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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk  dapat mengetahui pengaruh Keahlian, 

Independensi, Pengalaman Audit dan Etika   dan mendapatkan bukti empiris  terhadap Kualitas 

Auditor di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini juga sangat didukung oleh 

pengembangan pada penelitian terdahulu dari Haslinda Lubis (2009). Di objek penelitian ini 

adalah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan pada 

instansi pemerintah atas nama Auditor  atau pemeriksa di pemerintahan Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau.  

Dalam penelitian ini mempunyai variabel Independen yang terdiri dari Keahlian, 

Indepedensi, Pengalaman Audit dan Etika. Pada variabel dependen yaitu Kualitas Auditor. 

Dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara 

langsung pada auditor atau pemeriksa di inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Analisis data dalam  penelitian ini menggunakan Analisis Linier Berganda, Uji Asumsi 

Klasik dan Uji Hipotesis. Dalam  hasil RegresiLinier Berganda menunjukkan bahwa variabel 

Keahlian, Indepedensi, Etika tidak berpengaruh terhadap Kualitas Auditor di Inspektorat 

Provinsi kepulauan Riau , dan variabel dari Pengalaman Audit berpengaruh terhadap Kualitas 

Auditor di inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Kata  kunci : Keahlian, Indepedensi, Pengalaman Audit,Etika dan Kualitas Auditor 

 

 



PENDAHULUAN 

Penerapan Good Governance di negara indonesia sangat baik dan bijak apabila berjalan, karena 

kebanyakan dan marak sekali strategi, sistem serta perencanaan untuk pembangunan negara 

maupun daerah berada pada jalur yang salah. Dengan adanya peneyelewengan uang, korupsi 

serta tidak adanya kejujuran dan transparansi dalam kepemerintahan yang menonjol sekali yaitu 

keuangan suatu negara serta daerah. 

Menurut Mardiasmo dalam Efendy (2010), mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek utama 

yeng mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, 

pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan pihak diluar 

eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi 

kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif 

untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompentensi profesional untuk 

memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Ada beberapa faktor-faktor atau pengaruh yang dilakukan penelitian terdahulu dalam 

mengungkap kualitas audit. Hasil penelitian dari Ashari (2011), bahwa dalam Keahlian, 

Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas auditor tetapi tidak untuk Etika 

terdapat tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap kualitas auditor, lain hal dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kitta (2009) dalam pengaruh kompetensi, dan independensi auditor 

terhadap kualitas audit yang dimoderasi orientasi etika auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi 

Selatan terdapat kompetensi dan independensi auditor berpenagruh meningkartkan kualitas audit, 

idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara 

kompetensi dengan kulitas audit. Terdapat beberapa perbedaan anatara penelitian sebelumnya 



dengan referensi yang ada bahwa ada ketidaksignifikansi dalam suatu penelitian berdasarkan 

tempat penyebaran/ daerah serta responden. 

ada beberapa perbedaan yang ada, yaitu objek penelitian ini adalah auditor/Pemeriksa di 

inspektorat provinsi Kepulauan Riau. Dan penelitian ini pula meneliti kembali dari penelitian 

sebelumnya yaitu pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kulitas auditor pada 

inspektorat maluku utara dan ada satu perbedaan karena peneliti menambahkan satu variabel 

independen pengalaman audit dari penelitian Arilia (2012). Jadi sesuai dengan tambahan variabel 

tersebut peneliti menggabungkan menjadi pengaruh keahlian, independensi, pengalaman audit 

dan etika terhadap kualitas auditor di inspektorat provinsi Kepulauan Riau. Mengapa penelitian 

ini menambahkan pengalaman audit karena bagi penelitian ini pengalaman adalah skill yang ada 

pada diri manusia yang pernah merasakan atau pernah mengalami sesuatu hal yang sesuai 

dengan bidang yang kita tekuni, jadi semakin banyak pengalaman semakin besar pula 

pengetahuan yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang dengan judul : 

Pengaruh Keahlian, Independensi, Pengalaman Audit, dan Etika Terhadap kualitas 

Auditor Pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah Keahlian berpegaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau ? 

2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau ? 

3. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau ? 



4. Apakah Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau ? 

5. Apakah Keahlian, Independensi, Pengalaman Audit, dan Etika berpengaruh terhadap 

kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau?  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dalam  menguji pengaruh keahlian, 

independensi, pengalaman audit dan etika terhadap auditor pada inspektorat provinsi Kepulauan 

Riau.  

LANDASAN TEORI 

Good Governance 

Dari kata Good Governance diketahui bahwasanya memiliki suatu kepemerintahan yang baik, 

adil serta dapat meningkatkan kualitas taraf hidup warga negara dengan kebijakan yang mengacu 

pada perubahan. Menurut Mardiasmo (2009:18) Good Governance adalah kepemerintahan yang 

baik dalam sistem manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran. 

Pengertian Audit 

Secara umum pemeriksaan akuntan (auditing) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat penyesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria kepentingan. Dalam definisi audit tersebut ada beberapa kata 

yang dapat kita kaitkan kedalam istilah lain dari pengertian tersebut yaitu : 1) Suatu proses 



sistematik : pemeriksaan akuntan merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa 

suaturangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi; 2) Untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif : Mengevaluasi pernyataan yang dibuat oleh 

individu atau badan usaha tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut;  3) 

Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi : hasil dari proses akuntansi; 4) 

Menetapkan tingkat kesesuaian : menetapkan dekat atau tidaknya pernyataan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan menurut Mulyadi (2002).  

Menurut Leo Hebert dalam Ashari ( 2011 ) pengertian auditing adalah suatu proses suatu 

kegiatan selain bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan 

simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin ketaatan terhadap hukum, 

kebijaksanaan serta peraturan melalui pengujian apakah aktivitas organisasi dan program 

dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. 

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya auditing  adalah penyajian bukti-bukti laporan secara akurat 

dalam pernyataan dalam laporan informasi yang dikomunikasikan kepada pihak yang 

berkepentingan yang bertujuan tidak terjadinya kecurangan serta hal-hal dibatas kewajaran 

dalam mengaudit. 

Kualitas Auditor 

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor atau 

pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang melaksaanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat 

Pengawasan Intern Pememrintah (APIP). Menurut Efendy (2010), mendefinisikan bahwa 



seorang auditor yang berkompetensi adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

prosedural yang luas dan ditunjukkan dalam pengalaman auditnya. 

Menurut Mulyadi (2002), auditor mengatur sikap mental independen dalam menjalankan 

tugasnya. 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. 

Pada definisi dari hasil definsi diatas bisa disimpulkan bahwa auditor dapat membuat keputusan 

serta kebijakan yang profesional sesuai aturan pedoman standar auditing dan kode etik akuntan 

publik. Menurut Efendy (2010) kualitas auditor menurut peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah 

auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara memperiapkan kertas kerja 

pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, 

serta konsistensi laporan audit. Ada beberapa pengaruh dari kualitas auditor dalam Efendy 

(2010), 1) Keahlian Mulyadi (2002), mengatur persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan 

profesinya, auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam 

praktik akuntansi dan teknik auditing. Mengatur kewajiban auditor untuk menggunakan dengan 

cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam audit dan dalam penyusunan laporan audit. 

Auditor juga harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat dalam menentukan 

standar yang diterakan untuk pekerjaan yang dilaksanakan; 2) Indenpendensi standar umum 

yang kedua Menurut Mulyadi (2002) mengatur sikap mental independen auditor dalam 

menjalankan tugasnya. Independensi juga adanaya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri 

auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor tidaka hanya berkewajiban 



mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan 

yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dalam kenyataannya 

auditor seringkalai menemui kesulitan yang sering mengganggu sikap mental independen auditor 

adalah sebagai berikut : 1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor 

mempunyai kecendrungan untuk memuaskan kliennya. 3. Mempertahankan sikap mental 

independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. 3) Pengalaman Audit  pengalaman 

tim audit menjadi auditor di pemerintahan. Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu 

pernyataan pendapat, auditor senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi 

dan bidang auditing agar auditing yang dilaksnakan berkualitas. Pencapaian kualitasnya tersebut 

dimulai dengan pendidikan yang diperluas melalui pengalaman-pengalamannya dalam praktik 

audit. Pengalaman adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang audito, hal ini 

terbukti dengan kesalahan yang dimiliki oleh auditor yang tidak berpengalaman dibanding 

auditor yang berpengalaman Menurut Arilia dalam Zawitri (2009); 3) Etika pada auditor etika 

sangat diperlukan untuk dapat sepenuhnya kepercayaan masyarakat yang telah dilimpahkan ke 

profesi yang menjual jasa sebagai akuntan. Dikerenakan pemahaman masyarakat masih awam 

sehingga perlu adanya pelayanan yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan 

pekerjaan profesi sebagai akuntan publik. Dengan demikian masyarakat akan memberikan 

kepercayaan sepenuhnya pada jasa yang diapakai. Apabila masyarakat tidak mempunyai 

kepercayaan pada profesi akuntan publik tersebut terhadap klien atau masyarakat pada umumnya 

akan menjadi tidak efektif. Dengan begitu kepercayaan klien serta msayarakat pada mutu 

pemerikasaan jasa akuntan sangat diharapkan apabila menerapkan standar mutu pemeriksaan 

yang tinggi pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota profesi.  



Pengaruh Kualitas Auditor 

Keahlian 

Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pegalaman audit.  

Standar umum pertama mengatur persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan 

profesinya.auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam 

praktik akuntansi dan teknik auditing menurut Mulyadi (2002).  

Agar tercipta kinerja audit yang baik maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  harus 

mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, 

mengidentifikasikan kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan 

metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Untuk itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah juga 

mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses 

rekrutmen Menurut Ashari (2011).  

Independensi  

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, 

tidak tergantung pada orang lain. APIP harus independen dan auditor pula harus objektifitas agar 

hasil dari pekerjaan APIP meningkat. Diperlukan pula kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta yang ada, artinya tidak memihak pihak lain. Dismaping sifat 

independen pada auditor, auditor pula harus mempertahankan kepercayaan yang diberikan 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya 



dalam jasa yang dikerjakan agar terhindar keraguan independensinya terhadap hal-hal yang 

meragukan.  

Pengalaman Audit 

Pengalaman yang dimiliki merupakan trobosan baru untuk kita dapat melangkah kedepan. Pada 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pula diperlukan adanya pengalaman dalam melakukan 

audit. Pengalaman tim audit ini pula menjadi pengalaman auditor di pemerintahan. Menurut 

Zawitri dalam Arilia (2012), dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, 

auditor senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing 

agar auditing yang dilaksanakan berkualitas. Pencapaian kualitas tersebut dimulai dengan 

pendidikannya yang diperluas melalui pengalaman-pengalamnnya dalam praktik audit. 

Pengalaman merupakan hal yang terpenting yang harus dimiliki auditor, hal ini terbukti dengan 

keslahan yang dimiliki auditor yang tidak berpengalaman dibanding auditor yang 

berpengalaman. 

Etika 

Kementrian negara PAN pada tahun 2007 telah melakukan penyusunan kode etik dan standar 

audit APIP dan telah menerbitkannya dalam bentuk peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik dan Per/05/M.PAN/03/2008 

tentang standar audit. Penyusunan kode etik APIP dan standar audit APIP dimaksudkan agar 

pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu 

mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar 

audit yang bersangkutan.  



Ada beberapa prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang diputuskan dalam kongres 

VIII tahun 1998 prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia tersebut meliputi; 1) Tanggung 

Jawab Profesi; 2) Kepentingan Publik; 3) Integritas; 4) Objektivitas; 5) Kompetensi dan Kehati-

hatian Profesional; 6) Kerahasiaan; 7) Prilaku Profesional; 8) Standar Teknis. 

Hipotesis 

H1: diduga Keahlian berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau. 

H2: diduga Independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor pada inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau. 

H3: diduga Pengalaman Audit berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau. 

H4: diduga  Etika berpengaruh terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau. 

H5: diduga Keahlian,Independensi,Pengalaman Audit dan Etika berpengrauh terhadap kualitas 

auditor pada Inspektorat Kepulauan Riau. 

METODE PENELITIAN 

a. Variabel  independen  

Variabel independen,  yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Keahlian, Independensi, Pengalaman 

Audit dan Etika  variabel X. 



 

b. Variabel dependen, 

Variabel dependen  yaitu variabel tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Auditor sebagai variabel Y. 

Populasi dan Sampel 

Maka dari itu populasi yang dimaksud dalam penelitian ini mencangkup kualitas auditor 

khususnya Auditor di  Pemerintahan  Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau . Sampel yang 

diambil yaitu kualitas Auditor untuk seluruh Auditor / Pemeriksa Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau. 

PEMBAHASAN  

a.  Deskripsi Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Auditor atau  pemeriksa di Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau serta Inspektorat kabupaten Bintan. Adapun populasi yang diambil dalam  penelitian ini 

yaitu di Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten Bintan.  

Dalam penelitian ini banyaknya populasi penelitian adalah inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 

Jumlah auditor yang ada di Inspektorat provinsi Kepulauan Riau yaitu : 1. Di provinsi Kepulauan 

Riau berjumlah 22 auditor, 2. Di Inspektorat Kota Tanjungpinang sebanyak  10 pemeriksa. 

3.Inspektorat Kota Batam mempunyai 8 pemeriksa.  4. Inspektorat Kabupaten Bintan sebanyak 

15 auditor. 5. Kabupaten Natuna sebanyak 11 auditor. 6. Kabupaten Anambas 13 pemeriksa. 7. 

Kabupaten Karimun sebanyak 30 pemeriksa . 8. Kabupaten Lingga sebanyak 3 auditor dan 11 

pemeriksa .   



Dikarenakan adanya keterbatasan penelitian serta akses pada peneliti hanya mengambil dua data, 

maka penelitian hanya mengambil dua tempat untuk dijadikan sampel peneliti yaitu Inspektorat 

provinsi dan Inspektorat Kabupaten Bintan yang berjumlah 37 orang auditor. Dari 37 kuesioner 

yang telah disebarkan, Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 30 Kuesioner. 

Kuesioner dibagikan dengan cara mengantar langsung ke instansi Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau dan Inspektorat Kabupaten Bintan dengan jumlah 37 kuesioner, diberikan ke 

bagian kesekretariatan dan selanjutnya menunggu pengambilan dalam jangka waktu 2 minggu . 

Berhubung pada saat itu para auditor atau pemeriksa ada yang keluar dinas maka pengambilan di 

tambah seminggu lagi. Dalam 37 kuesioner yang disebarkan, yang bisa diolah yaitu hanya 30 

kuesioner karena pemeriksa serta auditor yang tidak mengisi Kuesioner sedang keluar dinas. Dan 

berikut ini tertera sampel kuesioner yang kembali dan yang tidak dapat dipakai. 

Hasil perincian pengumpulan data 

Keterangan Jumlah Persentase 

Pengiriman Kuesioner 37 55,224% 

Kuesioner yang kembali 30  44,776% 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian  30 100% 

 

b. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas  ini digunakan agar mengetahui seberapa valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Apabila korelasi antara skor total dengan skor masing-masing pertanyaan atau pernyataan 

signifikan ( ditunjukkan dengan taraf signifikan <0,05) , maka dapat dikatakan alat pengukur 

tersebut mempunyai validitas (Ghozali;2006 dalam Aprilyan;2011).  



 

Uji Validitas Variabel Penelitian 

Instrumen Variabel rhitung rtabel Keterangan 

Kualitas Auditor (Y) 0,814 0,361 Valid 

 0,829 0,361 Valid 

 0,824 0,361 Valid 

 0,837 0,361 Valid 

 0,890 0,361 Valid 

Keahlian (X1) 0,784 0,361 Valid 

 0,829 0,361 Valid 

 0,784 0,361 Valid 

 0,390 0,361 Valid 

 0,829 0,361 Valid 

 0,829 0,361 Valid 

Independensi (X2) 0,416 0,361 Valid 

 0,631 0,361 Valid 

 0,730 0,361 Valid 

 0,605 0,361 Valid 

 0,706 0,361 Valid 

 0,559 0,361 Valid 

Pengalaman Audit 

(X3) 

0,787 0,361 Valid 

 0,790 0,361 Valid 

 0,882 0,361 Valid 

 0,805 0,361 Valid 

 0,840 0,361 Valid 

Etika (X4) 0,773 0,361 Valid 

 0,901 0,361 Valid 

 0,937 0,361 Valid 



 0,806 0,361 Valid 

 

Dalam pengujian Validitas tersebut diatas nilai r hitung  > r tabel maka instrumen atau 

pernyataan berkolerasi signifikan terhadap skor total  (dinyatakan valid). 

2.  Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner yang merupakan variabel yang dikatakan 

reliabel apabila diuji dapat diandalkan dan dipercaya. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) . suatu variabel dikatakan reliabel 

apabila memberikan nilai cronbach alpha > 0.60. hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

Hasil Pengujian Reabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Keahlian  (X1) 0,821 Reliabel 

Independensi (X2) 0,659 Reliabel 

Pengalaman Audit(X3) 0,876 Reliabel 

Etika(X4) 0,873 Reliabel 

Kualitas Auditor (Y) 0,893 Reliabel 

Sumber : Data diolah 

Dari hasil reabilitas tersebut diatas menyatakan bahwa, nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6. 

Jadi dapat disimpulkan seluruh pernyataan dalam kuesioner tersebut terbukti reliabel atau dapat 

dipercaya. 

c. Uji Asumsi klasik 

1. Uji Normalitas  



Dengan menggunakan p_plot dan diagram histogram yang tidak condong kekiri dan ke kanan 

maka, dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal. Grafikya 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 30 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.76740267 

Most Extreme Differences Absolute .160 

Positive .142 

Negative -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z .877 

Asymp. Sig. (2-tailed) .425 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 Pada tabel diatas adalah pengujian yang menggunakan  kolmogorov smirnov. Suatu data dikayakan 

normal jika nilai sig > 0,05 (Ghozali:2006). Berdasarkan hasil pengujian kolmogorov  diperoleh nilai  

signifikansi 0,425 > dari 0,05  artinya dapat disimpulkan data dalam pengujian tersebut  berdistribusi 

normal.  

2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1 / tolerance) menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutt off 

yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau nilai 10. Jadi multikolinearitas terjadi jika 

nilai tolerance <0.10 atau nilai VIF >10 (Ghozali,2006). Hasil pengujian multikolinearitas dapat 

dilihat dari tabel dibawah ini :  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance  VIF  Keterangan 

Keahlian 0,964 1.038 Bebas Multikolinearitas 

Independensi 0,901 1.110 Bebas Multikolinearitas 

Pengalaman Audit 0,648 1.544 Bebas Multikolinearitas 

Etika 0,658 1.521 Bebas Multikolinearitas 

 



Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki nilai 

tolerance < 0.10 atau nilai VIF >10 tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi atau 

tidak adanya masalah dalam multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satupengamatan ke paengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Un tuk melihat ada tidaknya hetroskedastesitas dapat 

dilakukan dengan melihat gambar berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan menggunakan metode grafik di atas dapaty diambil keputusan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan 

terpenuhi 

d. Uji Regresi linier berganda 

Untuk mempermudah hasil dari regresi linier tersebut perlu adanya bentuk persamaan. 

Persamaan model yang berisi koefisien yang terdapat dari hasil pengolahan data sebelumnya. 

Penyelesaian model regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 for 

Windows, adapun hasilnya: adalah sebagai berikut:  

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Undstandardized 

Coefficient 

Undstandardized 

Coefficient 

t Sig Colinierity 

Statistic 

 B Std eror Beta   tolarance Vif 

Constant 12.759 7.058  1808 .083   

Keahlian (X1) .043 .156 .046 .278 .783 .964 1.038 

Independensi (X2) -274 .200 -232 -1.372. .182 .901 1.110 

Pengalaman audit (X3) .550 .217 .507 2.539 .018 .648 1.544 

Etika (X4) .204 .251 .161 .813 .424 .658 1.251 



a. Dependent Variable : kualitas auditor (Y) 

1. Uji Signifikansi ( Uji t ) 

Hipotesis 1  

Pengujian hasil uji t menunjukan bahwa variabel Keahlian memiliki nilai thitung  = 0,278 dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,783. Berdasarkan rumus n-k-1, maka tabel t sebesar 2,05954. Dengan 

demikian dapat dikatakan niali thitung 0,278 < 2,05954 dan nilai sig 0,783 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Keahlian tidak berpengaruh terdapat kualitas auditor. 

Hipotesis 2  

Pengujian hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Independensi memiliki nilai thitung = -1,372 

dengan taraf signifikansi 0,182. Berdasarkan rumus n-k-1, maka tabel t sebesar 2,05954. Dengan 

demikian dapat dikatakan nilai thitung  -1,372 < 2,05954 dan nilai sig 0,182 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor.  

Hipotesis 3  

Pengujian hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pengalaman Audit memiliki nilai thitung = 

2,539 dengan taraf signifikansi 0,018. Berdasarkan rumus n-k-1, maka tebel t sebesar 2,05954. 

Dengan demikian dapat dikatakan nilai thitung 2,539 > 2,05954 dan nilai sig 0,018 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa Pengalaman Audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. 

Hipotesis 4 

Pengujian hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Etika memiliki nilai thitung  = 0,813 dengan 

taraf signifikansi 0,424. Berdasarkan rumus n-k-1, maka tabel t sebesar 2,05954. Dengan 

demikian dapat dikaatakan nilai thitung 0,813 < 2,05954 dan nilai sig 0,424 >0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Etika tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas auditor. 

 



Pada pengujian yang telah diolah menghasilkan nilai kioefisien determinasi R2 sebesar 

0,354 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Koefisien determinasi ini menjelaskan bahwa variabel dependen  apabila (R2) > 50%. Dalam 

penelitian ini besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0,354 (35,40%). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa 35,40% variasi variabel terikat yaitu kualitas auditor (Y) pada model dapat 

diterangtkan oleh variabel bebas yaitu variabel Keahlian (X1), Independensi (X2), Pengalaman 

Audit (X3), dan Etika (X4) sedangkan sisanya 64,60% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model. Demikian juga jika dilihat dari niali adjusted R2 yang bernilai 0,250 yang artinya nilai R2 

yang disesuaikan terhadap variabel bebas yang berarti 25,00% variabel bebas dapat 

menejelaskan variabel terikatnya sedangkan sisa 75,00% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .595a .354 .250 1.904 

a. Predictors: (Constant), Etika (X4),  Keahlian (X1), Independensi (X2), Pengalaman Audit 

(X3) 

b. Dependent Variable : Kualitas Audit 



PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dalam penganalisaan terhadap penelitian ini di kantor Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Keahlian tidakberpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Auditor . Dapat dilihat dari hasil uji thitung > t tabel ( 0,783 < 2,05954) 

dan nilai sig > taraf signifikan (α) (0,783 > 0,05 ). 

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Independensi tidak berpengaruh  

signifikan terhadap Kualitas Auditor. Dapat dilihat dari hasil uji thitung  > t tabel ( -1372 

<2,05954) dan nilai sig > taraf signifikan (α ) (0,182 > 0,05 ) 

3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Pengalaman Audit Berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Auditor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji thitung  > t tabel ( 

2,539 > 2,05954 ) dan nilai sig > taraf signifikan (α) ( 0,018 < 0,05 ). 

4. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Etika tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Auditor. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji thitung  > t tabel ( 0,813 < 

2,5954 ) dan nilai sig > taraf signifikan (α) (0,424 > 0,05 ).  

5. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ashari (2011) penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat 

Provinsi Maluku Utara. 

6. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitiannya Lubis (2009) Pengaruh Keahlian, 

Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik. 

 



2. Saran 

1. Bagi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau  

Dalam penelitian ini agar adanya masukan untuk pihak instansi terkait dalam penelitian ini. Dan 

dapat menambah kualitas auditor dalam penanganan pengawasan di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau. Serta dapat lebih ditingkatkan lagi kinerja atau pelatihan-pelatihan untuk dapat 

tersertifikasi dalam kualitas auditor.  

2. - Untuk penelitian berikutnya 

 diharapkan menambah variabel independent yang lain agar besar kemungkinan terukur 

berpengaruh atau signifikan.  

Untuk penelitian selanjutnya menambah luas sampel penelitian tidak di Provinsi Kepulauan Riau 

saja tetapi menambah di setiap kabupaten serta kota di Provinsi Kepulauan Riau.  
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