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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pengumpulan Data 

Dalam Bab IV ini menjelaskan analisis hasil mengenai “Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah 

Daerah”. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

Inspektorat tingkat Kabupaten/Kota Tasikmalaya. Populasi auditor yang berada di 

Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ada 28 orang sedangkan auditor yang berada 

di Inspektorat Kota Tasikmalaya 34 orang, dan total auditor di Kantor inspektorat 

Kota dan Kabupaten Tasikmalaya adalah 62 orang.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantar langsung 

kuesioner kepada seluruh calon responden yang terdiri dari dibagikan pada 

masing-masing Inspektorat. Dari target kuesioner yang disebar kepada responden 

sebanyak 55 kuisioner, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 55 eksemplar, jadi 

respon rate-nya sebanyak 100,0%.  Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik 

dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 53 kuesioner, sedangkan ada 2 

kuesioner tidak terjawab dengan lengkap dan ada yang robek atau hilang 

sebagian. Berikut ini pengumpulan data dalam penelitian sehingga menghasilkan 

kuesioner yang siap untuk dianalisis sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 1 Data kuesioner yang disebar 

Keterangan 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

Kota 

Tasikmalaya 

Jumlah 

Kuesioner disebar  25 30 55 

Kuesioner tidak kembali 0 0 0 

Kuesiner tidak lengkap 1 1 2 

Kuesioner yang dapat diolah 24 29 53 

Sumber : data diolah, 2016 

4.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi 

umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, dan lama bekerja. Karakteristik 

responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.2.1. Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur  Jumlah  Presentase 

20-29 tahun 6 11% 

30-39 tahun 28 53% 

40-49 tahun 12 23% 

≥50 tahun 7 13% 

Jumlah  53 100 % 

   Sumber : data primer 2016 
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Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

adalah berumur 30-39 tahun sebanyak 28 responden atau sebesar 53%. Kemudian 

secara berturut-turut responden dengan umur 40-49 tahun sebesar 12 responden 

atau 23%, responden diatas 50 tahun sebesar 7 responden atau 13%, dan 

responden dengan umur 20-29 tahun sebesar 6 responden atau 11%. 

4.2.2. Jenis Kelamin 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  Jumlah  Presentase 

Pria 29 55% 

Wanita 24 45% 

Jumlah  53 100 % 

   Sumber : data primer 2016 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

adalah laki-laki sebanyak 29 responden atau sebesar 55% sedangkan responden 

perempuan sebesar 24 responden atau 45%. 
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4.2.3. Pendidikan 

     Karakteristik responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut  

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Presentase 

S3 2 4% 

S2 10 19% 

S1 41 77% 

Jumlah 53 100% 

Sumber: Data primer 2016 

Dari tabel 4.4 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah 

mereka dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 41 responden atau 77%, urutan 

kedua yaitu berpendidikan S2 sebanyak 10 responden atau 19%, dan mereka 

mempunyai pendidikan S3 sebanyak 2 responden atau 4%. 

4.2.4. Pangkat/Golongan 

Karakteristik responden berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan 

Pangkat Golongan Jumlah Presentase 

Pembina IV 9 17% 

Penata Tingkat 1 19 36% 

Penata Tingkat 3 25 47% 

Jumlah 53 100% 

Sumber: Data primer 2016 
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Dari tabel 4.5 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah 

mereka dengan pangkat/golongan penata tingkat 3 yaitu sebanyak 25 

responden atau 47%, urutan kedua yaitu pangkat tingkat 1 sebanyak 19 

responden atau 36%, dan mereka mempunyai pangkat/golongan pembina IV 

sebanyak 9 responden atau 17%. 

4.2.5. Lama Menjadi PNS 

Karakteristik responden berdasarkan lama menjadi PNS adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi PNS 

Lama menjadil PNS Jumlah Presentase 

≤ 10 tahun 9 17% 

11 sampai 20 tahun 31 58% 

20-30 tahun 8 15% 

≥30 tahun 5 9% 

Jumlah 53 100% 

Sumber: Data primer 2016 

Dari tabel 4.6 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah 

mereka yang mempunyai lama menjadi PNS 11-20 tahun yaitu sebanyak 31 

responden atau 58%, urutan kedua yaitu mempunyai lama menjadi PNS ≤ 10 

tahun sebanyak 9 responden atau 17%, urutan ketiga yaitu mempunyai lama 

menjadi PNS 20 sampai 30 tahun sebanyak 8 responden atau 15%, dan 

mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai lebih dari 30 tahun sebanyak 5 

responden atau 9%. 
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4.2.6. Lama di Inspentorat  

Karakteristik responden berdasarkan lama di Insperktorat adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama di Inspektorat 

Lama di Inspektorat Jumlah Presentase 

≤ 10 tahun 12 23% 

11 sampai 20 tahun 28 53% 

20-30 tahun 8 15% 

≥30 tahun 5 9% 

Jumlah 53 100% 

Sumber: Data primer 2016 

Dari tabel 4.7 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah 

mereka yang mempunyai lama di Inspektorat 11-20 tahun yaitu sebanyak 28 

responden atau 53%, urutan kedua yaitu mempunyai lama di Inspektorat ≤ 10 

tahun sebanyak 12 responden atau 12%, urutan ketiga yaitu mempunyai lama 

di Inspektorat 20 sampai 30 tahun sebanyak 8 responden atau 15%, dan 

mereka mempunyai di Inspektorat sebagai lebih dari 30 tahun sebanyak 5 

responden atau 9%. 

4.2.7. Pengalaman Dimutasi/Promosi 

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman dimutasi/promosi 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman di Mutasi 

Pengalaman Jumlah Presentase 

0 33 62% 

1 16 30% 

2 2 4% 

3 2 4% 

Jumlah 53 100% 

Sumber: Data primer 2016 

Dari tabel 4.8 dapat dikatahui bahwa mayoritas responden adalah 

mereka yang dimutasi 0 kali yaitu sebanyak 33 responden atau 62%, urutan 

kedua yaitu mereka yang dimutasi 1 kali sebanyak  16 responden atau 30%, 

urutan ketiga yaitu mereka yang dimutasi sebanyak 2 kali dan 3 kali sebanyak 

2 responden atau 4%. 

4.3. Uji Instrumen 

4.3.1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur. Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas 

Item Pernyataan 

Pearsons’s 

Correlations 

Sig Keterangan 

Independensi 

Butir 1 0,714 0.000 Valid  

Butir 2 0,702 0.000 Valid  

Butir 3 0,735 0.000 Valid  

Butir 4 0,675 0.000 Valid  

Butir 5 0,684 0.000 Valid  

Butir 6 0,687 0.000 Valid  

Butir 7 0,779 0.000 Valid  

Butir 8 0,762 0.000 Valid  

Butir 9 0,742 0.000 Valid  

Obyektifitas 

Butir 1 0,599 0.000 Valid  

Butir 2 0,646 0.000 Valid  

Butir 3 0,672 0.000 Valid  

Butir 4 0,679 0.000 Valid  

Butir 5 0,794 0.000 Valid  

Butir 6 0,717 0.000 Valid  

Butir 7 0,669 0.000 Valid  

Butir 8 0,368 0.007 Valid  

Pengalaman Kerja 

Butir 1 0,587 0.000 Valid  



 
   47 

 

 

Pengalaman Kerja 

Butir 2 0,663 0.000 Valid  

Butir 3 0,865 0.000 Valid  

Butir 4 0,879 0.000 Valid  

Butir 5 0,773 0.000 Valid  

Butir 6 0,803 0.000 Valid  

Butir 7 0,818 0.000 Valid  

Butir 8 0,818 0.000 Valid  

Pengetahuan Auditor 

Butir 1 0,777 0.000 Valid  

Butir 2 0,712 0.000 Valid  

Butir 3 0,759 0.000 Valid  

Butir 4 0,476 0.000 Valid  

Butir 5 0,715 0.000 Valid  

Butir 6 0,648 0.000 Valid  

Butir 7 0,638 0.000 Valid  

Integritas 

Butir 1 0,641 0.000 Valid  

Butir 2 0,640 0.000 Valid  

Butir 3 0,694 0.000 Valid  

Butir 4 0,741 0.000 Valid  

Butir 5 0,771 0.000 Valid  

Butir 6 0,814 0.000 Valid  

Butir 7 0,809 0.000 Valid  
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Integritas 

Butir 8 0,766 0.000 Valid  

Butir 9 0,855 0.000 Valid  

Butir 10 0,252 0.000 Valid  

Butir 11 0,776 0.000 Valid  

Butir 12 0,779 0.000 Valid  

Butir 13 0,841 0.000 Valid  

Butir 14 0,781 0.000 Valid  

Akuntabilitas 

Butir 1 0,667 0.000 Valid  

Butir 2 0,687 0.000 Valid  

Butir 3 0,770 0.000 Valid  

Butir 4 0,719 0.000 Valid  

Butir 5 0,686 0.000 Valid  

Butir 6 0,751 0.000 Valid  

Kualitas Audit 

Butir 1 0,508 0.000 Valid  

Butir 2 0,558 0.000 Valid  

Butir 3 0,307 0.026 Valid  

Butir 4 0,673 0.000 Valid  

Butir 5 0,738 0.000 Valid  

Butir 6 0,712 0.000 Valid  

Butir 7 0,676 0.000 Valid  

Butir 8 0,568 0.000 Valid  
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Kualitas Audit 

Butir 9 0,464 0.000 Valid  

Butir 10 0,639 0.000 Valid  

Sumber : Data Diolah 2016 

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya 

pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

apabila nilai signifikansi < 0,05, maka bukti pernyataan dikatakan valid. Dari 

Tabel diatas diperoleh bahwa semua indikator yang digunakan untuk 

mengukur variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

nilai signifikansi koefisien < 0,05 sehingga semua indikator tersebut adalah 

valid. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat dihandalkan (Situmorang, 2010). 

Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan 

yang sudah valid. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha 

lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut 

handal dan reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Koefisien 

Cronbach Alpha 

Standar 

Koefisien 

Keterangan 

Independensi 0,882 0,60 Reliabel 

Obyektifitas 0,790 0,60 Reliabel 

Pengalaman Kerja 0,905 0,60 Reliabel 

Pengetahuan Auditor 0,800 0,60 Reliabel 

Integritas 0,945 0,60 Reliabel 

Akuntabilitas 0,803 0,60 Reliabel 

Kualitas Audit 0,735 0,60 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variable mempunyai 

Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan 

semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah 

reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep 

variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

4.4. Analisis Deskriptif 

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), 

dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis 

deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 11 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

  

 N Minimum Maximum Median Mean Std. Deviation 

X1 53 2,00 5,00 3,7778 3,6855 ,40868 

X2 53 2,00 5,00 3,8750 3,7618 ,41549 

X3 53 1,25 4,00 3,7500 3,5660 ,50870 

X4 53 2,00 5,00 3,8571 3,7278 ,44498 

X5 53 1,00 5,00 3,6429 3,5418 ,56961 

X6 53 2,00 5,00 3,6667 3,6132 ,44909 

Y 53 2,00 4,00 3,6000 3,6075 ,33960 

Valid N (listwise) 53      

        Sumber : Data Output SPSS, 2016 

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-

masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel independensi nilai minimum sebesar 2 yang berarti bahwa dari 

seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

independensi adalah sebesar 2. Nilai maksimumnya sebesar 5 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas independensi adalah sebesar 5. Nilai rata-rata independensi adalah sebesar 

3,6855 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

independensi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,6855. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,40868 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel independensi adalah sebesar 0,40868 dari 53 
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responden. Nilai median menunjukkan tingkat penyebaran data variabel 

independensi adalah sebesar 3,7778. 

2. Variabel objektifitas nilai minimum sebesar 2 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas obyektifitas 

adalah sebesar 2. Nilai maksimumnya sebesar 5 yang berarti bahwa dari 

seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas 

obyektifitas adalah sebesar 5. Nilai rata-rata objektifitas adalah sebesar 3,7618 

artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

obyektifitas, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,7618 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,41549 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel objektifitas adalah sebesar 0,41549 dari 53 

responden. Nilai median menunjukkan tingkat penyebaran data variabel 

objektifitas adalah sebesar 3,8750. 

3. Variabel pengalaman kerja nilai minimum sebesar 1,25 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

pengalaman kerja adalah sebesar 1,25. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang 

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas 

jawaban atas pengalaman kerja adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pengalaman 

kerja adalah sebesar 3,5660 artinya bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan jawaban atas pengalaman kerja, rata-rata responden memberikan 

penilaian sebesar 3,5660. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,50870 memiliki 

arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pengalaman kerja adalah 
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sebesar 0,50870 dari 53 responden. Nilai median menunjukkan tingkat 

penyebaran data variabel pengalaman kerja adalah sebesar 3,7500. 

4. Variabel pengetahuan auditor nilai minimum sebesar 2 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

pengetahuan auditor adalah sebesar 2. Nilai maksimumnya sebesar 5 yang 

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas 

jawaban atas pengetahuan auditor adalah sebesar 5. Nilai rata-rata 

pengetahuan auditor adalah sebesar 3,7278 artinya bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan jawaban atas pengetahuan auditor, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 3,7278. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,44498 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 

pengetahuan auditor adalah sebesar 0,44498 dari 53 responden. Nilai median 

menunjukkan tingkat penyebaran data variabel pengetahuan auditor adalah 

sebesar 3,8571. 

5. Variabel integritas nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas integritas adalah 

sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 5 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas integritas 

adalah sebesar 5. Nilai rata-rata integritas adalah sebesar 3,5418 artinya bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas integritas, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 3,5418. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,56961 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 

integritas adalah sebesar 0,56961 dari 53 responden. Nilai median 
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menunjukkan tingkat penyebaran data variabel integritas adalah sebesar 

3,6429. 

6. Variabel akuntabilitas nilai minimum sebesar 2 yang berarti bahwa dari 

seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas 

akuntabilitas adalah sebesar 2. Nilai maksimumnya sebesar 5 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban 

atas akuntabilitas adalah sebesar 5. Nilai rata-rata akuntabilitas adalah sebesar 

3,6132 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

akuntabilitas, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,6132. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,44909 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,44909 dari 53 

responden. Nilai median menunjukkan tingkat penyebaran data variabel 

akuntabilitas adalah sebesar 3,6667. 

7. Variabel kualitas audit nilai minimum sebesar 2 yang berarti bahwa dari 

seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kualitas 

audit adalah sebesar 2. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari 

seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas 

kualitas audit adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kualitas audit adalah sebesar 

3,6075 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

kualitas audit, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,6075. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,33960 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel kualitas audit adalah sebesar 0,33960 dari 53 
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responden. Nilai median menunjukkan tingkat penyebaran data variabel 

kualitas audit adalah sebesar 3,6000. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan 

dalam penelitian ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

cross section bukan data time series. 

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel penganngu atau residual memiliki distribusi normal. 

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-

smirnov. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini : 

Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 53 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,12804096 

Most Extreme Differences 

Absolute ,066 

Positive ,066 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,481 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,975 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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                            Sumber : Data Output SPSS, 2016 

 

 

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,975. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk 

analisis selanjutnya 

4.5.2. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebasnya. Dengan menggunakan nilai tolerance, nilai yang 

terbentuk harus di atas 10% dengan menggunakan VIF (Variance Inflation 

Faktor), nilai yang terbentuk harus kurang dari 10, bila tidak maka akan 

terjadi multikolinieritas dan model regresi tidak layak untuk digunakan. 

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 ,432 2,313 

X2 ,423 2,364 

X3 ,422 2,372 

X4 ,383 2,610 
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X5 ,781 1,281 

X6 ,603 1,659 

                                           Sumber : Data SPSS diolah 2016 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian collinierity 

statistic, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan 

nilai tolerance di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh 

variabel independen pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas. 

4.5.3 Heteroskedastisitas  

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya 

heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik scatterplots, jika grafik terlihat titik-titik menyebar 

secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka 

tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini : 
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Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

                                Sumber : Data SPSS diolah 2016 

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik 

scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas 

maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4.6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis mengenai koefisien model 

regresi adalah seperti yang tercantum dalam table berikut ini :  

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardized Coefficients Sig. Ket 
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B  

1 

(Constant) ,201 ,359  

X1 ,147 ,042 H1 didukung 

X2 ,244 ,001 H2 didukung 

X3 ,123 ,037 H3 didukung 

X4 ,147 ,037 H4 didukung 

X5 ,088 ,023 H5 didukung 

X6 ,180 ,002 H6 didukung 

Sumber : Data SPSS diolah 2016 

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

Y = 0,201 + 147X1 + 0,244X2 + 0,123X3 + 0,147X4 + 0,088X5 + 0,180X6 + e  

 

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :  

1 Konstanta (α) sebesar 0,201 memberi pengertian jika seluruh variabel 

independen dengan nol (0), maka besarnya tingkat kualitas audit sebesar 0,201 

satuan.  

2 Untuk variabel independensi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,147 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel independensi meningkat 

sebesar 1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,147 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

3 Untuk variabel obyektifitas diperoleh nilai koefisien sebesar 0,244 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel obyektifitas meningkat sebesar 
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1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,244 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

4 Untuk variabel pengalaman kerja, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,123 

dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pengalaman kerja 

meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,123 

satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan 

5 Untuk variabel pengetahuan auditor, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,147 

dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan auditor 

meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,147 

satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan 

6 Untuk variabel integritas, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,088 dengan tanda 

positif yang berarti apabila pada variabel integritas meningkat sebesar 1 

satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,088 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan 

7 Untuk variabel akuntabilitas, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,180 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel akuntabilitas meningkat 

sebesar 1 satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,180 satuan 

dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan 

4.7. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinan (R2) pada intinya digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen.Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen.Sebaliknya, semakin kecil nilai 
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koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan 

nilai adjusted R square bukan R square dari model regresi karena R square bias 

terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan 

adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan 

dalam model.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variablel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 4. 15 Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,926a ,858 ,839 ,13614 

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X2, X3, X1, X4 

b. Dependent Variable: Y 

                      Sumber : Data SPSS diolah 

Hasil analisis uji determinasi dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 

0,839. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam 

hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 
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83,9%. Sedangkan sisanya 16,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam model regresi 

4.8. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistic t. 

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel independensi. Besarnya koefisien regresi 

independensi  yaitu 0,147 dan nilai signifikansi sebesar 0,042. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,042 < 

0,05 yang diartikan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung.  

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel obyektifitas. Besarnya koefisien regresi 

obyektifitas yaitu 0,244 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,001 < 

0,05 yang diartikan bahwa obyektifitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas audit sehingga hipotesis kedua dapat didukung.  

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel pengalaman. Besarnya koefisien regresi 
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pengalaman yaitu 0,123 dan nilai signifikansi sebesar 0,037. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,037 < 

0,05 yang diartikan bahwa pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas audit sehingga hipotesis ketiga dapat didukung.  

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan. Besarnya koefisien 

regresi pengetahuan yaitu 0,147 dan nilai signifikansi sebesar 0,037. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 

0,037 < 0,05 yang diartikan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas audit sehingga hipotesis keempat penelitian ini 

dapat didukung.  

 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel integritas. Besarnya koefisien regresi 

integritas yaitu 0,088 dan nilai signifikansi sebesar 0,023. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,023 < 

0,05 yang diartikan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas audit sehingga hipotesis kelima penelitian ini dapat didukung 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel akuntabilitas. Besarnya koefisien 
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regresi akuntabilitas yaitu 0,180 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 

0,002 < 0,05 yang diartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit sehingga hipotesis keenam penelitian ini dapat 

didukung. 

4.9. Pembahasan 

4. 9. 1. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik independensi 

akan meningkatkan kualitas hasil audit. 

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2005), auditor yang independen adalah 

auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak 

merugikan pihak manapun. 

Menurut Sukriah, Akram dan Inapty (2009) auditor akan tetap 

independen apabila sikap pribadi/mental bebas dari pengaruh dan tekanan 

berbagai kepentingan oleh pihak-pihak tertentu dalam  memberikan fakta-

fakta sesuai dengan kenyataan yang ditemukan saat proses audit. Auditor 

harus dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan audit dimana harus didukung dengan sikap independen. 

Independensi berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak 

dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Dengan independensi yang tinggi 

berarti semakin baik kualitas hasil auditnya.   
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Hasil penelitian ini sesuai dalam penelitian yang dilakukan Ahmad, 

Afridian dan Wirahadi (2011) dan Alim, Hapsari dan Purnawati (2007) 

menemukan bahwa independensinya berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit.  

4. 9. 2. Pengaruh objektifitas terhadap kualitas hasil audit  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa objektifitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik objektifitas akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

Menurut Wibowo (2006) auditor menunjukkan objektivitas 

profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, 

dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. 

Prinsip objektifitas mengharuskan seseorang bersikap adil, tidak 

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas 

dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dengan 

mempertahankan objektifitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi 

tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Semakin 

tinggi obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.   

Hasil ini sesuai penelitian Mabruri dan Winarna (2010) dan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Sukriah, Akram dan Inapty (2009) telah 

melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan dan hasilnya positif.  
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4. 9. 3. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik 

pengalaman kerja akan meningkatkan kualitas hasil audit. 

Menurut Loehoer (2002), pengalaman merupakan akumulasi 

gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadpan dan berinteraksi 

secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan 

penginderaan. Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan 

komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat 

vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks. 

Auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam 

profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis 

dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens, Alvin 

A, Randal J.E dan Mark S.B, 2004). Pengalaman kerja memberikan dampak 

pada setiap pengambilan keputusan dalam pekerjaannya yang diharapkan 

dapat memberikan keputusan yang tepat. Hal tersebut menyatakan bahwa 

semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas 

hasil audit yang dihasilkan olehnya. 

 Hasil ini sesuai Penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan 

Inapty. (2009) dan Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa 

pengalamn kerja memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.  
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4. 9. 4. Pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik pengetahuan 

akan meningkatkan kualitas hasil audit. 

Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung 

dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. 

Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak perbedaan (deviasi) antara 

kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencataatn akuntansi dengan kriteria 

yang telah di standarkan. 

Brown dan Staner (1983), menyatakan bahwa perbedaan pengetahuan 

di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa 

menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan 

pengetahuan yang dimilikinya.  

Menurut Cloyd (1997) menemukan bahwa besarnya usaha seseorang 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki. Semakin tinggi pendidikan seorang auditor, 

dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan 

(pandangan) mengenai bidang yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui 

berbagai masalah secara lebih mendalam, maka akan semakin baik hasil 

kualitas audit yang dikerjakan. 

Hasil  ini sesuai penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna 

(2010) dan dengan penelitian yang dilakukan Mardisar dan Sari (2007)  



 
   68 

 

 

menyatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

hasil audit.  

4. 9. 5. Pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik integritas akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

Wibowo (2006) mengemukakan integritas auditor menguatkan 

kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas keputusan 

mereka. Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh integritas 

terhadap kualitas hasil audit internal. Integritas merupakan faktor internal 

yang mempengaruhi kualitas hasil audit.  

Auditor melaksanakan tugas pemeriksaan menjunjung integritas, maka 

hasil audit yang dilaksanakannya akan berkualitas. Integritas mengharuskan 

auditor menjalankan segala tugas didasarkan atribut internal dengan 

menjunjung azaz kejujuran, tidak mencederai prinsip pada batasan-batasan 

obyek pemeriksaan yang disepakati, serta dapat mengalahkan kepentingan 

diri pribadi. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan 

kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna 

(2010) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan antara 

integritas dengan kualitas hasil audit.  
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4. 9. 6. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik integritas akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

Tetlock (1987) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk 

dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan-tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannya. Cloyd (1997), Tan & Allison (1999) melihat 

ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengkur akuntabilitas 

individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk meneyelesaikan 

pekerjaan tersebut. Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketiga, seberapa yakin mereka 

bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. 

Hasil ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan Sari 

(2007), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki hubungan 

positif signifikan dengan kualitas hasil audit. 

 

 


