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ABSTRAK 
Pengaruh Independensi, Keahlian Auditor, dan Audit Judgment Terhadap Kualitas Hasil 

Audit. Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

independensi, keahlian auditor, dan audit judgment terhadap kualitas hasil audit. Sampel 

dipilih metode sampling sebanyak 40 auditor dan menggunakan model hipotesis regresi 

linier berganda. Independensi terdapat signifikansi 0,032 < 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan 

keahlian auditor dan audit judgment tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit dengan 

signifikansi masing-masing 0,930 > 0,05 dan 0,427 > 0,05. Secara simultan melalui uji F 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan. 

 

Kata Kunci: Independensi, Keahlian Auditor, Audit Judgment, dan Kualitas Hasil 

Audit 
1. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Profesi akuntan publik merupakan profesi berdasarkan kepercayaan dari masyarakat yang 

mengharapkan penilaian bersifat bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik sebagai agen diharapkan 

mampu mengaudit dan mengemukakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak 

manajemen dan menghindarkan principal dari kerugian sebagai pihak pemilik dana dalam entitas, 

serta bertanggung jawab dalam menaikan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, 

sehingga dari hasil audit masyarakat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

Auditing sebagai proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi 

bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian ekonomi untuk 

meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditing menurut Hary 

(2017:10) menyebutkan bahwa: “pengauditan (auditing) didefinisasikan sebagai suatu proses yang 

sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan 

asersi tentang tindakan-tindakan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan 

antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan”. 

Menurut Alfin A. Arens, et. al dalam Amir Abadi Jusuf (2015:4), yang dimaksud dengan 

auditing adalah sebagai berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifable information of 

economic entity to determine and report on the degree of correspondance between the information 

and established criteria. Auditing should be done by a competent and independent person”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh evaluasi dari hasil pengumpulan 

bukti informasi, dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk 

melaporkan dan menetapkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan keriteria-keriteria 

yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan. 

Oleh karena itu sangat penting bagi seorang auditor independen untuk menjaga kualitas 

audit agar tercipta kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan yang 

telah diaudit. Akan tetapi profesi seorang auditor telah menjadi sorotan sejak munculnya kasus 
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penyalahgunaan wewenang dan profesi audit dalam pelaporan keuangan kepada publik. Sebagai 

salah satu contoh kasus perusahaan Amerika Serikat Enron Corporation yang merupakan skandal 

kasus manipulasi laporan keuangan sempat mengguncang dunia bisnis di Amerika Serikat. 

Perusahaan tersebut terbukti memanipulasi laporan keuangan (melibatkan peran auditor 

independen) agar terlihat “cantik” di mata masyarakat, investor, dan calon investor. 

Dengan terjadinya skandal keuangan tersebut, memunculkan pertanyaan mengenai 

kemampuan auditor independen dalam menjalankan tugasnya memeriksa laporan keuangan dan 

seberapa berpengaruhnya independensi, keahlian audit dan audit judgment terhadap kualitas hasil 

audit. Pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut: 

1) Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk 

memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi. 

2) Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien 

dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. 

3) Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan 

oleh manajemen. 

4) Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai 

arti atau tidak mempunyai nilai. 

5) Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan 

perlu dipertahankan. 

Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas 

melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Auditor dituntut untuk bersikap 

independen atau tidak berpihak kepada pihak manapun. Dengan mempertahankan independensi, 

auditor akan terhindar dari konflik kepentingan dalam melakukan pertimbangan yang objektif 

untuk menyatakan pendapatnya pada laporan hasil audit. 

Menurut Jafar dalam Ifany Arfa Unissa (2015:6) pengertian keahlian audit meliputi 

keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun 

pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup: 

merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan 

Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan, memonitor Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor yang independen untuk bekerja sebagai tenaga yang profesional. 

Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil 

auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu 

objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain. Audit judgment merupakan suatu pertimbangan 

yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor, dalam 

pembuatan judgment ini auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggungjawaban 

merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan. 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (profability) di mana auditor pada saat 

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, di mana dalam melaksanakan 

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

relevan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul: Pengaruh 

Independensi, Keahlian Audit dan Audit Judgment Terhadap Kualitas Hasil Audit. 

 

2. Tujuan Penelitian  

1) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit. 

2) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh keahlian audit terhadap kualitas hasil audit.  

3) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh audit judgment terhadap kualitas hasil audit. 

4) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh independensi, keahlian audit dan audit 

judgment secara simultan terhadap kualitas hasil audit.  

 

2. LANDASAN TEORI 
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Landasan teori adalah teori-teori yang relevan dan digunakan untuk menjelaskan variabel-

variabel penelitian. Landasan teori ini juga berfungsi sebagai dasar untuk memberi jawaban 

sementara terhadap tujuan penelitian. 

a. Teori Agensi (Agency Theory) 

Dalam suatu organisasi, teori keagenan menyatakan bahwa pemilik merupakan principal 

dan manajer merupakan agen dan terdapat kerugian agensi karena adanya kerugian akibat 

penyerahan kendali dari principal kepada agen. Hubungan keagenan adalah kontrak di mana 

pemegang saham (principal) mempercayakan manajer (agent) untuk melakukan suatu jasa atas 

nama pemegang saham serta memberi wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan yang 

terbaik untuk pemegang saham. 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan 

prospek di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (principal). Manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal ini dapat berupa 

pengungkapan informasi akuntansi melalui laporan keuangan. 

Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan 

pemegang saham. Pemegang saham menginginkan pengembalian saham yang lebih besar dan 

secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan 

kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya 

atas kinerjanya. Hal ini memicu perusahaan untuk mengeluarkan biaya keagenan (agency cost). 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Kusdarini (2016:13) teori keagenan dalam 

perkembangannya terbagi menjadi dua jenis yaitu: 

1) Positive Theory Of Agency 

Teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer 

sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme pemerintah dan membatasi self salving 

dalam diri agent. 

2) Principal Agen Literature 

Memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya secara garis besar 

penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agent. 

Salah satu penyebab agency problem adalah adanya asymetric information antara 

shareholder dan manajemen,  yang memungkinkan manajemen mengambil kebijakan yang kurang 

efektif bagi perusahaan. Asymetric information adalah informasi yang tidak seimbang yang 

disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent, yang berakibat 

dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan principal untuk 

memonitor dan melakukan tindakan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent.  

 

b. Kualitas Audit  

Istilah kualitas audit mempunyai arti dan definisi yang berbeda-beda bagi setiap orang. 

Pengguna laporan keuangan mendefinisikan bahwa kualitas audit adalah ketika auditor dapat 

memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (no material misstatements) atau 

kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan. Auditor sendiri memandang kualitas audit adalah 

mereka yang bekerja sesuai dengan standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audit 

dengan tujuan meminimalisasi risiko litigasi, meminimalisasi ketidakpuasan audit dan mampu 

menjaga nama baik dari kerusakan reputasi auditor.  

Menurut De Angelo dalam Luh Gede Ayu Nindya Wulandari (2017:12) kualitas audit 

adalah probabilitas di mana auditor akan menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang akuntan publik dalam menjalankan tugas 

auditnya harus berpegang pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku, 

harapannya audit dapat mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dan para 

pemegang saham. Dengan dipatuhinya standar dan prinsip yang berlaku, sehingga tujuan yang 

diinginkan akan tercapai yaitu audit yang berkualitas. 

Menurut Christina dalam Bagus Laksana Hari, et al. (2015:3) kualitas audit diartikan 

sebagai probabilitas seorang auditor di mana dapat menentukan dan melaporkan penyelewengan 

yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.  

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam Amalian Dewi Rosalina 

(2014:16) audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi 
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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.  

Untuk mengukur kualitas audit, digunakan indikator sebagai berikut:  

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.  

2) Kesesuaian Dengan Standar Profesi 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.  

3) Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Perusahaan  

Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus 

dilakukan, kapan, di mana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang 

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

dan dilakukan.  

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi 

berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh akuntan publik secara memadai 

dibidang 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.  

 

c.  Independensi 

Independensi dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif 

tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor dituntut independen 

atau bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta 

memberikan pendapat. 

Menurut E.B. Wilcox dalam Luh Gede Ayu Nindya Wulandari (2017:15) “independensi 

merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk 

menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen”. Ohiokha, et al dalam 

Luh Gede Ayu Nindya Wulandari (2017:15) seorang auditor yang memiliki independensi tinggi 

maka kinerjanya akan lebih baik.  

Menurut Halim dalam Widya dan Mochammad (2016:78) “independensi merupakan suatu 

sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melaksanakan audit. Pengguna jasa 

audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan 

dilaporkan untuk pembuat dan pemakai laporan keuangan”. 

Menurut Anisah Sri Wahyuni (2017:26) “independensi berarti sikap mental yang bebas 

dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan 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. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang paling penting 

untuk menilai mutu jasa audit”.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap mental 

yang harus dimikili oleh auditor yang bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain, 

karena independensi juga merupakan kejujuran auditor dalam mempertimbangkan yang objektif 

tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

 

d. Keahlian Audit 
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Keahlian merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor, 

dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat 

diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal. 

Keahlian tersebut mencakup: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja 

Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja 

Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan Laporan 

Hasil Pemeriksaan, memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)”. 

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2012) dalam Hendriko Pardede 

(2015:6) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 

dalam SPAP 2012) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, 

auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena 

itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai auditor.  

Hal tersebut dijelaskan dalam Standar Auditing seksi 210 dalam SPAP (2011) yang 

menyatakan bahwa auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 

2001) menyabutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang audit atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian 

profesional yang dimiliki auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun 

keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keahlian audit merupakan 

kualifikasi yang diperlukan atau harus dimiliki oleh auditor karena dengan keahlian yang 

dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara 

baik dengan hasil yang maksimal. 

 

e. Audit Judgment 

Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil 

auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu 

objek, peristiwa status atau jenis peristiwa lainnya. Judgment sering dibutuhkan oleh auditor dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Audit judgment melekat pada setiap tahap 

dalam proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, 

pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Proses judgment tergantung pada kedatangan 

informasi yang terus menerus, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan cara pilihan tersebut 

dibuat.  

Praditaningrum dan Januarti dalam Dina Mardiana (2016:24) “audit judgment diperlukan 

karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa audit 

judgment ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit. Auditor harus menggunakan pertimbangan 

profesionalnya untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, baik 

dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Pertimbangan profesional tersebut diantaranya berkaitan dengan gangguan terhadap independensi, 

pertimbangan tentang hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang 

berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang dilaksanakan, pertimbangan profesionalnya terhadap 

prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk menilai salah saji material dan mempertimbangkan 

pengendalian intern dari entitas yang diperiksa”.  

Menurut Arum dalam Dina Mardiana (2016:24) “pertimbangan (judgment) auditor dapat 

menjadi bias terhadap perlakuan akuntansi yang dipreferensikan klien tersebut karena auditor 

dibayar oleh klien dan ingin memberikan kepuasan kepada kliennya untuk mempertahankan 

bisnisnya. Tetapi di lain pihak, auditor dihadapkan pada kemungkinan perkara hukum yang akan 

timbul di masa yang akan datang, kehilangan reputasi, dan sangsi dari organisasi profesi yang 

dapat menetralkan bias tersebut. Lagi pula auditor harus mempertahankan objektivitas dan 

independensinya”.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit judgment merupakan suatu 

pertimbangan atas persepsi dalam menanggapi informasi laporan keuangan yang diperoleh, 
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ditambah dengan faktor-faktor dari dalam diri seorang auditor, sehingga menghasilkan suatu dasar 

penilaian. 

 

Kerangka Pemikiran  

Penjelasan mengenai pengaruh independensi, keahlian auditor dan audit judgment terhadap 

kualitas audit dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Model Kerangka Pemikiran 

    

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun secara 

simultan. 

H1: Independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

H2: Keahlian audit memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

H3: Audit judgment memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

H4: Independensi, keahlian audit dan audit judgment memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil 

audit 

 

3. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(Ghozali, 2005:19). 
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Sumber: Data diolah dengan Software IBM SPSS 20 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Independensi 

Keahlian Audit 

Audit Judgment 

Kualitas Hasil Audit 

Valid N (listwise) 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

27 

36 

50 

50 

36 

45 

45,98 

45,38 

30,85 

41,48 

3,262 

3,287 

2,797 

2,9 

Independensi (𝑋1) 

Keahlian Audit 

(𝑋2) 

Audit Judgment 

(𝑋3) 

Kualitas Hasil 

Audit (Y) 

 

𝐻1 

𝐻2 

𝐻3 

𝐻4 

Sumber: Hasil Pemikiran 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa pada variabel independensi jawaban minimum responden 

sebesar 40 dan maximum sebesar 50 dengan rata-rata total jawaban 45,98 dan standar deviasi 

sebesar 3,262. Pada variabel keahlian audit jawaban minimum responden sebesar 40 dan maximum 

50 dengan rata-rata total jawaban 45,38 dan standar deviasi sebesar 3,287. Pada variabel audit 

judgment jawaban minimum responden sebesar 27 dan maximum 36 dengan rata-rata total 

jawaban 30,85 dan standar deviasi 2,797. Pada variabel kualitas hasil audit jawaban minimum 

responden sebesar 36 dan maximum 45 dengan rata-rata total jawaban 41,48 dan standar deviasi 

2,9. 

 

Uji Normalitas 

 Pada uji normalitas menggunakan grafik P-Plot dan grafik Histogram menunjukkan bahwa 

pola distribusi normal, maka model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.  

 

Uji Multikolinieritas 

Dari hasil uji menggambarkan bahwa tidak ada problem multikolinieritas. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai Tolerance (TOL) > 0,10. Pada 

variabel independensi nilai tolerance sebesar 0,844 > 0,10 sedangkan nilai VIF 1,185 < 10. 

Variabel keahlian auditor  nilai tolerance sebesar 0,886 > 0,10 sedangkan nilai VIF 1,128 < 10. 

Dan variabel audit judgment nilai tolerance sebesar 0,948 > 0,10 sedangkan nilai VIF 1,055 < 10. 

Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil uji, grafik terlihat yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 

tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 
1) Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengetahui hubungan secara linier 

antara variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi atau maramalkan 

nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.  

 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31,019 12,674   2,447 ,019 

Independensi (X1) ,327 ,147 ,368 2,230 ,032 

Keahlian Auditor 
(X2) 

-,013 ,142 -,014 -.088 ,930 

Audit Judgment 
(X3) 

-,130 ,161 -,125 -,804 ,427 

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Audit (Y) 

Sumber:  Data diolah dengan Software IBM SPSS 20 

 

Berdasarkan tabel diatas, terbentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

Y’ =   31,019 + 0,327𝑥1 + (−0,013)𝑥2 + (−0,130)𝑥3 + 𝑒 

Y’ =   31,019 + 0,327𝑥1 − 0,013𝑥2 − 0,130𝑥3 + 𝑒 

Model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta memiliki nilai koefisien B 31,019 dengan arah positif. Hal ini menyatakan jika 

variabel independensi, keahlian auditor dan audit judgment dianggap 0, maka kualitas hasil 

audit nilainya positif dan meningkat sebesar 31,019 satuan. 
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2. Independensi (X1) memiliki koefisien B 0,327 dengan arah Positif. Hal ini menunjukkan 

jika independensi ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil audit akan meningkat 

0,327 satuan. Artinya semakin tinggi independensi, maka dapat meningkatkan kualitas 

hasil audit.  

3. Keahlian Auditor (X2) memiliki koefisien B -0,013 dengan arah negatif. Hal ini 

menunjukkan jika keahlian auditor ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil audit 

akan menurun 0,013 satuan. Artinya semakin tinggi kehalian auditor, maka dapat 

menurunkan kualitas hasil audit. 

4. Audit Judgment (X3) memiliki koefisien B -0,130 dengan arah negatif. Hal ini 

menunjukkan jika audit judgment ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kualitas hasil audit 

akan menurun 0,130 satuan. Artinya semakin tinggi audit judgment, maka dapat 

menurunkan kualitas hasil audit. 

 

2).  Hasil Uji T (Parsial) 

Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

individu yaitu variabel independensi, keahlian auditor dan audit judgment terhadap variabel 

dependen yaitu kualitas hasil audit. Hasil uji secara parsial dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31,019 12,674   2,447 ,019 

Independensi (X1) ,327 ,147 -,368 2,230 ,032 

Keahlian Auditor 
(X2) 

-,013 ,142 -,014 -,088 ,930 

Audit Judgment 
(X3) 

-,130 ,161 -,125 -,804 ,427 

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Audit (Y) 

Sumber:  Data diolah dengan Software IBM SPSS 20 

Tabel uji t dapat dicari pada signifikasi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dan df= n-k-1, (k adalah 

jumlah variabel independen). Sehingga perhitungannya df= 40-3-1 = 36. Maka didapat t tabel 

sebesar 2,028 (lihat t tabel pada df= 36, signifikasi 0,025). 

1. Test hipotesis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit. 

 Dari hasil perhitungan t hitung, nilai t dari variabel independensi adalah 2,230 > 2,028, 

dengan hasil signifikasinya sebesar 0,032 < dari 0,05 maka independensi secara signifikan 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit secara parsial sehingga dapat disimpulkan H1 

diterima. 

2. Test hipotesis pengaruh keahlian auditor terhadap kualitas hasil audit 

 Dari hasil perhitungan t hitung, nilai t dari variabel keahlian auditor adalah -0,088 < 2,028 

dengan hasil signifikasinya sebesar 0,930 > dari 0,05 maka keahlian auditor secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit secara parsial, sehingga dapat 

disimpulkan H2 ditolak. 

3. Test hipotesis pengaruh audit judgment terhadap kualitas hasil audit. 

 Dari hasil perhitungan t hitung, nilai t dari variabel audit judgment adalah -0,804 <  2,028 

dengan hasil signifikasinya sebesar 0,427 > dari 0,05 maka keahlian auditor secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit secara parsial, sehingga dapat 

disimpulkan H3 ditolak. 

 

3).  Hasil Uji F (Simultan) 

Hasil uji secara simultan sebagai berikut: 
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Tabel 4.  Hasil Uji F (Simultan) 

 

Sumber: Data diolah dengan software IBM SPSS 20 

Berdasarkan tabel ANOVA di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,539 

dengan probalitias signifikansi sebesar 0,072𝑏. Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka H4 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa independensi, keahlian auditor dan audit 

judgment tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas hasil audit. 

 

4).  Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 5.  Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

 

Sumber: Data diolah dengan software IBM SPSS 20 

Nilai Adjust R Square (R2) dari hasil pengolahan data adalah sebesar 0,106 atau 10,6%. 

Hal ini menunjukkan variabel independen dalam pengaruhnya terhadap dependen sebesar 10,6% 

dan sisanya sebesar 89,4% dipengaruhi oleh variabel faktor lain yang tidak diteliti. Beberapa faktor 

yang telah banyak diteliti pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit antara lain seperti etika, 

kompetensi, tekanan waktu dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yang 

mungkin belum dilakukan penelitian. Sehingga dipenelitian selanjutnya agar menambah atau 

mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit, agar dapat menghasilkan 

laporan audit yang baik, transparan dan berkualitas. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 

1. H1 : Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Hasil Audit  

Berdasarkan uji hipotesis pertama, yaitu independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. Ini berarti bahwa sikap independen dari seorang auditor memiliki pengaruh 

terhadap kualitas hasil audit, semakin independen seorang auditor maka akan memperkecil 

kemungkinan adanya hasil audit yang bias atau tidak akurat. 

Independensi dapat diartikan sebagai 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. 

Independensi berarti auditor tidak mudah dipengaruhi, karena dia melakukan pekerjaan untuk 

kepentingan umum. 

 

2. H2 : Pengaruh Keahlian Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

Regression 57,280 3 19,093 2,539 ,072
b

Residual 270,695 36 7,519

Total 327,975 39

ANOVA
a  

Model

1

R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 ,418
a ,175 ,106 2,74214

Model Summary

Model

a. Predictors: (Constant), Audit Judgment (X3), Keahlian Auditor (X2), Independensi (X1)
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Berdasarkan uji hipotesis kedua, hasil analisis yang diperoleh bahwa variabel keahlian 

auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas hasil audit. Hal ini dapat 

dilihat dari output analisis koefisien determinasi nilai R Square sebesar 0,106. Nilai ini 

mengandung arti bahwa pengaruh keahlian auditor terhadap kualitas hasil audit adalah 10,6% 

sedangkan 89,4% kualitas hasil audit dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan 

berdasarkan tabel uji signifikansi, diperoleh nilai sig 0,930 > dari kriteria signifikan 0,05.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel keahlian auditor tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

 

3. H3 : Pengaruh Audit Judgment terhadap Kualitas Hasil Audit 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga, hasil analisis yang diperoleh bahwa variabel audit 

judgment tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas hasil audit. Hal ini dapat 

dilihat dari output nilai R Square sebesar 0,106. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh 

keahlian auditor terhadap kualitas hasil audit adalah 10,6% sedangkan 89,4% kualitas hasil audit 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan berdasarkan tabel uji signifikansi, diperoleh 

nilai sig 0,427 > dari kriteria signifikan 0,05.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel audit judgment tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

 

4. H4 : Pengaruh Independensi, Keahlian Auditor dan Audit Judgment terhadap 

Kualitas Hasil Audit 

Berdasarkan uji hipotesis keempat, yaitu independensi, keahlian auditor dan audit 

judgment secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hal ini 

dapat dilihat dari output F hitung 2,539 < F tabel 2,87 (lihat F tabel pada dfl=3, df=36, probabilitas 

0,05) dan nilai R Square sebesar 0,106. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh independensi, 

keahlian auditor, dan audit judgment terhadap kualitas hasil audit adalah 10,6% sedangkan 89,4% 

kualitas hasil audit dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, diperoleh nilai sig 0,032 

< dari kriteria signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit secara parsial. 

2. Keahlian Auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit, 

berdasarkan tabel uji signifikansi, diperoleh nilai sig 0,930 > dari kriteria signifikan 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel keahlian auditor tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit secara parsial. 

3. Audit Judgment tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit, 

berdasarkan tabel uji signifikansi, diperoleh nilai sig 0,427 > dari kriteria  signifikan 0,05, 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel audit judgment tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit secara parsial. 

4. Independensi, keahlian auditor dan audit judgment secara bersama-sama atau simultan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hal ini dapat dilihat dari 

output analisis regresi linier berganda maka dapat dilihat F hitung 2,539 < F tabel 2,87 

(lihat F tabel pada dfl= 3, df=36, probabilitas 0,05) dan nilai R Square sebesar 0,106. Nilai 

ini mengandung arti bahwa pengaruh independensi, keahlian auditor, dan audit judgment 

terhadap kualitas hasil audit adalah 10,6% sedangkan 89,4% kualitas hasil audit 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian tidak hanya pada satu 

Kantor Akuntan Publik (KAP) saja, tetapi dapat dilakukan pada auditor yang bekerja di 

beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) diseluruh Jakarta ataupun Tangerang. 
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2. Peneliti hanya menggunakan variabel independensi, keahlian auditor dan audit judgment 

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit sedangkan masih banyak 

lagi faktor lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit seperti objektivitas, integritas, 

pengalaman dan lain-lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. 

3. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara langsung pada masing-

masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari 

kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner. 
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