  tanggapan  responden  mengenai  variabel

Pengalaman  Auditor  (X1) yaitu  sebesar  4.26  dengan  kategori  tinggi.  Adapun
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kriteria  interpretasi  skor  pada  variabel  Pengalaman  Auditor  (X1) dapat  dilihat

sebagai berikut.

Gambar 4.6 Garis Kontinum Variabel Pengalaman Auditor (X1)

Min Rendah Q1 Kurang Q2 Cukup Q3 Tinggi Max

----------- -------------
-

------------- ------------

1 2 3 4 5

4.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Etika Auditor (X2)

Kuisioner mengenai pendapat responden tentang Etika Auditor (X2) terdiri

dari  13 (tiga  belas)   item  pernyataan dan  67  (enam  puluh  tujuh)  responden.

Tahapan  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  data  dengan  menggunakan

langkah-langkah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Untuk  melihat  hasil  pengolahan  data  mengenai pernyataan-pernyataan

yang mengukur variabel  Etika Auditor (X2), berikut ini adalah hasil  pengolahan

data yang telah dilakukan penulis mengenai variabel Etika Auditor (X2).

Tabel 4.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Etika Auditor (X2)

No. Pernyataan
Skor Jawaban Responden Total

Skor
Rata-
rata

Kategori
5 4 3 2 1

7
Saudara  sebagai  auditor
memiliki  sikap  tegas
dalam bersikap

32 30 5 0 0 295 4.40 Tinggi

8
Saudara  sebagai  auditor
memiliki  sikap  jujur
dalam pekerjaannya

25 32 10 0 0 283 4.22 Tinggi

9
Saudara  sebagai  auditor
menjalin  hubungan
professional dengan klien

39 25 3 0 0 304 4.54 Tinggi

10
Saudara  sebagai  auditor

39 20 8 0 0 299 4.46 Tinggi

4.26
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tidak  membiarkan
terjadinya  benturan
kepentingan  (conflict  of
interest)

11
Saudara  sebagai  auditor
menghindari  pengaruh
buruk dari pihak lain

33 32 2 0 0 299 4.46 Tinggi

12
Saudara  sebagai  auditor
tetap menjaga kompetensi
dalam ilmunya

27 35 5 0 0 290 4.33 Tinggi

13
Saudara  sebagai  auditor
selalu  cermat  dalam
bekerja

22 30 15 0 0 275 4.10 Tinggi

14
Saudara  sebagai  auditor
selalu  menekankan  sikap
hati hati dalam bekerja

29 26 11 1 0 284 4.24 Tinggi

15

Saudara  sebagai  auditor
mampu  menyimpan
informasi  yang  bersifat
rahasia mengenai klien

37 28 2 0 0 303 4.52 Tinggi

16

Saudara  sebagai  auditor
tidak  menggunakan
informasi  rahasia
mengenai  klien  untuk
kepentingan pribadi

38 26 3 0 0 303 4.52 Tinggi

17
Saudara  sebagai  auditor
menjaga  rahasia  klien  di
lingkungan KAP

15 33 16 3 0 261 3.90 Cukup

18
Saudara mematuhi hukum
dan  Peraturan  yang
berlaku

27 32 8 0 0 287 4.28 Tinggi

19

Saudara  sebagai  auditor
menghindari  tindakan
yang  dapat
mendiskreditkan profesi

26 37 4 0 0 290 4.33 Tinggi

Rata-rata 4.33 Tinggi

Sumber: Hasil penelitian, 2018

Berdasarkan  tabel  4.3  di  atas  dapat  diketahui  rata-rata  tanggapan

responden mengenai variabel Etika Auditor (X2). Rata-rata tertinggi pada variabel

Etika  Auditor  (X2) terjadi  pada  pernyataan  saudara  sebagai  auditor  menjalin

hubungan professional dengan klien dengan rata-rata sebesar 4.54 dengan kategori
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tinggi. Sedangkan rata-rata terendah pada variabel Etika Auditor (X2) terjadi pada

pernyataan  saudara  sebagai  auditor  menjaga  rahasia  klien  di  lingkungan  KAP

dengan rata-rata sebesar 3.90 dengan kategori cukup.

Secara keseluruhan rata-rata tanggapan responden mengenai variabel Etika

Auditor  (X2) yaitu  sebesar  4.33  dengan  kategori  tinggi.  Adapun  kriteria

interpretasi skor pada variabel Etika Auditor (X2) dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4.7 Garis Kontinum Variabel Etika Auditor (X2)

Min Rendah Q1 Kurang Q2 Cukup Q3 Timggi Max

----------- -------------
-

------------- ------------

1 2 3 4 5

4.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Gender (X3)

Kuisioner mengenai pendapat responden tentang  Gender (X3) terdiri dari

13 item pernyataan dan 67 responden. Tahapan  selanjutnya  adalah  melakukan

analisis  data  dengan  menggunakan  langkah-langkah yang  telah  dijabarkan

sebelumnya.

Untuk  melihat  hasil  pengolahan  data  mengenai pernyataan-pernyataan

yang mengukur variabel  Gender (X3),  berikut ini  adalah hasil  pengolahan data

yang telah dilakukan penulis mengenai variabel Gender (X3).

Tabel 4.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Gender (X3)

No. Pernyataan
Skor Jawaban Responden Total

Skor
Rata-
rata

Kategori
5 4 3 2 1

20
Saudara  sebagai  auditor
melakukan pekerjaan  cenderung
tidak pernah memihak

19 45 3 0 0 284 4.24 Tinggi

21 Saudara sebagai auditor 33 27 7 0 0 294 4.39 Tinggi

4.33
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melakukan pekerjaan selalu 
bekerjasama dengan siapapun

22
Saudara sebagai auditor 
melakukan pekerjaan cenderung 
tidak berbelit-belit

25 38 3 1 0 288 4.30 Tinggi

23
Saudara sebagai auditor selalu 
percaya diri dalam bekerja

23 35 9 0 0 282 4.21 Tinggi

24
Saudara sebagai auditor selalu 
teliti dalam melakukan pekerjaan

16 44 7 0 0 277 4.13 Tinggi

25
Saudara sebagai auditor selalu 
berhati-hati dalam melakukan 
pekerjaan 

20 38 9 0 0 279 4.16 Tinggi

26
Saudara  sebagai  auditor  selalu
bersikap realistis dalam bekerja

19 45 3 0 0 284 4.24 Tinggi

27
Saudara sebagai auditor selalu 
teguh dalam pendirian saat 
menjalankan pekerjaan 

15 44 8 0 0 275 4.10 Tinggi

28
Saudara sebagai auditor dalam 
bekerja selalu dapat dipercaya

23 42 2 0 0 289 4.31 Tinggi

29
Saudara sebagai auditor selalu 
penuh perhatian dalam bekerja 

24 36 7 0 0 285 4.25 Tinggi

30
Teliti dalam bekerja adalah hal 
yang utama bagi saudara

28 38 1 0 0 295 4.40 Tinggi

31
Sebagai auditor dalam bekerja 
selalu menghindari rasa kurang 
percaya diri

23 35 9 0 0 282 4.21 Tinggi

32
Saudara sebagai auditor dalam 
bekerja selalu mematuhi 
peraturan

25 39 3 0 0 290 4.33 Tinggi

Rata-rata 4.25 Tinggi

Sumber: Hasil penelitian, 2018

Berdasarkan  tabel  4.4  di  atas  dapat  diketahui  rata-rata  tanggapan

responden  mengenai  variabel  Gender  (X3).  Rata-rata  tertinggi  pada  variabel

Gender (X3) terjadi pada pernyataan teliti dalam bekerja adalah hal yang utama

bagi  saudara  dengan  rata-rata  sebesar  4.40  dengan kategori  tinggi.  Sedangkan

rata-rata  terendah  pada  variabel  Gender  (X3) terjadi  pada  pernyataan  saudara

sebagai auditor selalu teguh dalam pendirian saat menjalankan pekerjaan dengan

rata-rata sebesar 4.10 dengan kategori tinggi.
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Secara  keseluruhan  rata-rata  tanggapan  responden  mengenai  variabel

Gender  (X3) yaitu  sebesar  4.25  dengan  kategori  tinggi.  Adapun  kriteria

interpretasi skor pada variabel Gender (X3) dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4.8 Garis Kontinum Variabel Gender (X3)

Min Rendah Q1 Kurang Q2 Cukup Q3 Timggi Max

----------- -------------
-

------------- ------------

1 2 3 4 5

4.1.2.4 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kualitas Audit (Y)

Kuisioner mengenai pendapat responden tentang Kualitas Audit (Y) terdiri

dari 6 item pernyataan dan 67 responden. Tahapan selanjutnya adalah melakukan

analisis  data  dengan  menggunakan  langkah-langkah yang  telah  dijabarkan

sebelumnya.

Untuk  melihat  hasil  pengolahan  data  mengenai pernyataan-pernyataan

yang mengukur variabel  Kualitas Audit (Y), berikut ini adalah hasil  pengolahan

data yang telah dilakukan penulis mengenai variabel Kualitas Audit (Y).

Tabel 4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kualitas Audit (Y)

No. Pernyataan
Skor Jawaban Responden Total

Skor
Rata-
rata

Kategori
5 4 3 2 1

33

KAP menetapkan prosedur
dan  tanggung  jawab
kepemimpinan  dalam
bekerja

41 22 4 0 0 305 4.55 Tinggi

34
KAP  dan  personilnya
menetapkan  ketentuan
etika profesi yang berlaku

28 33 6 0 0 290 4.33 Tinggi

35
KAP  hanya  akan
menerima  dan

36 25 6 0 0 298 4.45 Tinggi

4.25
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melanjutkan  hubungan
dengan klien jika memiliki
kompetensi  dan  integritas
untuk  melakukan
perikatan tertentu

36

KAP  menetapkan
kebijakan  dan  prosedur
jumlah SDM atau personil
yang memiliki kompetensi
dan  berprinsip  pada  etika
profesi

26 35 6 0 0 288 4.30 Tinggi

37

KAP  menetapkan
kebijakan  dan  prosedur
mengenai  masa  perikatan
yang  sesuai  dengan
standar  profesi,  hukum
dan  peraturan  yang
berlaku

23 42 2 0 0 289 4.31 Tinggi

38

KAP  menetapkan
kebijakan  dan  prosedur
pemantauan  pengendalian
mutu  yang  relevan,
memadai dan efektif

17 50 0 0 0 285 4.25 Tinggi

Rata-rata 4.37 Tinggi

Berdasarkan  tabel  4.5  di  atas  dapat  diketahui  rata-rata  tanggapan

responden mengenai variabel Kualitas Audit (Y). Rata-rata tertinggi pada variabel

Kualitas Audit (Y) terjadi pada pernyataan KAP menetapkan prosedur dan tanggung

jawab kepemimpinan dalam bekerja dengan rata-rata sebesar 4.55 dengan kategori

tinggi. Sedangkan rata-rata terendah pada variabel Kualitas Audit (Y) terjadi pada

pernyataan KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan pengendalian

mutu  yang relevan,  memadai  dan efektif  dengan rata-rata sebesar  4.25 dengan

kategori tinggi.
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Secara  keseluruhan  rata-rata  tanggapan  responden  mengenai  variabel

Kualitas  Audit  (Y) yaitu  sebesar  4.37 dengan kategori  tinggi.  Adapun kriteria

interpretasi skor pada variabel Kualitas Audit (Y) dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4.9 Garis Kontinum Variabel Kualitas Audit (Y)

Min Rendah Q1 Kurang Q2 Cukup Q3 Timggi Max

----------- -------------
-

------------- ------------

1 2 3 4 5

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi  klasik  yang  diuji  terdiri  dari  tiga  pengujian,  antara  lain  uji

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

4.1.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  mengevaluasi  ada  atau  tidaknya

korelasi  kuat  antar  variabel  bebas,  di  mana  adanya  korelasi  yang  kuat  antar

variabel  bebas  mengindikasikan  bahwa  penggunaan  variabel-variabel  bebas  di

dalam  model  regresi  tidak  efisien.  Dengan  menggunakan  bantuan  aplikasi

program SPSS didapat  hasil  estimasi  nilai  VIF  masing-masing  variabel  bebas

untuk uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.6 Nilai VIF Uji Multikolinieritas

4.37
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Coefficientsa

.993 1.007

.948 1.055

.949 1.054

Pengalaman Auditor (X1)

Etika Auditor (X2)

Gender (X3)

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)a. 

Hasil  estimasi  nilai  VIF  yang  disajikan  melalui  tabel  4.6  di  atas

menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas bernilai di bawah

nilai kritis sebesar 10, yakni Pengalaman Auditor (X1) = 1,007, Etika Auditor (X2)

=  1,055,  dan  Gender  (X3)  =  1,054.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  maka  dapat

disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  multikolinieritas  antar  variabel  bebas  dalam

model regresi.

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah

model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  suatu  pengamatanke

pengamatan  lain.  Hasil  estimasi  menggunakan bantuan aplikasi  program SPSS

yang disajikan melalui gambar scatterplot berikut akan menunjukkan hasil dari uji

heteroskedastisitas melalui analisis grafik.

Gambar 4.10 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
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Berdasarkan scatterplot di atas terlihat bahwa distribusi data residual tidak

membentuk pola-pola tertentu, tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu

Y,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  ini  tidak terdapat  gejala

heteroskedastisitas. Atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi

homoskedastisitas.

4.1.3.3 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen

atau  keduanya  berdistribusi  normal,  mendekati  normal  atau  tidak.Mendeteksi

suatu  data  berdistribusi  normal  atau  tidak  dapat  diketahui  melalui  analisis

statistik.Untuk  dapat  lebih  memastikan,  selanjutnya  digunakan uji  One-Sample

Kolmogorov-Smirnov  terhadap  data  unstandardized  residualpada  tingkat

signifikansi  (α)  sebesar  0,05.  Jika  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05,hal

tersebut menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal (Ghozali, 2011:165).

Tabel 4.7 Nilai Probabilitas Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60

.0000000

2.62929000

.132

.132

-.079

1.019

.250

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa besarnya  nilai

Kolmogorov-SmirnovZ  adalah  sebesar  1.019 dengan  nilai  probabilitassebesar

0,250.  Dikarenakan nilai  probabilitashasil  estimasi lebih  besar  dari taraf  nyata

signifikansi  yang ditetapkan (0,250> 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data

unstandardized residualtelah berdistribusi normal.

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda
4.1.4.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Pada bagian ini akan diuji pengaruh pengalaman auditor, etika auditor dan

gender terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang berdomisili di

Jawa  Barat  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Data  yang

digunakan  dalam  analisis  regresi  berdasarkan  data  67  orang  akuntan  publik.

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Y = α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + ε

Dimana : 

Y = Kualitas Audit

α = Intercept

β 1,2,3 = Koefisien regresi 

X1 = Pengalaman Auditor
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X2 = Etika Auditor

X3 = Gender

ε = Residu

Analisis regresi digunakan untuk menguji  perubahan yang terjadi pada kualitas

audit  yang  dapat  diterangkan  atau  dijelaskan  oleh  pengalaman  auditor,

etika auditor dan gender. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan

bantuan  aplikasi  program  SPSS  diperoleh  output  hasil  perhitungan  koefisien

regresi sebagai berikut.

Tabel 4.8 Nilai Koefisien Regresi

Coefficientsa

-3.802 2.503 -1.519 .134

.337 .071 .419 4.712 .000

.182 .043 .387 4.247 .000

.175 .045 .354 3.890 .000

(Constant)

Pengalaman Auditor (X1)

Etika Auditor (X2)

Gender (X3)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)a. 

Dari output di atas diketahui nilai intercept dan koefisien regresi sehingga

dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = -3.802 + 0.337 X1 + 0.182 X2 + 0.175 X3 + ε

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

a = -3.802 artinya jika variabel-variabel  Pengalaman Auditor (X1),

Etika  Auditor  (X2), dan  Gender  (X3) bernilai  nol  (0),

maka  Kualitas  Audit (Y)  akan  bernilai  -3.802  satuan,
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dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  garis-garis

regresi memotong sumbu Y pada titik -3.802.

b1= 0.337 artinya jika Pengalaman Auditor (X1) meningkat sebesar

satu  satuan  sedangkan  variabel  lainnya  konstan,  maka

Kualitas Audit (Y) akan meningkat sebesar 0.337 satuan.

b2= 0.182 artinya  jika  Etika  Auditor  (X2) meningkat  sebesar  satu

satuan  sedangkan  variabel  lainnya  konstan,  maka

Kualitas Audit (Y) akan meningkat sebesar 0.182 satuan.

b3= 0.175 artinya jika  Gender (X3) meningkat sebesar satu satuan

sedangkan variabel lainnya konstan, maka Kualitas Audit

(Y) akan meningkat sebesar 0.175 satuan.

4.1.4.2 Koefisien Korelasi & Determinasi

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS didapat output hasil

estimesi koefisien korelasi sebagai berikut.

Tabel 4.9 Nilai Koefisien Korelasi Product Moment

Model Summaryb

.711a .505 .482 2.31236
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Gender (X3), Pengalaman
Auditor (X1), Etika Auditor (X2)

a. 

Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)b. 

Dari  analisis  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  (R)

adalah  sebesar  0,711.  Nilai  tersebut  kemudian  diintepretasikan  berdasarkan

kriteria obyektif sebagai berikut.
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Tabel 4.10 Koefisien Korelasi dan Taksirannya

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Sangat Kuat
Sumber :Sugiyono, 2002:183

Berdasarkan tabel  interpretasi  koefisien  korelasi  yang  disajikan  di  atas,

maka koefisien korelasi sebesar 0,711 menunjukkan adanya hubungan yang kuat

antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Setelah  diketahui  nilai  koefisien  korelasi,  maka  koefisien  determinasi

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

KD = R2 × 100%

= (0,711)2 × 100%

= 50.5%

Dengan  demikian,  maka  diperoleh  nilai  KD  sebesar  50.5%  yang

menunjukkan bahwa variabel  Pengalaman Auditor (X1), Etika Auditor (X2), dan

Gender  (X3) secara  simultan,  memberikan  kontribusi  sebesar  50.5%  dalam

mempengaruhi Kualitas Audit (Y). Sedangkan sisanya sebesar 49.5% dipengaruhi

oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Untuk mengetahu besar pengaruh secara parsial dilakukan perkalian nila

beta dengan zero order sebagai berikut:

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Parsial
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Coefficientsa

.419 .414

.387 .439

.354 .458

Pengalaman Auditor (X1)

Etika Auditor (X2)

Gender (X3)

Model
1

Beta

Standardized
Coefficients

Zero-order

Correlatio
ns

Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)a. 

X1 Terhadap Y = 0.417 × 0.414 = 0.173 = 17.3%

X2 Terhadap Y = 0.387 × 0.439 = 0.170 = 17.0%

X3 Terhadap Y = 0.354 × 0.458 = 0.162 = 16.2%

Perhitungan  di  atas  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  Pengalaman

Auditor (X1) memberikan kontribusi  pengaruh sebesar  17.3% terhadap  Kualitas

Audit  (Y).  Etika  Auditor  (X2)  memberikan kontribusi  pengaruh sebesar  17.0%

terhadap  Kualitas Audit (Y). Dan Gender (X3) memberikan kontribusi pengaruh

sebesar 16.2% terhadap Kualitas Audit (Y).

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis Simultan
Hipotesis uji:
H0 → bYXi = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengalaman

Auditor (X1), Etika Auditor (X2), dan  Gender (X3) secara

simultan terhadap Kualitas Audit (Y);
H1 → bYXi ≠ 0 Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  Pengalaman

Auditor (X1), Etika Auditor (X2), dan  Gender (X3) secara

simultan terhadap Kualitas Audit (Y).
Statistik uji:
Uji F pada taraf signifikansi (α) = 5%.

Kriteria uji:



114

Tolak H0 dan terima H1 jika Fhitung ≥ Ftabel; atau

Terima H0 dan tolak H1 jika Fhitung< Ftabel.

Dengan  menggunakan  bantuan  aplikasi  program  SPSS  diperoleh  nilai

Fhitung sebagai berikut:

Tabel 4.12 Nilai Fhitung Uji Hipotesis Simultan

ANOVAb

344.178 3 114.726 21.456 .000a

336.862 63 5.347

681.040 66

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Gender (X3), Pengalaman Auditor (X1), Etika Auditor (X2)a. 

Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)b. 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai  Fhitung sebesar 21.456. Nilai ini

kemudian akan dibandingkan dengan nilai  F pada tabel distribusi  F. Untuk  α =

5%,  df1 =  k  = 3, dan  df2 = nk1 = 6731 = 63, diperoleh nilai  Ftabel sebesar

2,751.
Gambar 4.11 Kurva Pengujian Hipotesis Simultan

Dikarenakan nilai  Fhitung lebih besar dari nilai  Ftabel (21.456>2,751), maka

H0  ditolak dan H1  diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

2,751
F

hitung 
=21.456
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Pengalaman Auditor (X1),  Etika Auditor (X2), dan  Gender (X3) secara simultan

terhadap Kualitas Audit (Y).

4.1.4.4 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)
Hipotesis uji:
1) H0 → bYX1 = 0 Pengalaman  Auditor  (X1)  tidak  berpengaruh

signifikan  secara  parsial  terhadap  Kualitas  Audit

(Y);
H1 → bYX1 ≠ 0 Pengalaman  Auditor  (X1)  berpengaruh  signifikan

secara parsial terhadap Kualitas Audit (Y).
2) H0 → bYX2= 0 Etika  Auditor  (X2)  tidak  berpengaruh  signifikan

secara parsial terhadap Kualitas Audit (Y);
H1 → bYX2≠ 0 Etika  Auditor  (X2)  berpengaruh  signifikan  secara

parsial terhadap Kualitas Audit (Y).
3) H0 → bYX2= 0 Gender  (X3)  tidak  berpengaruh  signifikan  secara

parsial terhadap Kualitas Audit (Y);
H1 → bYX2≠ 0 Gender (X3) berpengaruh signifikan secara parsial

terhadap Kualitas Audit (Y).
Statistik uji:
Uji t pada taraf signifikansi (α) = 5%.

TKriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tolak H0 dan terima H1 jika ttabel ≥ thitung ≥ ttabel; atau
Terima H0 dan tolak H1 jika ttabel< thitung< ttabel.

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS diperoleh nilai thitung

sebagai berikut:

Tabel 4.13 Nilai thitung Uji Hipotesis Parsial
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Coefficientsa

-3.802 2.503 -1.519 .134

.337 .071 .419 4.712 .000

.182 .043 .387 4.247 .000

.175 .045 .354 3.890 .000

(Constant)

Pengalaman Auditor (X1)

Etika Auditor (X2)

Gender (X3)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kualitas Audit (Y)a. 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai  thitung untuk variabel Pengalaman

Auditor (X1) sebesar 4.712, Etika Auditor (X2) sebesar 4.247, dan Gender (X3)

sebesar  3.890.  Nilai-nilai  thitung tersebut  kemudian  dibandingkan  dengan  nilai  t

pada tabel distribusi  t. Dengan α = 5% dan df = nk-1 = 673-1 = 63 diperoleh

nilai  ttabel dari  tabel  distribusi  t untuk pengujian  satu  pihak  sebesar  1.998 dan

-1.998. 

Untuk  lebih  mudah  memahami  kriteria  pengujian,  maka  nilai  thitung dan

nilai ttabeldipetakan ke dalam kurva pengujian dua pihak sebagai berikut.

Gambar 4.12 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh X1 terhadap Y

Berdasarkan kriteria uji yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa

nilai  thitung variabel  X1 berada pada daerah penolakan  H0  (4.712 > 1.998). Hal ini

   Daerah penerimaan H
0

Daerah 
penolakan H

0

t
tabel

= -1.998 0 t
tabel

= 1.998

Daerah 
penolakan H

0

t
hitung

 = 4.712
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menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Pengalaman Auditor (X1)

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit (Y).

Gambar 4.13 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh X2 terhadap Y

Berdasarkan kriteria uji yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa

nilai  thitung variabel  X2 berada pada daerah penolakan  H0  (4.247 > 1.998). Hal ini

menunjukkan  bahwa  H0  ditolak  dan  H1  diterima,  artinya  Etika  Auditor  (X2)

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit (Y).
Gambar 4.14 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh X3 terhadap Y

Berdasarkan kriteria uji yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa

nilai  thitung variabel  X2 berada pada daerah penolakan  H0  (3.890 > 1.998). Hal ini

   Daerah penerimaan H
0

Daerah 
penolakan H

0

t
tabel

= -1.998 0 t
tabel

= 1.998

Daerah 
penolakan H

0

t
hitung

 = 4.247

   Daerah penerimaan H
0

Daerah 
penolakan H

0

t
tabel

= -1.998 0 t
tabel

= 1.998

Daerah 
penolakan H

0

t
hitung

 = 3.890



118

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Gender (X3) berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit (Y).
4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis berganda, dapat disimpulkan persaman model

regresi, yaitu sebagai berikut;

Y = -3.802 + 0.337 X1 + 0.182 X2 + 0.175 X3 + ε

Dimana  Y = Kualitas Audit

β = Konstanta

X1 = Pengalaman Auditor

X2 = Etika Auditor 

X3 = Gender 

Gambar 4.15  Persamaan Model regresi

Sumber: Hasil penelitian, 2018

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa  variable

pengalaman auditor,etika auditor,dan  gender berpengaruh  positif  dan signifikan

Adjusted R square =0,482 atau 
4,82%

Etika 
Auditor 

(X2)

Pengalam
an Auditor 

(X1)

0,337

Gender

0,182

0,175

ε

Kualitas 
Audit (Y)

-3,862
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terhadap kualitas audit. Hasil uji t pengalaman audit menunjukan nilai keoefisien

persamaan regresi sebesar 0,337 dengan t hitung lebih dari t tabel (1,998 < 4,712)

dan nilai signifikansinya lebih besar dari alpha (0,419>0,015) yang menandakan

pengalaman auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  sukriah  (2013),

yang  menyatakan  bahwa  pengalaman  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap

kualitas audit hasil ini disebabkan jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan

publik  dia  lebih  dulu  harus  mencari  pengalaman  profesi  dibawah  pengawasan

akuntan senior yang berpengalaman. 

Pengalaman  kerja  dipandang  sebagai  suatu  faktor  penting  dalam

memprediksi  kinerja  akuntan  publik,  sehingga  pengalaman  dimasukan  sebagai

salah  satu  persyaratan  untuk  memperoleh  izin  menjadi  akuntan  publik.

Diharapakan  dengan  semakin  banyak  pengalaman  audit  seorang  auditor  akan

semakin  baik pula dalam menentukan apakah kualitas  audit  tersebut  baik atau

tidak 

Seiring  dengan  yang  disampaikan  Elisha  dan  Icuk  (2010),  bahwa

pengalaman  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kualitas  audit,  bahwa

pengalaman  merupakan  hal  yang  penting  bagi  seorang  auditor  agar  bisa

menunjukan kompetensinya yang telah terasah. 

Hasil  uji  t  variabel  etika  auditor  menujukan  nilai  koefisien  persamaan

regresi sebesar 0,182 dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (4,247 > 1,998),

dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  alpha  yang  berati  bahwa  etika  auditor

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kualitas audit  penelitian ini  sejalan
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Iman Sarwoko dan Sukrisno Agoes yang

menyatakan  bahwa  akuntan  yang  profesional  yang  menjalankan  tugasnya

memiliki  atau  mengikuti  pedoman-pedoman  yang  mengikat  seperti  kode  etik

dalam hal ini kode etik akuntan indonesia, sehingga dlam melaksanakan aktifitas

nya akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan kepeutusan

yang  tepat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak-pihak  yang

menggunkan hasil kepututusan auditor.

Hasil penelitian selanjutnya adalah mengenai variabel gender berdasarkan

hasil  uji  t  variabel  gender  menunjukan  nilai  koefisien  persaman  regresi  0,175

dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,890 > 1,998), berarti bahwa gender

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiarta

(2013), bahwa gender, umur, dan komfleksitas tugas auditor berpengaruh terhadap

kualitas audit secara simultan akan tetapi secara parsial gender tidak berpengaruh

terhadap kualitas audit begitu juga yang disampaikan oleh Jin-Won Noh (2013),

dan Indrayani (2015), bahwa gender berpengaruh terhadap kualitas audit dalam

penelitian  ini  disampaikan  bawha  teori  disonnansi  kognitif  membantu

menjelaskan  pengaruh gender  terhadap  ketepatan  pemberian  oponi  auditor

melalui skeptisisme profesional auditor. 

Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nopiyanti(2008),  yang  menyatakan

bahwa wanita menunjukan skeptisisme profesional yang lebih tinggi dibandingan

dengan auditor pria, dan  auditor wanita lebih akurat dibandingkan dengan auditor

pria dalam melakukan penugasan yang komplek.
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Hasil uji f adalah signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang

berarti bahwa varibel pengalam auditor, etika auditor, dan gender secara bersama-

sam atau secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil uji R2  menunjukan nilai sebesar 50,5%. arti dari nilai tersebut adalah

50,5% variabel  independen  dalam  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  oleh  varibel

pengalaman audit, etika audit, dan gender. Kemudian sisanya sebesar 49,5% dapat

dijelaskan dengan variabel-variabel lainnya yang tidak diteliliti dalam penelitian

ini.  Variabel-variabel  tersebut  dapat  berupa kompentensi  auditor  ,  audit  tenure,

Fee audit, motivasi, dan independensi.

Dalam  penelitian  ini  pembahasan  dilakukan  setelah  diperoleh  hasil  uji

secara  statistik.  Pembahasan  dilakukan  untuk  menjelaskan  hasil  uji  empiric

dibandingkan dengan teori yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan

dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu

dan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkuat  teori  yang  telah  ada  yang

berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pembahasan  dalam  penelitian  ini,  peneliti

menggunakan data hasil penelitian dan hasil uji statistic.

4.2.1 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit
Hasil  pengujian  pengaruh  pengalaman  auditor  terhadap  kualitas  audit

ditunjukan  dengan  nilai  absolute  thitung variable  skeptisme  professional  sebesar

(4,712) lebih besar dari ttabel (1,998), karena nilai thitung  lebih besar dari nilai ttabel

maka  pada  tingkat  kekeliruan  5%  (α  =0,05),  diputuskan  untuk  menolak  Ho

sehingga  Ha  diterima.  Jadi,  berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  tingkat
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kepercayaan 95%, menunjukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap

kualitas audit. 
Bobot pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat

dari nilai standardized coefficients yaitu sebesar 0,419. Sedangkan besar pengaruh

pengalaman auditor  terhadap kualitas  audit  adalah ((0,4192)  x  100) = 17,55%.

Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  grand  mean skor  tanggapan  responden

mengenai pengalaman auditor berada di interval 4-5 yaitu dengan rata-rata skor

4,26 yang berarti kriteria tinggi, artinya rata-rata akuntan publik yang berdomisili

di Jawa Barat telah memiliki banyak pengalaman. 
Namun  demikian  jika  dilihat  dari  penyelesaian  masalah  audit,  rata-rata

telah memiliki banyak pengalaman, hal ini tercermin dari tanggapan responden

terhadap  pernyataan  kemapuan  menyelesaikan  masalah  audit  dengan  rata-rata

skor jawaban 4,45 yang berada dalam interval 4-5, yang berarti rata-rata akuntan

publik yang berdomisili di Jawa Barat memiliki banyak pengalaman. Sebaliknya

tanggapan responden terhadap proses naik jabatan dalam jenjang karirnya dengan

rata-rata skor 3,97 yang berada dalam interval 3-4, menunjukan bahwa rata-rata

akuntan  publik  yang  berdomisili  di  Jawa  Barat  memiliki  proses  naik  jabatan

dalam jenjang karirnya yang cukup.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengalaman

berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan kata lain bahwa kualitas audit akan

semakin baik, jika akuntan publik yang melakukan audit sudah memiliki banyak

pengalaman dalam bidang audit.
Fenomena  masih  adanya  akuntan  publik  yang  berpengalaman  namun

masih ada akuntan publik yang mendapatkan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi

Keuangan (P2PK)  mulai dari sanksi yang bersifat administrative maupun sanksi
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pembekuan ijin akuntan publik, hal ini disebabkan masih adanya akuntan publik

yang memiliki pengalaman cukup lama, namun belum sepenuhnya berpengalaman

dalam mendeteksi kekeliruan. 
Kondisi  tersebut  dapat  dilihat  dari  tanggapan  responden  terhadap

pernyataan kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan menunjukan rata-rata total

skor yang lebih rendah dibandingkan dengan tanggapan responden yang lainnya.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa pengalaman  akuntan

publik  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit  pada  Kantor  Akuntan  Publik  yang

berdomisili di Jawa Barat, dengan pengaruh sebesar 17,55%. Sedangkan pengaruh

lainnya sebesar 82,45% merupakan pengaruh faktor-faktor lain, misalnya ukuran

Kantor Akuntan Publik, tanggung jawab akuntan publik, audit fee, dan lain-lain. 

4.2.2 Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit
 Hasil pengujian pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit ditunjukan

dengan nilai absolute thitung variable skeptisme professional sebesar (4,247) lebih

besar  dari  ttabel (1,998),  karena  nilai  thitung  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  maka pada

tingkat  kekeliruan  5% (α  =0,05),  diputuskan  untuk  menolak  Ho  sehingga  Ha

diterima.  Jadi,  berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  tingkat  kepercayaan  95%,

menunjukan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Bobot pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat dari nilai

standardized  coefficients yaitu  sebesar  0,387.  Sedangkan besar  pengaruh  etika

auditor  terhadap kualitas  audit  adalah ((0,3872) x 100) = 14,97%. Berdasarkan

pada hasil  perhitungan  grand mean skor  tanggapan  responden mengenai  etika

auditor berada di interval 4-5 yaitu dengan rata-rata skor 4,33 yang berarti kriteria

tinggi,  artinya  rata-rata  akuntan  publik  yang  berdomisili  di  Jawa  Barat  telah

beretika dalam melakukan audit. 
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Demikian juga tanggapan responden terhadap pernyataan saudara sebagai

auditor  menjalin  hubungan  professional  dengan  klien  dengan  rata-rata  skor

jawaban responden 4,54 yang berada pada interval 4-5 menunjukan bahwa auditor

menjalin hubungan professional dengan klien dalam kriteria tinggi, artinya rata-

rata akuntan publik yang berdomisili  di Jawa Barat memiliki jalinan hubungan

professional dengan klien yang tinggi. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  etika  auditor

berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan kata lain bahwa kualitas audit akan

semakin baik, jika akuntan publik yang melakukan audit  memiliki etika dalam

bidang audit.
Fenomena masih  adanya  akuntan  publik  yang  mendapatkan  sanksi  dari

Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  (P2PK)  mulai  dari  sanksi  yang  bersifat

administratif maupun sanksi pembekuan ijin akuntan publik, hal ini disebabkan

masih  ada  sebagian  kecil  akuntan  publik  yang  tidak  menjaga  rahasia  klien  di

lingkungan KAP. 
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  etika  auditor

berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang berdomisili

di  Jawa Barat,  dengan pengaruh sebesar 14,97%. Sedangkan pengaruh lainnya

sebesar 85,03% merupakan pengaruh faktor-faktor lain, misalnya ukuran Kantor

Akuntan Publik, tanggung jawab akuntan publik, audit fee, dan lain-lain.

4.2.3 Pengaruh Gender terhadap Kualitas Audit
Hasil  pengujian  pengaruh  gender  terhadap  kualitas  audit  ditunjukan

dengan nilai absolute thitung variable skeptisme professional sebesar (3,890) lebih

besar  dari  ttabel (1,998),  karena  nilai  thitung  lebih  besar  dari  nilai  ttabel  maka pada

tingkat  kekeliruan  5% (α  =0,05),  diputuskan  untuk  menolak  Ho  sehingga  Ha
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diterima.  Jadi,  berdasarkan  hasil  pengujian  dengan  tingkat  kepercayaan  95%,

menunjukan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Bobot pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit dapat dilihat

dari nilai standardized coefficients yaitu sebesar 0,354. Sedangkan besar pengaruh

pengalaman auditor  terhadap kualitas  audit  adalah ((0,3542)  x  100) = 12,53%.

Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  grand  mean skor  tanggapan  responden

mengenai  gender  berada  di  interval  4-5 yaitu  dengan rata-rata  skor  4,25 yang

berarti kriteria tinggi. 
Demikian  juga  tanggapan  responden  terhadap  pernyataan  teliti  dalam

bekerja adalah hal yang utama dengan rata-rata skor jawaban responden 4,40 yang

berada pada interval 4-5 menunjukan bahwa auditor teliti  dalam bekerja dalam

kriteria  tinggi,  artinya  rata-rata  akuntan publik yang berdomisili  di  Jawa Barat

memiliki  ketelitian dalam bekerja yang tinggi.  Berdasarkan hasil  penelitian  ini

menunjukan bahwa gender berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Fenomena masih  adanya  akuntan  publik  yang  mendapatkan  sanksi  dari

Pusat  Pembinaan  Profesi  Keuangan  (P2PK)  mulai  dari  sanksi  yang  bersifat

administratif maupun sanksi pembekuan ijin akuntan publik, hal ini disebabkan

masih ada sebagian kecil  akuntan publik yang tidak teguh pada pendirian saat

menjalankan pekerjaan.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  gender  berpengaruh

terhadap  kualitas  audit  pada  Kantor  Akuntan  Publik  yang  berdomisili  di  Jawa

Barat,  dengan pengaruh sebesar  12,53%.  Sedangkan pengaruh lainnya  sebesar

87,47% merupakan pengaruh faktor-faktor lain, misalnya ukuran Kantor Akuntan

Publik, tanggung jawab akuntan publik, audit fee, dan lain-lain.
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4.2.4 Pengaruh Pengalaman Auditor, Etika Auditor dan Gender terhadap 

Kualitas Audit secara Simultan
Hasil pengujian menyatakan bahwa pengalaman auditor, etika auditor dan

gender  secara  simultan  berpengaruh terhadap  kualitas  audit  ditunjukan dengan

nilai  koefisien korelasi  berganda sebesar 0,771 atau sebesar 77,1 persen,  yaitu

nilai yang menunjukan kekuatan hubungan pengalaman auditor, etika auditor dan

gender secara simultan terhadap kualitas audit.
Selanjutnya  nilai  R-Square sebesar 0,505 Atau 50,5 Persen menunjukan

bahwa  pengalaman  auditor,  etika  auditor  dan  gender  secara  simultan  mampu

menerangkan  perubahan  yang  terjadi  pada  kualitas  audit.  Melalui  uji-F  pada

tingkat  kekeliruan  5%  (α  =0,05)  diputuskan  untuk  menolak  hipotesis  yang

menyatakan  pengalaman  auditor,  etika  auditor  dan  gender  tidak  berpengaruh

terhadap kualitas audit (H0). Artinya pengalaman auditor, etika auditor dan gender

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit (Ha).
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pengalaman Auditor

yang baik, etika auditor yang baik dan gender akan berpengaruh terhadap kualitas

audit.  Dari ketiga variabel independen yaitu variabel pengalaman auditor, etika

auditor dan gender diketahui  bahwa pengalaman auditor memberikan pengaruh

yang  paling  besar  terhadap  kualitas  audit,  sebaliknya  gender  memberikan

pengaruh yang paling lemah terhadap kualitas audit.
Fenomena masih adanya akuntan publik di Indonesia yang mendapatkan

sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) hal ini menunjukan masih

ada sebagian akuntan publik  yang belum sepenuhnya  menerapkan menerapkan

etika auditor, sudah berpengalaman dalam bidang audit namun belum sepenuhnya
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memiliki  pengalaman  audit  dalam  bidang  kemampuan  mendeteksi  kekeliruan,

serta belum sepenuhnya menjaga kerahasia klien.


