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Abstrak: Akuntan publik memiliki kewajiban menjaga kualitas audit yang 

dihasilkannya, kualitas audit ditentukan dua hal yaitu kompetensi dan 

independensi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Populasi 

dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

di Bandung. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik Simple random 

sampling dan menghasilkan responden sebanyak 62 auditor. Alat statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression). 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa nilai uji t untuk variabel kompetensi 

sebesar 2,909, maka secara parsial kompetensi mempengaruhi kualitas audit. 

Sedangkan nilai uji t untuk variabel independensi sebesar 2,344, maka secara 

parsial independensi mempengaruhi kualitas audit. Dan nilai uji F sebesar 6,415, 

maka secara simultan kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan sampel penelitian yang lebih banyak dan obyek penelitian yang 

berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan hasil penelitian 

yang beragam yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para akuntan. 
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Abstract: Public Accountant has a responsibility to keep high audit quality. 

Competency and independency are among the factors which influence audit 

quality. This research tested the influence of auditor’s competency and 

independency on audit quality. Population in this research were auditors working 

at Public Accounting Firms in Bandung. The sample was taken using simple 

random sampling method, resulted in 62 respondents. Statistic tools used to test 

the hypothesis was multiple regression. The results of this research was that the 

value of the t test for competency variables was 2,909, which meant that 

competency partially  influenced the audit quality. The t test for independency 

variables was 2,344, which meant that partially independency influenced the audit 

quality. The value of the F test was 6415, which meant that simultaneously  the 

competency and independency influenced the audit quality. Further research 



could use more sample and different objects in order to get more results, which 

hopefully could be valuable for accountants in considering things related to audit 

quality. 
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PENDAHULUAN 

 

 

Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat diukur dengan adanya peningkatan 

jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Perkembangan pasar 

modal di Indonesia dapat memicu berkembangnya profesi akuntan publik di 

Indonesia. Dalam perkembangan usaha perusahaan, banyak perusahaan-

perusahaan tidak bisa terhindarkan dari penarikan dana dari pihak luar yang 

berupa penarikan pinjaman dari kreditur maupun penyertaan modal dari investor. 

Dengan demikian, laporan keuangan sangat diperlukan selain untuk keperluan 

pemimpin perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan, juga untuk kepentingan para kreditur, investor, dan calon 

investor maupun calon kreditur. Manajamen perusahaan memerlukan jasa pihak 

ketiga untuk menegaskan bahwa  laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen 

perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar, dimana pihak 

luarpun memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa 

laporan keuangan yang disajikan atau yang dibuat oleh manajemen perusahaan 

dapat dipercaya. Maka dari itu, manajemen perusahaan maupun pihak luar 

memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya, sehingga diperlukan profesi 

akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan  profesi kepercayaan 

masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang 



tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya 

dalam laporan keuangan. Salah satu  manfaat dari jasa akuntan publik adalah 

memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 

kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak 

atau belum diaudit. 

Menurut Arens, Elder, Beasley (2012) untuk melakukan audit harus 

tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar 

(kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, 

yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Dalam audit atas laporan 

keuangan historis oleh kantor akuntan publik (KAP), kriteria yang berlaku 

biasanya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Menurut DeAngelo (1981) : 

“The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint 

probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the 

client’s accounting system, and (b) report the breach.” 

Dengan begitu, kualitas auditor ditentukan oleh kompetensi dan 

independensi. Auditor akan dikatakan kompeten atau ahli jika dapat menemukan 

pelanggaran dan auditor  dikatakan independen jika dapat melaporkan 

pelanggaran tersebut dengan baik. 

 Penelitian yang dilakukan pada KAP ”Big Four” di Indonesia, Singgih, 

Muliani dan Bawono (2010) menyimpulkan bahwa Independensi, pengalaman, 

due professional care dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap 



kualitas audit. Independensi, due professional care dan akuntabilitas secara 

parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 Tjun Tjun et al (2012) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Dimana keahlian 

diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi 

diproksikan dalam lama ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari 

rekan auditor dan jasa non audit. Hasil dari penelitiannya bahwa kualitas audit 

yang terdiri pengetahuan dan pengalaman yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit, berbeda dengan hasil independensi, bahwa hubungan 

dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non 

audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

 Indah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan 

klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati & 

Setiawan (2012), penelitiannya mengenai “Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris Pada Kantor 

Akuntan Publik di Jakarta). Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tjun Tjun dkk yang menjadi variabel independen adalah kompetensi dan 

independensi, dan variabel dependen yang diambil adalah kualitas audit. Hasil 

dari penelitiannya adalah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, 

sedangkan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam  



kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit 

digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas 

Audit” (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)”. 

 

KERANGKA TEORITIS 

Kompetensi 

Standar umum pertama (IAI, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan 

oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor. Betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang 

lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi 

persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki 

pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. 

 Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang 

akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti 

itu (Arens et al; 2012). 

 Tuanakotta (2011),  kompetensi merupakan keahlian seorang auditor 

diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib 

memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. 

Kompetensi  menurut De Angelo (1981) dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang yakni: sudut pandang auditor individual; audit tim; dan Kantor Akuntan 



Publik (KAP) (Kusharyanti;2003). Masing-masing sudut pandang akan dibahas 

secara lebih mendetail sebagai berikut ini: 

1) Kompetensi Auditor Individual 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain 

pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, 

auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan 

pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. 

Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti 

yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang 

lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan 

keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. 

2) Kompetensi Audit Tim 

Pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika jika pekerjaan 

menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam 

suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor 

senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang 

lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerja sama yang baik 

antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali 

mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang 

baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, 

adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan 

memiliki kaitan dengan kualias audit. 

 



3) Kompetensi Dilihat dari Sudut Pandang KAP 

Besaran KAP menurut Deis dan Giroux (1992) diukur dari jumlah klien 

dan persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk 

tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan 

kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi 

di pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang 

luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut 

kehilangan klien (De Angelo, 1981). KAP yang besar biasanya 

mempunyai sumber daya yang lebih baik untuk melatih auditor mereka, 

membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan 

melakukan pengujian audit dibandingkan dengan KAP kecil. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kompetensi 

dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan 

digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor 

adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung 

dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. 

1. Pengetahuan 

 

Standar Profesi Akuntan Publik  (IAI ; 2011) tentang standar umum, menjelaskan 

bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur 

pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan 

seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin 

banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga 



dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan 

lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Untuk 

melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan 

(umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi 

dan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tjun, Indrawati dan Setiawan (2012) 

menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyati dan Suhardjo 

(2012) bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan 

arah koefisien positif. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan memiliki 

pengetahuan mengenai auditing yang lebih banyak menggambarkan tingginya 

tingkat kompetensi profesionalnya dan akan menghasilkan audit yang lebih 

berkualitas. 

2. Pengalaman 

Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan telah dilakukannya berbagai pekerjaan 

atau lamanya seseorang dalam bekerja untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya 

selain dari pendidikan formal. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang 

dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik dan meningkatkan kualitas audit 

yang dihasilkan. Auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian dan 

kemampuan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Pada waktu menentukan kompetensi auditor, auditor harus memperoleh atau 

memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor 

berikut: 



a) Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor. 

b) Ijazah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan. 

c) Kebijakan, program, dan prosedur audit. 

d) Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor. 

e) Supervise dan review terhadap aktivitas auditor. 

f) Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi. 

g) Penilaian atas kinerja auditor. 

Libby dan Frederick (1990) (Kusharyanti ; 2003) menemukan bahwa auditor 

yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan 

keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. 

Menurut Indah (2010), pengalaman dalam melaksanakan audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin berpengalaman seorang auditor 

maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. 

Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Singgih, Muliani dan 

Bawono (2010), bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Kemungkinan tidak berpengaruhya pengalaman terhadap kualitas audit mungkin 

disebabkan karena sebagian besar responden dalam penelitiannya adalah auditor 

yang menjabat sebagai junior dan masa kerjanya tidak lebih dari 3 tahun sehingga 

respon para responden untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan variabel 

pengalaman cenderung menghasilkan jawaban tidak bernilai positif. 

Independensi 

Independensi menurut Arens et al (2012) dapat diartikan mengambil sudut 

pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, 



tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta 

(independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan 

sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan 

(independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi 

ini. 

Independensi menurut Mulyadi (2010) dapat diartikan sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada 

orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam 

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu 

sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2010) : 

1) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.  

2) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 

memuaskan keinginan kliennya.  

3) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan 

lepasnya klien.  

Alim et al. (2007) dan Christiawan (2002) menemukan bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat 

mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

audit di mana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. 



Hasil penelitian oleh Tjun Tjun et al (2012) dengan mengukur 

independensinya menggunakan 4 faktor, yaitu: (1) Hubungan dengan klien, (2) 

Tekanan dari klien, (3) Telaah dari rekan auditor dan (4) Pemberian jasa non 

audit. Hasil dari penelitiannya bahwa hubungan dengan klien, tekanan dari klien, 

telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi diukur dengan cara, 

yaitu: (1) Lama hubungan dengan klien, (2) Tekanan dari klien, (3) Telaah dari 

rekan auditor dan (4) Pemberian jasa non audit. 

1. Lama Hubungan dengan Klien (Audit Tenure) 

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur pada pasal 3 dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. 

Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja Auditor paling lama untuk 3 

(tiga) tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor 

Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. Pembatasan ini 

agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan 

menimbulkan skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi 

(Tuanakotta, 2011). Untuk mengetahui lama hubungan auditor dengan klien 

digunakan indikator “lama mengaudit klien”. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang bertentangan 

mengenai lamanya hubungan dengan klien. Penelitian yang dilakukan oleh Kasidi 

(2007) bahwa lamanya hubungan audit antara auditor yang mengaudit dengan 

klien yang diaudit tidak mempengaruhi independensi auditor. Pada temuan ini 



mengartikan bahwa lamanya hubungan antara auditor dengan klien tidak 

mempengaruhi independensi sehingga kualitas audit tetap terjaga. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuvisa, Rohman, Handayani (2008) menemukan 

bahwa lamanya hubungan keterikatan antara auditor dengan klien (Auditor 

Tenure) dapat semakin mempererat hubungan antara auditor dengan pihak klien. 

Hubungan yang terjalin lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi 

untuk menjadikan auditor puas akan kinerja yang dilakukannya, melakukan 

prosedur audit yang kurang tegas, dan ketergantungan atas  penyataan 

manajemen, yang menjadikan kualitas audit menurun. 

2. Tekanan Dari Klien 

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan 

klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien 

tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan 

keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan 

yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang 

melanggar standar profesi, kode etik, standar akuntansi keuangan yang berlaku di 

Indonesia, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan 

klien.  

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik 

kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi 

perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang 

lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Sedangkan auditor 

harus tetap menerapkan standar auditing dan kode etik profesi sebagai auditor. 



Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor 

mengikuti keinginan klien, maka melanggar standar profesi. Pada sisi lainnya, jika 

permintaan klien tidak terpenuhi, maka klien dapat memberikan sanksi yang dapat 

berupa penghentian penugasan atau mengganti KAP auditornya. 

Menurut Tuanakotta (2011), perusahaan memutuskan untuk 

memberhentikan KAP karena berbagai sebab, salah satunya adalah jika KAP 

tidak setuju dengan manajemen perusahaan mengenai masalah akuntansi, 

perusahaan dapat mencari KAP lain (shopping around) yang dapat “memahami” 

pandangan manajemen. 

Selain itu,  persaingan antar kantor akuntan publik (KAP) semakin besar, 

KAP semakin bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak 

sebanding dengan pertumbuhan KAP menyebabkan kemungkinan besar 

perusahaan akan mudah untuk menggantikan KAP lama dengan KAP baru jika 

tidak sesuai dengan keinginan klien. Terlebih lagi banyak perusahaan yang 

melakukan merjer atau akuisisi dan akibat krisis ekonomi di Indonesia banyak 

perusahan yang mengalami kebangkrutan, oleh karena itu KAP akan lebih sulit 

untuk mendapatkan klien baru sehingga KAP enggan melepas klien yang sudah 

ada. 

Menurut Knopp (1985), Kondisi keuangan klien berpengaruh juga 

terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Harhinto, 2004). 

Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit 

yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. 

Selain itu probabilitas terjadinya kebangkrutan klien yang mempunyai kondisi 



keuangan baik relatif kecil sehingga auditor kurang memperhatikan hal-hal 

tersebut. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam 

melakukan audit (Deis dan Giroux, 1992). 

Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis 

baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu 

pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil 

pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi 

kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai 

pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan 

bertindak jujur, tegas sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan 

atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya. 

3. Telaah dari rekan auditor (Peer Review)   

 Menurut Arens et al (2012) peer review adalah review (penelaahan) yang 

dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan kantor akuntan publik (KAP) pada 

sistem pengendalian mutu. Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan 

melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan 

kebijakan yang cukup atas ke-5 elemen pengendalian mutu dan menerapkannya 

dalam praktik. Lima unsur pengendalian mutu seperti (1) Independensi, integritas, 

dan objektivitas; (2) Manajemen kepegawaian; (3) Penerimaan dan kelanjutan 

klien serta penugasan; (4) Kinerja penugasan konsultasi; (5) Pemantauan 

prosedur. 



 Agoes (2008) menjelaskan peer review adalah suatu penelaahan yang 

dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai apakah KAP tersebut 

telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian 

mutu sebagai mana disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 20 

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 

 Untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan auditor, telaah dari rekan 

seprofesi yang menjadi sumber penilaian obyektif sangatlah penting karena telaah 

dari rekan auditor dapat menjaga auditor untuk tetap menghasilkan kualitas audit 

yang baik. Indah (2010) menyatakan bahwa telaah dari rekan auditor dapat 

meningkatkan pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilakukan kantor akuntan 

untuk menjaga kinerjanya. 

4. Jasa Non Audit   

 Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga 

jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa 

akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2003). Dalam 

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan 

publik pada pasal 2, bahwa akuntan publik dan KAP dapat memberikan jasa audit 

lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, 

kompilasi, perpajakan, dan konsultansi sesuai dengan kompetensi akuntan publik 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya dua jenis jasa yang 

diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya 

dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit (Elfarini, 2007). 



Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam 

aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan 

klien ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor 

tersebut,  kemudian auditor tidak mau reputasinya buruk karena dianggap 

memberikan alternatif yang tidak baik bagi kliennya, maka hal ini dapat 

mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut (Elfarini, 2007). 

Kualitas Audit 

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (IAI, 2011) audit yang 

dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi 

ketentuan atau standar auditing yang berlaku umum (generally accepted auditing 

standards = GAAS) dan standar pengendalian mutu. Standar auditing tersebut 

dijadikan acuan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan. 

Menurut Singgih dkk (2010) auditor yang kompeten adalah auditor yang 

“mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen 

adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. 

Auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat 

mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang 

saham, karena pengguna laporan keuangan terutama pemegang saham akan 

mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh auditor.  

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran 



dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan 

oleh pihak manajemen. Dan auditor mampu mengungkapkan atas pelanggaran 

tersebut dalam laporan keuangan auditan demi mempertahankan independensinya, 

dalam hal ini auditor berpedoman kepada standar auditing dan kode etik akuntan 

publik yang relevan. 

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. 

Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh 

akuntan publik secara memadai di bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan, 

independensi suatu prinsip etika yang harus dijaga dan diterapkan oleh akuntan 

publik. Independen berarti tidak memihak siapapun, tidak mudah dipengaruhi, 

tetapi mengungkapkan kejujuran sesuai dengan fakta, karena ia dalam 

melaksanakan pekerjaannya demi kepentingan umum. 

Menurut Wooten (2003) untuk mengukur kualitas audit, digunakan indikator 

sebagai berikut: (1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan Standar Profesional 

Akuntan Publik, (3) kepatuhan terhadap Standar Operasional Perusahaan. 

1. Deteksi Salah Saji  

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional. 

Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh 

profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan 

maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif 

(IAI, 2011, SA seksi 230). 



Menurut Tuanakotta (2011), skeptisme profesional akan membantu auditor 

dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko 

tersebut dalam bermacam-macam keputusan (seperti menerima atau menolak 

klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti audit yang 

dikumpulkan, dan seterusnya). 

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan 

keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau 

keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan 

tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar 

akuntansi keuangan. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau 

kecurangan. 

2. Kesesuaian Dengan Standar Profesional Akuntan Publik 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

pada pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar profesional akuntan publik, yang 

selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu 

yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. 

Dalam paragraf 1 SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan 

audit, auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen 

Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik 

sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas 

laporan keuangan.  

3. Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Perusahaan 



Standar Operasional Perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang 

harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja 

yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang 

harus ditaati dan dilakukan. Saat ini banyak perusahaan yang tidak mempunyai 

SOP yang mengakibatkan banyak pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, terjadi 

kelalaian kerja, kesimpangsiuran, dan kesalahan yang mengakibatkan risiko 

kerugian bagi perusahaan atau organisasi. 

Dalam SPAP SA seksi 318 mengenai pemahaman atas bisnis klien yang 

dijelaskan bahwa melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus 

memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor 

mengindentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut 

pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan 

atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.  

 

 Kualitas audit dapat ditingkatkan jika akuntan publik atau auditor 

independen dalam menjalankan tugasnya memegang prinsip-prinsip profesi. 

Prinsip Etika menurut Mulyadi (2010) meliputi : 

1) Tanggung jawab pofesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota 

harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam 

semua kegiatan yang dilakukannya. 

2) Kepentingan publik 



Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

3) Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin. 

4) Obyektivitas 

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, 

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 

memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 

6) Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak 

atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

7) Perilaku profesional 



Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang 

baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  

8) Standar teknis  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar 

teknis dan standar profesionalnya yang relevan. Sesuai dengan keahliannya 

dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan 

prinsip integritas dan objektivitas. 

Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

 Kompetensi auditor adalah auditor dengan pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, 

cermat dan seksama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) 

di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan 

pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam 

laporan keuangan klien, di-mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor 

berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam 

mengikuti perkembangan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula 

kualitas audit yang dihasilkan. 



 Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan 

dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas 

yang diaudit kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama 

dalam tim serta kemampuan dalam menganalisis  permasalahan. Christiawan 

(2002) dan Alim et al. (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi 

auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. 

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik 

untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu, cukuplah 

beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap 

independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka 

laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga 

tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian dengan 

sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika 

terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan 

uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki 

auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. 

Alim et al. (2007) dan Christiawan (2002) menemukan bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat 

mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

audit di mana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. 



Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas         

Audit 

Ketika melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu 

memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan 

sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika 

terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan 

logika, maka kompetensi dan independensi memiliki pengaruh dalam 

menghasilkan audit yang berkualitas baik itu proses maupun output-nya. 

 Kompetensi dalam praktik akuntan publik menyangkut masalah kualitas 

teknis dari anggota dan stafnya serta kemampuan untuk mengawasi dan menilai 

mutu tugas yang telah dikerjakan. Sedangkan independensi berarti adanya 

kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri akuntan dalam 

merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya. Dalam menjalankan praktiknya 

sehari-hari, auditor independen menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang 

berbeda dalam mengaudit setiap kliennya, karena kemungkinan ada manajemen 

perusahaan yang memberikan data yang tidak sebenarnya terjadi, karena itu 

auditor diminta untuk melakukan audit dan memberikan kualitas audit yang baik 

terhadap perusahaan klien yang diauditnya karena melalui: pendidikan; pelatihan; 

pengalaman; dan profesionalnya auditor menjadi orang yang ahli dalam bidang 

akuntansi dan auditing, serta memiliki kemapuan untuk menilai secara objektif 



dan menggunakan pertimbanngan yang tidak memihak terhadap informasi yang 

diungkapkan melalui auditnya.  

 Adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal 

perusahaan, menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan auditan yang 

berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, dengan 

menjamurnya skandal keuangan baik domistik maupun manca negara, sebagian 

besar bertolak dari laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan 

ke laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik dikarenakan laporan 

yang sudah diaudit akan menghasilkan laporan audit yang akurat dan dapat 

dipercaya. Berbagai penelitian tentang kualitas audit sudah pernah dilakukan dan 

menghasilkan temuan yang berbeda mengenai faktor pembentuk kualitas audit. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas, seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu tim audit dituntut 

untuk memiliki kompetensi yang cukup dan independensi yang tinggi. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang 

akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya 

dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. 

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan 

akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. De Angelo 



(1981) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Audit 

harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al, 

2012). Kompetensi menurut Tuanakotta (2011) yaitu keahlian seorang auditor 

diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib 

memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Sedangkan independensi 

menurut Mulyadi (2010) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

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

Pada gambar 1, menggambarkan bahwa kompetensi secara parsial 

berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi secara parsial berpengaruh 

terhadap kualitas audit, kompetensi dan independensi secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

   

 

 

 

Keterangan : 

1. Garis putus-putus               = Hubungan Simultan 

2. Garis bersambung               = Hubungan Secara Parsial 
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INDEPENDENSI 

 

Kualitas Audit 

 



 

 

Pengembangan Hipotesis  

 

Berdasarkan Kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

bahwa: Kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, 

Independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, Kompetensi dan 

independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Pengertian objek penelitian secara umum merupakan permasalahan yang 

dijadikan topik penulisan dalam rangka menyusun suatu laporan penelitian. 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur sejauh mana pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap 

kualitas audit. Untuk meneliti objek tersebut diadakan penelitian terhadap auditor 

untuk dijadikan sampel penelitian. 

 Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh auditor KAP yang 

berada di wilayah Bandung. Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 62 

kuesioner dari 14 KAP yang ada di wilayah Bandung. Daftar KAP yang berada di 

wilayah Bandung disajikan dalam Lampiran H. 

 

 



Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel benar-

benar dapat mewakili (representative) dan dapat menggambarkan populasi 

sebenarnya. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik probability 

sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi 

untuk dipilih. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple 

random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, sampel dipilih dan 

dilakukan secara acak.  

VARIABEL PENELITIAN 

Kompetensi 

Tuanakotta (2011), mendefinisikan kompetensi merupakan keahlian seorang 

auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor 

wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Oleh karena itu pada 

penelitian ini variabel kompetensi akan diproksikan dengan 2 sub variabel yaitu 

pengalaman dan pengetahuan. 

 

 



1. Pengetahuan 

Dalam mendapatkan pengetahuan dapat diperoleh dengan mengikuti pelatihan 

yang diberikan melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Adapun menurut 

Standar Profesi Akuntan Publik (IAI, 2011) tentang standar umum, menjelaskan 

bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup.  

2. Pengalaman 

Pengalaman seseorang ditunjukkan dengan telah dilakukannya berbagai pekerjaan 

atau lamanya seseorang dalam bekerja untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya 

selain dari pendidikan formal. 

Menurut  Indah (2010), pengalaman dalam melaksanakan audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin berpengalaman seorang auditor 

maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. 

Independensi  

Independensi menurut Arens et al (2008) yaitu mengambil sudut pandang yang 

tidak bias. Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi independensi 

diproksikan dengan 4 sub variabel yaitu:  lama hubungan dengan klien, tekanan 

dari klien, telaah dari rekan auditor (Peer Review), jasa non audit. 

1. Lama Hubungan Dengan Klien 

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan 

menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama untuk 3 (tiga) tahun 



berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik 

(KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. 

2. Tekanan Dari Klien 

Menurut Khomsiyah dan Indriantoro (1998), setiap auditor harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan 

bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa 

dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan 

pribadinya (Elfarini, 2007).  

3. Telaah dari rekan auditor (Peer Review) 

Menurut Arens et al (2008) peer review adalah review (penelaahan) yang 

dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu. 

Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang 

ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas ke-5 

elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. 

4. Jasa Non Audit 

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non 

atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa 

akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2003). Adanya 

dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor 

terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit 

(Elfarini, 2007). 

Kualitas Audit 

1. Deteksi Salah Saji 



Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan 

tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau 

keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan 

tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi akibat dari 

kekeliruan atau kecurangan. 

2. Kesesuaian Dengan Standar Profesional Akuntan Publik 

Dalam paragraf 1 SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan audit, 

auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan 

Ikatan Akuntan Indonesia. Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor 

mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. 

3. Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Perusahaan 

Standar Operasional Perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang 

harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja 

yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang 

harus ditaati dan dilakukan. Saat ini banyak perusahaan yang tidak mempunyai 

SOP yang mengakibatkan banyak pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, yang 

bersangkutan tidak bertanggungjawab, ada kelalaian kerja, kesimpangsiuran, dan 

kesalahan yang mengakibatkan risiko kerugian bagi perusahaan atau organisasi. 

 

 

 



OPERASIONAL VARIABEL 

Operasional variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut: 

Tabel 1 

Operasional variabel 

Variabel  Indikator Sub Indikator Skala Instrumen 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

(X1) 

 

(Independen) 

Pengetahuan a.Pengetahuan prinsip 

akuntansi dan 

standar audit 

b.Pengetahuan jenis 

industri klien 

c.Pengetahuan kondisi 

perusahaan klien 

d.Pendidikan formal 

yang sudah 

ditempuh 

e.Pelatihan dan 

keahlian khusus 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5,6 

   

8 

 

7,9 

 

10 

Pengalaman 

  

  

 

 

 

a.Pengalaman    

melakukan audit 

b.Jumlah klien yang 

sudah diaudit 

c.Jenis perusahaan 

yang sudah diaudit 

 

 

 

 

 

 

Independensi 

(X2) 

 

(Independen) 

Lama hubungan 

dengan klien  

Lama mengaudit klien  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

1,2,3 

Tekanan dari 

klien 

  

  

a.Pemberian sanksi 

dan ancaman 

pergantian auditor 

oleh klien 

b.Besar fee audit yang 

akan diberikan oleh 

klien 

c.Fasilitas dari klien 

4,5,6,7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Telaah dari 

rekan auditor 

  

a.Manfaat telaah dari 

rekan auditor 

b.Konsekuensi 

terhadap auditor 

yang buruk 

10 

 

11 



 

Variabel  Indikator Sub Indikator Skala Instrumen 

Kuesioner 

Independensi 

(X2) 

 

(Independen) 

Jasa Non Audit 

  

a. Pemberian jasa audit 

& non audit kepada 

klien yang sama 

b. Pemberian jasa lain 

dapat meningkatkan 

informasi laporan 

keuangan 

 12,13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Kualitas Audit 

(Y) 

  

 (Dependen) 

Deteksi Salah 

Saji 

 

 

 

 

Kesesuaian 

Dengan Standar 

Profesional 

Akuntan Publik 

Kepatuhan 

Terhadap 

Standar 

Operasional 

Perusahaan 

 

  

a.Tidak percaya begitu 

saja pada pernyataan 

klien 

b.Sikap hati-hati 

dalam pengambilan 

keputusan 

c.Berpedoman Standar 

Profesional Akuntan 

Publik 

 

d.Pemahaman 

terhadap Sistem 

Informasi Akuntansi  

klien 

e.Komitmen dalam 

menyelesaikan audit 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban–jawaban yang diberikan 

dalam menguji variabel independen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu 

sampai lima. Untuk pertanyaan atau pernyataan positif alternatif jawaban (5-1) 

dan untuk pertanyaan atau pernyataan negatif alternatif jawaban (1-5). 

- Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

- Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

- Skor 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS) 



- Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

- Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

METODE ANALISIS DATA 

Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan 

suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik 

suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur 

(Sekaran, 2010). Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang 

tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Pada penelitian ini validitas item diukur dengan membandingkan nilai r 

hitung dan r tabel, yaitu r hitung didapat dari hasil Output Cronbach Alpha pada 

kolom Coorelated Item – Total Correlation. Apabila nilai r hitung > r tabel , maka 

butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011). 

Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran 

yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 

2010). 

Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam 

penelitian ini digunakan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien keandalan 

menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien 

Alpha Cronbach ditunjukkan dengan: 



Alpha () = 
r1).(k1

rk.


 

Keterangan : 

k =  Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten 

r =  Rata-rata korelasi antar variabel manifes 

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat 

konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga 

satu. Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat 

konsistensi jawaban. 

- Jika r < 0,20 maka tingkat keandalan sangat lemah atau tingkat keandalan 

tidak berarti. 

- Jika r diantara 0,20 – 0,40 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang 

rendah tetapi pasti. 

- Jika r diantara 0,40 – 0,70 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang 

cukup berarti. 

- Jika r diantara 0,70 – 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang 

tinggi. 

- Jika r > 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi. 

 

ANALISIS STATISTIK 

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi auditor 

terhadap kualitas audit. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 



Analisis Korelasi Pearson 

Analisis korelasi digunakan untuk menentukan suatu besaran yang 

menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan 

tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel 

lain (Sekaran, 2010). ). Adapun analisis korelasi yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah korelasi  product moment pearson dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑟 =  
𝑛 Σ𝑋𝑌 −  (Σ𝑋Σ𝑌)

  𝑛Σ𝑋2 −  (Σ𝑋)2 [𝑛Σ𝑌2 − (Σ𝑌2]
 

Keterangan : 

r      =   Koefisien korelasi pearson  

n     =   Banyaknya data  

∑X    =   Total variabel X 

∑Y    =   Total variabel Y 

Koefisien korelasi mempunyai nilai -1 ≤ r ≤ +1, dimana: 

a. Apabila r = +1, maka korelasi antara dua variabel dikatakan sangat kuat dan 

searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau 

sebaliknya. 

b. Apabila r = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak 

ada hubungan sama sekali. 

c. Apabila r = -1, maka korelasi antar kedua variabel sangat kuat dan 

berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 

1 atau sebaliknya. 



Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya maka penulis 

menggunakan pedoman sebagai berikut (Tabel 2): 

Tabel 2 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

  Sumber: Sugiyono (2010) 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

Menurut  Ghozali (2011) menyatakan bahwa : “Uji normalitas  bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal”. Cara yang digunakan untuk melihat normalitas data dalam 

penelitian ini adalah Grafik Normality Probability Plot, ketentuan yang digunakan 

adalah: 

* Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regesi memenuhi asumsi normalitas. 

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

garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 



Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2011). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengeahui 

akankah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance 

dan Variance Infkation Factor (VIP). Kedua ukuran ini menunjukan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance>0,10 atau 

sama dengan nilai VIF<10 (Ghozali, 2011). 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 



tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) 

dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik tersebut 

membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila 

polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi adanya 

heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedastisitas atau diagram pencar 

(chart), dengan dasar pemikiran sebagai berikut:  

a) Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu 

yang beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka 

terjadi heteroskedostisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah 

atau diatas 0 ada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

ANALISIS DATA 

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi berganda, korelasi berganda dan koefisien determinasi. Namun karena 

analisis regresi mengharuskan data memiliki skala pengukuran interval, maka data 

ordinal hasil skor jawaban responden dikonversi menjadi data interval melalui 

method of successive interval. 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit. Regresi berganda menghubungkan 

satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model 



persamaan matematis untuk hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Dimana :       α  =  konstanta 

Y  = Variabel dependen kualitas audit 

X1 = Variabel independen kompetensi auditor 

X2 = Variabel independen independensi auditor 

e     = error term 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah pengujian dengan menggunakan Uji F adalah sebgai berikut: 



1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 5% 

Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

2) Menghitung Uji F (F-test) 

 

 

 

 

Keterangan: 

R
2
 : Koefisien determinasi gabungan 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

3) Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika F statistik < 0,05 atau Fhitung > Ftabel 

b. H0 tidak berhasil ditolak jika F statistik > 0,05 atau Fhitung < Ftabel 

nilai ftabel didapat dari :  

df1 (pembilang) = jumlah variabel independen 

df2 (penyebut)    = n-k-1 

keterangan : 

n :  jumlah observasi 

k : variabel independen 

 

 

Fhitung =           R
2
 / k 

                (1-R
2
) / (n-k-1) 



Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 

pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan 

menggunakan Uji t adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 5% 

Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

2) Menghitung Uji t 

 

 

Keterangan: 

r : Koefisien korelasi 

n : Jumlah sampel 

3) Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika t statistik < 0,05 atau thitung > ttabel 

b. H0 diterima jika t statistik > 0,05 atau thitung < ttabel 

nilai ttabel didapat dari : df = n-k-1 

keterangan : 

n : jumlah observasi 

k : variabel independen 

thitung =   r√n – 2 

                 1 – r
2
 



Penetapan Tingkat Signifikansi (α) 

Tingkat signifikan (significant level) yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup untuk menguji hubungan antara 

variabel-variabel yang diuji atau menunjukan bahwa korelasi antara kedua 

variabel cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar 

dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi 

kesalahan sebesar 5%. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. 

Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang 

telah diterapkan dalam kuisioner dapat mengukur variabel yang telah ada. 

Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden 

dari setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel, apabila R 

hitung > R tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Berdasarkan 

uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuisioner dari variabel 

kompetensi auditor adalah sebagai berikut (Tabel 3): 

Tabel 3 

Validitas Variabel Kompetensi Auditor 

BUTIR 

PERTANYAAN 
R Hitung R Tabel KETERANGAN 

K1 0,744 0,250 VALID 



K2 0,804 0,250 VALID 

K3 0,762 0,250 VALID 

K4 0,763 0,250 VALID 

 

Tabel 3 

(Lanjutan) 

BUTIR 

PERTANYAAN 

R Hitung R Tabel KETERANGAN 

K5 0,780 0,250 VALID 

K6 0,564 0,250 VALID 

K7 0,757 0,250 VALID 

K8 0,728 0,250 VALID 

K9 0,859 0,250 VALID 

K10 0,557 0,250 VALID 

Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel komepetensi auditor tersebut 

memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel. Sedangkan untuk 

hasil pengujian atas variabel independensi auditor sebagai berikut (Tabel 4):  

Tabel 4 

Validitas Variabel Independensi Auditor 

BUTIR 

PERTANYAAN 
R Hitung R Tabel KETERANGAN 

I1 0,262 0,250 VALID 

I2 0,471 0,250 VALID 



I3 0,288 0,250 VALID 

I4 0,494 0,250 VALID 

I5 0,369 0,250 VALID 

I6 0,365 0,250 VALID 

I7 0,481 0,250 VALID 

I8 0,557 0,250 VALID 

I9 0,382 0,250 VALID 

I10 0,481 0,250 VALID 

I11 0,445 0,250 VALID 

I12 0,366 0,250 VALID 

I13 0,435 0,250 VALID 

I14 0,367 0,250 VALID 

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel independensi auditor tersebut 

memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel. Sedangkan untuk 

hasil pengujian atas variabel keualitas audit sebagai berikut (Tabel 5): 

Tabel 5 

Validitas Variabel Tingkat Kualitas Audit 

BUTIR 

PERTANYAAN 
R Hitung R Tabel KETERANGAN 

KA1 0,734 0,250 VALID 

KA2 0,685 0,250 VALID 

KA3 0,713 0,250 VALID 

KA4 0,763 0,250 VALID 



KA5 0,647 0,250 VALID 

Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel kualitas audit tersebut memenuhi 

kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel. 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang 

merupakan suatu variabel dan disusun dalam satu bentuk kuisioner. Uji reliabilitas 

dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari 

satu variabel. Berikut ini hasil pengujian reabilitas untuk variabel kompetensi 

auditor: 

Tabel 6 

Reabilitas Variabel Kompetensi Auditor 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,926 ,933 10 

                                Sumber: Hasil Output SPSS 

  Dari tabel 4.18 di atas nilai reliabilitas variabel kompetensi auditor sebesar 

0,933, nilai ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena r berada > 

0,90 sehingga kompetensi auditor sudah memenuhi kriteria reliabel.  Sedangkan 



hasil pengujian reliabilitas variabel independensi auditor sebagai berikut  berikut 

(Tabel 7): 

Tabel 7 

Reliabilitas Variabel Independensi Auditor 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,788 ,796 14 

                                Sumber: Hasil Output SPSS 

  Dari tabel 8 di atas nilai reliabilitas variabel independensi auditor sebesar 

0,796, nilai ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena r berada diantara 

0,70 - 0,90 sehingga independensi auditor sudah memenuhi kriteria reliabel.  

Sedangkan hasil pengujian reliabilitas variabel kualitas audit sebagai berikut: 

Tabel 8 

Reabilitas Variabel Kualitas Audit 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,876 ,878 5 

                                Sumber: Hasil Output SPSS 



Dari tabel 8 di atas nilai reliabilitas variabel kualitas audit sebesar 0,878 

nilai ini memiliki tingkat keandalan tinggi karena r berada di antara 0,70 - 0,90 

sehingga kualitas audit sudah memenuhi kriteria reliabel. 

Analisis Koefisien Korelasi Pearson 

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel 

independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua 

variabel tersebut diukur dalam skala interval. 

Tabel 9 

Analisis Koefisien Korelasi Perason 
Correlations 

 Kualitas Audit 

Kompetensi Auditor Pearson Correlation ,320
*
 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 62 

Independensi Auditor Pearson Correlation ,247 

Sig. (2-tailed) ,053 

N 62 

Kualitas Audit Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 62 

                  Sumber: Hasil Output SPSS 

 Dari Tabel 9 diatas diketahui nilai koefisien korelasi Pearson untuk 

variabel kompetensi auditor sebesar 0,320, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa 

nilai r 0,320 memiliki tingkat hubungan yang rendah dimana hasil berada di 



antara 0,20 dan 0,399, yakni 0,320 artinya kompetensi auditor memiliki hubungan 

yang rendah terhadap kualitas audit. Untuk variabel independensi auditor 

memiliki nilai koefisien korelasi pearson sebesar 0,247, nilai koefisien ini 

menunjukan bahwa nilai r 0,247 memiliki tingkat hubungan yang rendah dimana 

hasil berada di antara 0,20 dan 0,399, artinya independensi auditor juga memiliki 

hubungan yang rendah terhadap kualitas audit. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

P-P Plot Test. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal, dan  hasilnya dapat 

dilihat pada gambar 2 berikut : 

Gambar 2 

 

                                Sumber: Hasil Output SPSS 

 



Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat dari gambar 2 di atas 

(Normal P-Plot of Regression Standardized Residual) terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. 

Jika titik dalam gambar menyebar di sekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti 

garis diagonal, hal ini menunjukan bahwa model regresi layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normal.  

Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang mendekati 

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan VIF dengan kriteria, jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF suatu 

variabel bebas >10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut terjadi 

multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan, ternyata diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas sebagai 

berikut: 

Tabel 10 

Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kompetensi Auditor ,992 1,008 

Independensi Auditor ,992 1,008 

                      Sumber: Hasil Output SPSS 



Berdasarkan tabel 10 hasil uji multikolineritas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai tolerance dari variabel independen yaitu kompetensi auditor dan 

variabel independensi auditor sebesar 0,992 menunjukan nilai lebih dari 0,10. Dan 

nilai VIF dari variabel independen yaitu variabel kompetensi auditor dan variabel 

independensi auditor sebesar sebesar 1,008 menunjukan nilai tidak lebih dari 10. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara 

variabel independen dalam model regresi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi 

variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3 berikut: 

 

 

 

 

 



Gambar 3 

 

                           Sumber: Hasil Output SPSS 

      Dari hasil pengujian scatter plot pada gambar 3 dapat dilihat bahwa tidak 

ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 

pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hetersokedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 

kualitas audit berdasarkan kompetensi auditor dan independensi auditor. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel 

yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui.  

Persamaan model regresi yang digunakan penulis adalah persamaan model 

regresi berganda (multiple regression analysis). Berikut ini disajikan tabel model 

regresi yang terbentuk sebagai berikut (Tabel 11): 

Tabel 11 

Coefficients
a 



Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,102 ,520  ,196 ,845 

Kompetensi Auditor ,348 ,120 ,345 2,909 ,005 

Independensi Auditor ,385 ,164 ,278 2,344 ,022 

Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah : 

Y = 0,102 + 0,384 K + 0,385 I + e 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. α = konstanta sebesar 0,102, artinya apabila variabel independen yaitu 

variabel kompetensi auditor dan variabel independensi auditor dianggap 

konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kualitas audit akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,102 satuan. 

2. Variabel kompetensi auditor menunjukan nilai koefisien regresi sebesar 0,348, 

artinya apabila variabel kompetensi auditor mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel dependen 

yaitu variabel kualitas audit akan mengalami kenaikan sebesar 0,348. 

3. Variabel independensi auditor menunjukan nilai koefisien regresi sebesar 

0,385, artinya apabila variabel independensi auditor mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel 



dependen yaitu variabel kualitas audit akan mengalami kenaikan sebesar 

0,385. 

Pengujian Hipotesis 

Analisis Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai 

Adjusted R
2 

dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. 

Tabel 12 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 ,423
a
 ,179 ,151 

                              Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Berdasarkan hasil pengujian koefesien determinasi pada tabel 12 diatas, 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
2  

sebesar 0,151 yang berarti bahwa 

variabilitas variabel dependen yaitu kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yaitu variabel kompetensi auditor dan independensi auditor 

dalam penelitian ini adalah sebesar 15,1%, sedangkan sisanya sebesar 84,9% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. 

 



Secara Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini: 

Tabel 13 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,882 2 1,941 6,415 ,003
a
 

Residual 17,853 59 ,303   

Total 21,736 61    

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 13 diatas, didapat 

nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,003, nilai ini lebih kecil 

dari significance level 0,05 (5%), yaitu 0,003 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga 

dari hasil perbandingan antara Fhitung dan Ftabel yang menunjukan nilai Fhitung 

sebesar  6,415 sedangkan Ftabel sebesar 3,15. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

Fhitung > Ftabel yaitu 6,415 > 3,15, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan 

H3 diterima, artinya seacara bersama-sama atau secara simultan varibel 

independen yaitu variabel kompetensi auditor dan variabel independensi auditor 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel kualitas 

audit. 

 



Secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. 

Apabila nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai sig. t > 

tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 14 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,102 ,520  ,196 ,845 

Kompetensi Auditor ,348 ,120 ,345 2,909 ,005 

Independensi Auditor ,385 ,164 ,278 2,344 ,022 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel 14, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai 

berikut: 

  Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel kompetensi auditor sebesar 0,005 < 0,05 (taraf  nyata 



signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar  

2,909, sedangkan ttabel sebesar 2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung > ttabel yaitu 2,909 > 2,001, maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima, artinya secara parsial variabel kompetensi auditor berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel kualitas audit. 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel independensi auditor sebesar 0,022 < 0,05 (taraf 

nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung  dan  ttabel  yang menunjukan nilai thitung sebesar  

2,344, sedangkan  ttabel sebesar 2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung > ttabel  yaitu 2,344 > 2,001, maka dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima artinya secara parsial variabel independensi auditor berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel kualitas audit. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel independen yaitu variabel kompetensi auditor dan variabel 

indpendensi auditor masing-masing memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu variabel kualitas audit. 

PEMBAHASAN 

Kompetensi Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada model regresi diatas, 

didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,003, nilai ini 

lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu 0,003 < 0,05. Selain itu dapat 



dilihat juga dari hasil perbandingan antara Fhitung dan Ftabel yang menunjukan nilai 

Fhitung sebesar  6,415 sedangkan Ftabel sebesar 3,15. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 6,415 > 3,15, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan H3 diterima, artinya secara bersama-sama atau secara simultan varibel 

independen yaitu variabel kompetensi auditor dan variabel independensi auditor 

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel kualitas audit. 

Ketika melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang baik karena dengan kedua hal itu auditor menjadi lebih mampu 

memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya. Kemudian dengan 

sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan auditan jika 

terjadi pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan 

logika, maka kompetensi dan independensi memiliki pengaruh dalam 

menghasilkan audit yang berkualitas baik itu proses maupun output-nya. 

Kompetensi dalam praktik akuntan publik menyangkut masalah kualitas 

teknis dari anggota dan stafnya serta kemampuan untuk mengawasi dan menilai 

mutu tugas yang telah dikerjakan. Sedangkan independensi berarti adanya 

kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri akuntan dalam 

merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya. Dengan begitu, setiap auditor 

memerlukan keduanya. Karena apabila auditor hanya memiliki kompetensi dan 

tidak memiliki independensi yang tinggi, maka dalam melaksanakan auditnya  

auditor tidak dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Hal itu dikarenakan 

apabila hanya memiliki kompetensi yang baik tetapi mudah dipengaruhi oleh 



pihak lain maka auditor bisa memanipulasi hasil auditnya dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Sedangkan apabila hanya memiliki independensi yang tinggi 

tetapi kurang memiliki kompetensi maka auditor akan sulit dalam melaksanakan 

audit dan mencari masalah yang dihadapi karena kurangnya pemahaman 

mengenai proses audit, baik dalam bidang auditnya sendiri ataupun dalam bidang 

akuntansi.  

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan atau bersama-sama variabel kompetensi auditor dan variabel 

independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu variabel kualitas audit. Dengan sikap kompetensi dan independensi yang 

baik yang dimiliki auditor, maka hal tersebut akan menunjang auditor dalam 

mengahasilkan kualitas audit yang baik. 

Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel kompetensi auditor sebesar 0,005 < 0,05 (taraf  nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar  2,909, sedangkan ttabel sebesar 

2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 2,909 > 2,001, maka 

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial variabel kompetensi 

auditor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas audit. 

Hasil penelitian ini ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Tjun et al (2012), Ilmiyati dan Suhardjo (2012) 



dan Sari (2012) yang menunjukan hasil bahwa kompetensi auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor 

merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh seorang auditor, karena 

kompetensi erat kaitannya dengan kualitas audit. Dengan adanya kompetensi 

maka auditor dirasa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai 

bidang audit. Pengetahuan yang sudah dimiliki harus digali lebih banyak lagi 

sehingga dapat memudahkan auditor dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi saat melaksanakan proses audit dan dapat mengikuti perkembangan yang 

terjadi saat ini. Pengalaman yang pernah didapat sebelumnya harus dituangkan 

kembali saat melakukan proses audit, sehingga dalam menyelesaikan proses audit 

akan lebih baik dan lebih cepat karena sudah pempunyai pengalaman sebelumnya. 

Dengan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang audit, maka auditor akan 

dapat menyelesaikan auditnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan 

kualitas audit yang baik dan memadai. 

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel independensi auditor sebesar 0,022 < 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

thitung  dan  ttabel  yang menunjukan nilai thitung sebesar  2,344, sedangkan  ttabel 

sebesar 2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel  yaitu 2,344 > 2,001, 

maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima artinya secara parsial variabel 



independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas 

audit. 

 Hasil penelitian ini ini bertolak belakang dengan hasil penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tjun et al (2012) yang 

menunjukan hasil bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh Singgih, Muliani dan Bawono 

(2010), Harhinto dan Teguh (2004), Indah (2010) dan Sari (2012) yang 

menunjukan hasil bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan logika teori pada pembahasan 

sebelumnya bahwa independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang 

akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan 

tugasnya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. 

Oleh karena itu, cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor 

kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Kemudian dengan sikap independensinya maka auditor 

dapat melaporkan dalam laporan auditan jika terjadi pelanggaran dalam laporan 

keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi 

pula kualitas audit yang dihasilkan. 



Alim et al. (2007) dan Christiawan (2002) menemukan bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat 

mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

audit di mana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara independensi auditor terhadap kualitas auditor. 

Dengan adanya sikap independensi tinggi yang dimiliki oleh auditor, maka 

auditor dalam melakukan proses audit, auditor akan bersikap objektif dalam 

memeriksa tanpa memandang siapapun subjek atau klien yang sedang diaudit. 

Sikap independensi diperlukan oleh seorang auditor, agar dalam memeriksa juga 

auditor tidak dibatasi ruang lingkupnya, sehingga auditor dapat memeriksa secara 

leluasa. Dengan adanya independensi juga, auditor tidak akan terpengaruh oleh 

siapapun ketika melakukan pemeriksaan. 

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Metode Analisis Linear 

Berganda dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara Simultan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada model regresi 

diatas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 

0,003, nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%), yaitu 0,003 

< 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

Fhitung dan Ftabel yang menunjukan nilai fhitung sebesar  6,415 sedangkan 



ftabel sebesar 3,15. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 

6,415 > 3,15, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan H3 

diterima, artinya seacara bersama-sama atau secara simultan varibel 

independen yaitu variabel kompetensi auditor dan variabel 

independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu variabel kualitas audit. 

2. Secara Parsial 

a) Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel kompetensi auditor sebesar 0,005 < 0,05 (taraf  

nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar  

2,909, sedangkan ttabel sebesar 2,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung > ttabel yaitu 2,909 > 2,001, maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima, artinya secara parsial variabel kompetensi auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas audit. 

b) Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel independensi auditor sebesar 0,022 < 0,05 (taraf 

nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung  dan  ttabel  yang menunjukan nilai thitung 

sebesar  2,344, sedangkan  ttabel sebesar 2,001. Dari hasil tersebut 

terlihat bahwa thitung > ttabel  yaitu 2,344 > 2,001, maka dapat 

disimpulkan bahwa H2 diterima artinya secara parsial variabel 



independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

kualitas audit. 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel independen yaitu variabel kompetensi auditor dan variabel independensi 

auditor masing-masing memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu variabel kualitas audit. 

Keterbatasan  

 Penelitian ini terbatas pada objek penelitian profesi auditor yang bekerja 

dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung. Sehingga dimungkinkan 

adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek penelitian 

yang berbeda. Pengukuran kualitas audit akan lebih baik jika menambahkan objek 

penelitian profesi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) selain 

yang ada di Bandung. 

Saran 

Berdasarkan hasil penilitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Bandung, 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

yang diharapkan dapat meningkatkan Kompetensi dan Independensi Auditor demi 

terwujudnya Kualitas Audit yang baik, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Auditor di Kantor Akuntan Publik yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini: 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel kompetensi auditor dan independensi aditor 



terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan auditor 

di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung agar dapat 

mempertahankan kompetensi dan independensi sehingga dapat 

menunjang kualitas audit yang dihasilkan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor 

dalam penelitian ini yaitu kompetensi auditor dan independensi 

auditor, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara dan luas, maka untuk peneliti 

berikutnya subjek penelitian diharapkan tidak hanya terbatas pada Kantor 

Akuntan Publik di Kotra Bandung saja. 
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