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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi, 

independensi dan kecermatan auditor terhadap kualitass audit. Pada kantor Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau/Kota Tanjungpinang/Kabupaten Bintan. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kompetensi, independensi dan kecermatan. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kualitas audit. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain klausal. Data 

diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Model analisis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit, sedangkan independensi dan kecermatan tidak berpengaruh. Namun secara simultan 

kompetensi, independensi dan kecermatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Nilai 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi dan 

kecermatan memberikan sumbangan terhadap kualitas audit sebesar 21,3% sedangkan sisanya 

79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Kualitas Audit, Kompetensi, Independensi dan Kecermatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Diperlukan adanya pengawasan atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah 

karena dalam pengelolaan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga 

pendistribusian dana yang merata terjamin dan dapat dipertanggung jawabkan penggunaan 

dananya. Dalam hal mewujudkan good governance dan clean governance perlu adanya reformasi 

audit baik internal maupun eksternal dalam penyelenggarakan dan pengelolaan keuangan 

pemerintah sehingga kegiatan audit dapat berjalan secara maksimal dan mengurangi terjadinya 

kesalahan yang berdampak pada kerugian negara. 

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya 

kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. 

Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan 

mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu 

masyaraakat dan DPR/DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian 

(control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin 

dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi 

professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja 

yang di tetapkan. 

Inspektorat Daerah yang merupakan salah satu auditor mempunyai tanggung jawab untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) 

mengingat saat ini masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya belum sesuai 

dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Benyak terjadi kasus disejumlah daerah yang berkaitan 

dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran dan 

lain sebagainya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lubis (2009) Pengaruh Keahlian, 

Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Audit, 

Irawati (2011) Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, Sukriah, 

Akram, & Inapty (2009) Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan 

Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. Terdapat beberapa kesamaan, diantaranya penelitian ini 

menggunakan variabel yang sama pada peneliti sebelumnya yaitu variabel pengalaman, 

independensi, dan kecermatan . Perbedaan pada penelitian ini, survei penelitian ini dilakukan pada 

auditor kantor Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau/Kota Tanjungpinang/Kabupaten Bintan. 

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul “PENGARUH 

KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KECERMATAN AUDITOR TERHADAP 

KUALITAS AUDIT (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau/Kota 

Tanjungpinang/Kabupaten Bintan) 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit? 

3.  Apakah kecermatan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit? 

4. Apakah kompetensi, independensi, dan kecermatan bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil 

audit. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh indenpendensi terhadap kualitas hasil 

audit. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kecermatan terhadap kualitas hasil 

audit. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi, independensi dan 

kecermatan terhadap kualitas audit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. 

2. Bagi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada para Auditor, sehingga Inspektorat Jenderal Departemen 

Keuangan dapat melakukan pelatihan pendidikan secara berkelanjutan guna 

meningkatkan kompetensi Auditor serta meninjau kebijakan-kebijakan agar 

lebih mempertahankan independensi Auditor. 

3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang 

pengawasan daerah. 

4. Bagi akademisi, penelitian dapat menambah referensi dan mendorong 

dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian 

ini akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya. 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Auditing 

Menurut Agoes (2004) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis 

dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan 

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Menurut Arens & dkk (2008) Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 

2.1.2 Kualitas Audit 

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 mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, 

koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat 

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan 

tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang 

relevan (Ashari, 2011).  

2.1.3 Kompetensi 

Pernyataan standar umum pertama dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) adalah: “pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan professional yang 

memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini 

semua organisasi pemeriksaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan 

pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang 

setara. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi 

pemerintahan dan komunikasi. Dalam hal auditor melakukan audit terhadap sistem keuangan, 

catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau 

mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait 

akuntabilitas audit. Auditor harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi 

pemerintahan, pengetahuan yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan 

untuk mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (fraud). Auditor wajib memiliki keterampilan 

dalam dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasisecara efektif, terutama 

dengan auditi. Mereka wajib memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan, dan tulisan 



sehingga mereka dapat dengan jelas efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan, kegiatan, 

kesimpulan, rekomendasi, dan lain sebagainya (Lubis, 2009).  

2.1.4 Independensi 

Mulyadi (1992) dalam Efendy (2010) mendefinisikan independensi sebagai “keadaan 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain” dan 

akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak 

dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan 

fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. 

Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip obyektivitas mensyaratkan 

agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Posisi auditor 

ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang 

memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditee dan 

melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias 

serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan 

pekerjaan yang dilakukannya. Pimpinan tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi 

yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan sesuai pertimbangan profesionanya. 

Jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka 

gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan. Dan pimpinan harus menggantikan auditor 

yang menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang terbebas dari situasi tersebut. Auditor 

yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditee seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau 

hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektifitasnya, harus tidak ditugaskan untuk 

melakukan audit terhadap entitas tersebut (Lubis, 2009). 

2.1.5 Kecermatan 

Menurut PSA No. 4 SPAP (2001), kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk 

melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti 

audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta 

berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan 

dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap 

resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas dengan kompetensi dan ketekunan. 

Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat 

mempengaruhi objektifitas dengan kompetensi dan ketekunan. Kecermatan meliputi keteguhan, 

kesungguhan serta sikap energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelaksanaan jasa-jasa 

professional. Penggunaan sikap cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap 

profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Selain itu juga menyangkut apa yang 

dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan tersebut. Seorang auditor harus 

memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus 

menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu 



auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit 

(Agustin, 2013). 

Menurut Lubis (2009) auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan 

cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. 

Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan professional (professional 

judgement), meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah 

dilakukan dengan seksama. 

2.2 Hipotesis 

H1 = Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audi 

H2 = Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

H3 = Kecermatan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

H
4
 = Kompetensi, Independensi, Kecermatan Auditor secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kualitas audit  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan batas dari suatu obyek penelitian dan sekaligus merupakan batas 

bagi proses induksi (generalisasi) dari hasil penelitian yang bersangkutan (Efferin, Darmadji, & 

Tan, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja 

pada Inspektorat di Tanjungpinang sebagai auditor. 

Sample adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan 

obyek penelitian, penentuan sample pada penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh 

populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah sampel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel 

KETERANGAN JUMLAH AUDITOR 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 21 Orang 

Inspektorat Kota Tanjungpinang 17 Orang 

Inspektorat Kabupaten Bintan 10 Orang 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari jawaban kuesioner. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor Inspektorat. Pengukuran variabel 



variabel menggunakan instrumen berbentuk pertanyaan tertutup, serta diukur menggunakan skala 

likert 1 sampai 5. 

3.4 Metode Analisis 

Reliability analysis adalah analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur yang menggunakan skala, kuesioner, atau angket. Validitas data penelitian ditentukan 

oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrumen 

tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Priadana & Muis, 

2009).  

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai 

persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Adapun uji asumsi klasik 

yang digunakan adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas. Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial 

(Uji t), pengujian secara simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
) untuk mengetahui 

prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen 

(Y). 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi Pearson Moment antara 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Uji Validitas 

Variabel Pernyataan r hitung t tabel Keterangan 

Kualitas Audit (Y) KA1 0,671 0,312 Valid 

KA2 0,718 0,312 Valid 

KA3 0,765 0,312 Valid 

KA4 0,787 0,312 Valid 

KA5 0,714 0,312 Valid 

Kompetensi (X1) KM1 0,558 0,312 Valid 

KM2 0,595 0,312 Valid 

KM3 0,618 0,312 Valid 

KM4 0,463 0,312 Valid 

KM5 0,605 0,312 Valid 

KM6 0,621 0,312 Valid 

KM7 0,621 0,312 Valid 

KM8 0,578 0,312 Valid 



KM9 0,486 0,312 Valid 

Independensi (X2) IN1 0,577 0,312 Valid 

IN2 0,737 0,312 Valid 

IN3 0,619 0,312 Valid 

IN4 0,779 0,312 Valid 

IN5 0,421 0,312 Valid 

IN6 0,636 0,312 Valid 

Kecermatan (X3) KC1 0,942 0,312 Valid 

KC2 0,961 0,312 Valid 

KC3 0,876 0,312 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan skor total 

signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Berdasarkan tabel 4.2 semua butir pertanyaan memiliki 

nilai lebih dari 0,01. Hal ini berarti semua pertanyaan dikatakan valid. 

Uji statistik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach Alpha (α). Jika 

nilai koefisien lebih besar dari 0.60 maka dikatakan reliable. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha (α) Keterangan 

Kualitas Audit (Y)  0,772 Reliabel 

Kompetensi (X1) 0,726 Reliabel 

Independensi (X2) 0,698 Reliabel 

Kecermatan (X3) 0,917 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kualitas Audit, Kompetensi, 

Independensi, dan Kecermatan memiliki Cronbach Alpha (α) lebih dari 0.60. Maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument masing-masing variabel dari penelitian ini adalah reliabel.  

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Uji Kolmogorov-

Smirnov (Uji K-S), grafik histogram, dan kurva penyebaran P-Plot. Hasil uji kolmogorov-Smirnov 

(Uji K-S) dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.83760403 



Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .090 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .571 

Asymp. Sig. (2-tailed) .900 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2014 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.900 yang 

menunjukkan lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

m Uji normalitas juga menggunakan grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot untuk 

melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

Sumber: Data yang diolah, 2014 

 

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa diagram histogram tidak condong ke kiri 

dan kanan sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Sedangkan pada kurva penyebaran 

P-Plot titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal 

maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk melihat tidak ada kesamaan varian residual pada semua 

pengamatan di dalam model regresi. Pengujian dalam penelitian ini adalah menggunakan koefisien 

korelasi spearman’s rho dan dengan cara melihat grafik plot nilai prediksi variabel dependen 

(ZPRED) dengan residunya (SRESID). Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 

dibawah ini : 

 

 



Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

KOMPETE

NSI(X1) 

INDEPEN

DENSI 

(X2) 

KECERM

ATAN 

(X3) 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s

 

r

h

o

Unstandardized Residual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,034 ,162 ,149 

Sig. (2-tailed) . ,836 ,317 ,358 

N 40 40 40 40 

KOMPETENSI(X1) 

Correlation 

Coefficient 

,034 1,000 ,595
**

 ,421
**

 

Sig. (2-tailed) ,836 . ,000 ,007 

N 40 40 40 40 

INDEPENDENSI (X2) 

Correlation 

Coefficient 

,162 ,595
**

 1,000 ,485
**

 

Sig. (2-tailed) ,317 ,000 . ,002 

N 40 40 40 40 

KECERMATAN (X3) 

Correlation 

Coefficient 

,149 ,421
**

 ,485
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,358 ,007 ,002 . 

N 40 40 40 40 

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

 
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 

Dari tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa korelasi dari ketiga variabel dengan 

unstandarized Residual nilai signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tidak ada gannguan heteroskedastisitas dan begitupula pada gambar 4.2 terlihat 

bahwa tidak ada pola yang jelas dan menandakan bahwa tidak ada terjadinya heteroskedastisitas 

untuk variabel dalam penelitian ini. 

 



4.1.3 Metode Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif. Berikut ini hasil persamaan regresi linear 

berganda : 

Tabel 4.7 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.829 3.754  

KOMPETENSI(X1) .271 .120 .439 

INDEPENDENSI (X2) -.019 .195 -.021 

KECERMATAN (X3) .200 .249 .153 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan model 

regresi sebagaiberikut: 

Y= α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+e 

Y= 9,829X1 + 0,271X2 – 0,019X3 + 0,200X4 + e 

Berikut merupakan penjelasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen: 

1. Nilai konstanta (a) = 9,829 yang menunjukkan bahwa apabila variabel independen 

kompetensi (X1), independensi (X2), dan kecermatan (X3) nilainya adalah 0, maka 

variabel dependen yaitu kualitas audit kualitas audit sebesar 9,829 

2. Koefisien regresi variabel kompetensi bertanda positif menunjukkan hubungan yang 

searah sebesar 0,271. Hal ini berarti apabila kompetensi mengalami kenaikan 1% maka 

kualitas audit mengalami kenaikan sebesar 0,271 atau 27,1% dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap. 

3. Koefisien regresi variabel independensi bertanda negatif menunjukkan bahwa 

independensi mempunyai hubungan yang berlawanan arah sebesar -0,019 dengan risiko 

yang sistematis. Hal ini berarti apabila independensi mengalami kenaikan 1% maka 

kualitas audit mengalami penurunan sebesar -0,019 atau -1,9% dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap. 

4. Koefisien regresi variabel kecermatan bertanda positif menunjukkan hubungan yang 

searah sebesar 0,200. Hal ini berarti apabila kecermatan mengalami kenaikan 1% maka 



kualitas audit akan mengalami kenaikan sebesar 0,200 atau 2% dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap. 

4.1.4 Uji Hipotesis 

4.1.4.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung 

dan t tabel.  Metode dalam penentuan t tabel yaitu df = N-2, dengan taraf nyata 5%. Jika t 

hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. Keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut : 

Ho = Kompetensi, independensi dan kecermatan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kualutas audit 

Ha = Kompetensi, independensi, dan kecermatan secara parsial berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

Uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Uji t 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.829 3.754  2.618 .013 

KOMPETENSI(X1) .271 .120 .439 2.253 .030 

INDEPENDENSI (X2) -.019 .195 -.021 -.098 .923 

KECERMATAN (X3) .200 .249 .153 .805 .426 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat dan diperbandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 adalah sebagai berikut: 

1. Pada variabel kompetensi, t hitung sebesar 2,253 dan memilliki nilai signifikansi 

sebesar 0,030, berarti t hitung lebih besar daripada t tabel (2,253>2,024) dan 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,030<0,050), maka Ha diterima Ho 

ditolak, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

2. Pada variabel independensi, t hitung sebesar -0,098 dan memilliki nilai 

signifikansi sebesar 0,923, berarti t hitung lebih kecil daripada t tabel (-

0,098<2,024) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,923>0,050), maka Ha 

ditolak Ho diterima, dapat disimpulkan bahwa Independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 



3. Pada variabel kecermatan, t hitung sebesar 0,805 dan memilliki nilai signifikansi 

sebesar 0,426, berarti t hitung lebih kecil daripada t tabel (0,805<2,024) dan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,426>0,050), maka Ha ditolak Ho diterima, 

dapat disimpulkan bahwa Kecermatan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4.1.4.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya F 

hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  Rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho = Kompetensi, independensi dan kecermatan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kualutas audit 

Ha = Kompetensi, independensi, dan kecermatan secara parsial berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

Hasil uji F dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.6 sebagaiberikut ini: 

Tabel 4.9 

Uji F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 49.680 3 16.560 4.527 .009
a
 

Residual 131.695 36 3.658   

Total 181.375 39    

a. Predictors: (Constant), KECERMATAN (X3), KOMPETENSI(X1), INDEPENDENSI (X2) 

b. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT (Y) 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 4,527 sedangkan 

pada F tabel sebesar 2,870 yang mana F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai pada tingkat 

signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,050, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

yaitu kompetensi, independensi dan kecermatan bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. 

4.1.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen secara serentak terhadap terhadap variabel dependen. Jika R2 sama 

dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

independen yang digunakan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika R2 sama dengan 1, 

maka persentase sumbangan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah sempurna. Adapun hasil penelitian R2 dapat di lihat dari tabel 4.8 berikut ini: 

 



Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .523
a
 .274 .213 1.913 

a. Predictors: (Constant), KECERMATAN (X3), KOMPETENSI(X1), 

INDEPENDENSI (X2) 

b. Dependent Variable: KUALITAS AUDIT (Y) 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,213 atau (21,3%). 

Hal ini menunjukkan persentase sumbangan yang diberikan oleh variabel independen yaitu 

kompetensi, independensi dan kecermatan sebesar 21,3% terhadap variabel dependenyaitu kualitas 

audit. Sedangkan sisanya 79% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga 

semakin kompeten seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin 

baik. 

2. Independensi terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Adanya hubungan 

yang dekat dengan auditee seperti hubungan kekeluargaan, sosial atau hubungan 

lainnya mengakibatkan independensi auditor terganggu. 

3. Kecermatan terbukti tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Masih adanya auditor 

yang tidak menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama serta 

tidak hati-hati (prudent) dalam setiiap penugasannya. 

4. Kompetensi, independensi, dan kecermatan auditor bersama-sama berpengaruh 

signifikansi secara simultan terhadap kualitas audit. Sehingga semakin kompeten, 

berindependen dan cermat seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor akan semakin baik.  

5.2 Keterbatasan 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya di lingkup Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Kota 

Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan saja, sehingga hasilnya akan berbeda jika 



dilakukan pada Inspektorat di luar Provinsi Kepulauan Riau, Kota tanjungpinang, dan 

Kabupaten Bintan. 

2. Dalam penelitian ini menggunakan metode angket yaitu penyebaran kuesioner, 

sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti tidak 

serius dan responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, tidak cermat, serta 

pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi, independensi dan kecermatan 

dan tidak memperhatikan variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

5.3 Saran 

Adanya keterbatasan seperti yang telah disampaikan diatas, maka peneliti memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya : 

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti, dan memperluas lokasi penelitian sehingga 

diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat. 

2. Penelitian mendatang sebaiknya melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi 

kelemahan. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel moderating, intervening, 

maupun variabel independen lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh 

terhadap kualitas audit.  
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