
 

32 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini manyajikan hasil penelitian setelah semua data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, peneliti akan 

menganalisis data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan formulasi 

hipotesis yang telah digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima 

atau tidak. 

Penyajian analisis bab ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama 

merupakan populasi dan sampel yang menjelaskan jumlah data yang siap dianalisis 

dan deskripsi respoden yang menjadi objek penelitian berdasarkan jenis kelamin, 

usia, jabatan, pendidikan terakhir dan pengalaman kerja. Kedua, hasil pengujian data 

yang berkaitan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji hipotesis. Ketiga, pembahasan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan uji hipotesis. 

 

4.1. Hasil Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan pada bab tiga, 

yaitu dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini respoden adalah 

semua auditor dari jabatan auditor junior hingga partner yang bekerja di kantor 

akuntan public yang tersebar di provinsi Yogyakarta dan Semarang. 
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Peneliti mendistribusikan kuesioner kepada 81 auditor yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Dari 81 kuesioner tersebut terdapat 30 kuesioner 

yang tidak dikembalikan oleh respoden. Hasil pengumpulan data berupa 

kuesioner yang berhasil di kembalikan dan memenuhi syarat dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

Klasifikasi responden pada penelitian ini di bagi menjadi 4 yaitu menurut 

jenis kelamin, usia, jabatan dan masa kerja sebagai auditor. Berikut tabel yang 

menjelaskan tentang klasifikasi tersebut. 

 

 

 

 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner yang didistribusikan 81 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 13 16,05% 

Kuesioner yang tidak diterima 17 20,98% 

Kuesioner yang kembali dan diolah 51 62,97% 
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Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki – Laki 23 45,09% 

Perempuan 28 54,91% 

Total 51 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak 

yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 28 orang (54,91%) dan yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang (45,09%). 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah  % 

Kurang dari 25 tahun 22  43,13%  

26 – 35 26  50,98%  

36 – 55 3  5,89%  

Total 51  100%  

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian 

besar berusia kurang dari 26-35 tahun yaitu sebanyak 26 orang (50,98%), 
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dilanjutkan dengan usia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 22 orang 

(43,13%), dan yang berusia 36 – 55 tahun yaitu 3 orang (5,89%). 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian 

besar merupakan auditor junior yaitu sebanyak 31 orang (60,78%), auditor 

senior sebanyak 14 orang (27,45%), supervisor sebanyak 5 orang (9,80 %), dan 

partner sebanyak 1 orang (1,97 %). 

 

 

 

 

 

 

Jabatan Jumlah % 

Auditor Junior 31  60,78%  

Auditor Senior 14  27,45%  

Supervisor 5  9,80%  

Partner 1  1,97%  

Total 51  100%  
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Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian 

besar masa kerjanya 1 – 3 tahun yaitu 35 orang (68,62%), dilanjutkan masa 

kerja 3 – 5 tahun yaitu 14 orang (27,45%), dan masa kerja lebih dari 5 tahun 

yaitu 2 orang (3,93%). 

 

4.2. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu 

data yang dilihat dari data minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi indepedensi, 

kompetensi, motivasi dan kualitas audit akan diuji secara deskriptif seperti yang 

terlihat dalam tabel 4.6 berikut: 

 

Masa Kerja Jumlah % 

1-3 tahun 35  68,62%  

3-5 tahun 14  27,45%  

>5 tahun 2  3,93%  

Total 51  100%  
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Tabel 4.6 

Deskriptif Statistik 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Independensi Auditor 51 30.00 45.00 37.4902 4.46485 

Kompetensi Auditor 51 30.00 50.00 41.7059 4.17753 

Kualitas Audit 51 16.00 25.00 20.3529 2.52050 

Fee Audit 51 23.00 35.00 29.4510 2.89354 

Valid N (listwise) 51     

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa pada variabel independensi memiliki nilai 

minimum 30.00 dan nilai maksimum 45.00 serta nilai rata-rata sebesar 37.49 

dengan standar deviasi 4.46, kompetensi memiliki nilai minimum 30.00 dan nilai 

maksimum 50.00 serta nilai rata-rata sebesar 41.71 dengan standar deviasi 4.18, 

kualitas audit memiliki nilai minimum 16.00 dan nilai maksimum 25.00 serta 

nilai rata-rata sebesar 20.35 dengan standar deviasi 2.52, fee audit memiliki nilai 

minimum 23.00 dan nilai maksimum 35.00 serta nilai rata-rata sebesar 29.45 

dengan standar deviasi 2.89. 

 

4.3. Perhitungan Validitas, Reliabilitas, Normalitas, Heteroskedastisitas dan 

Hipotesis 

4.3.1. Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan r hitung (tabel corrected 

item – total correlation) dengan r tabel (Tabel product moment dengan 
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signifikan 0,05) untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana “n” adalah 

jumlah sampel penelitian sebanyak 51 respoden sehingga diperoleh nilai 

(df) = 51-2 atau nilai df dari 49 adalah 0,2329 suatu kuesioner dinyatakan 

valid apabila r hitung > r tabel). Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan 

bernilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Independensi Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 
Var Item R Tabel R Hitung Keterangan 

Independensi Auditor Q1 .2329 .514 Valid 

Independensi Auditor Q2 .2329 .403 Valid 

Independensi Auditor Q3 .2329 .599 Valid 

Independensi Auditor Q4 .2329 .606 Valid 

Independensi Auditor Q5 .2329 .478 Valid 

Independensi Auditor Q6 .2329 .452 Valid 

Independensi Auditor Q7 .2329 .536 Valid 

Independensi Auditor Q8 .2329 .358 Valid 

Independensi Auditor Q9 .2329 .565 Valid 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel independensi auditor terdiri dari 9 

(Sembilan) pertanyaan dan dari 9 (sembilan) pertanyaan tersebut adalah 

valid karena nilai r hitung (total correlation) lebih besar daripada nilai r 

tabel. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor terdiri dari 10 

(sepuluh) pertanyaan dan dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut adalah 

 
Var Item R Tabel R Hitung Keterangan 

Kompetensi Auditor Q10 .2329 .566 Valid 

Kompetensi Auditor Q11 .2329 .563 Valid 

Kompetensi Auditor Q12 .2329 .579 Valid 

Kompetensi Auditor Q13 .2329 .674 Valid 

Kompetensi Auditor Q14 .2329 .446 Valid 

Kompetensi Auditor Q15 .2329 .630 Valid 

Kompetensi Auditor Q16 .2329 .703 Valid 

Kompetensi Auditor Q17 .2329 .450 Valid 

Kompetensi Auditor Q18 .2329 .634 Valid 

Kompetensi Auditor Q19 .2329 .461 Valid 
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valid karena nilai r hitung (total correlation) lebih besar daripada nilai r 

tabel. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel fee audit terdiri dari 7 (tujuh) 

pertanyaan dan dari 7 (tujuh) pertanyaan tersebut adalah valid karena nilai 

r hitung (total correlation) lebih besar daripada nilai r tabel. 

 

 

 

 

 
Var Item R Tabel R Hitung Keterangan 

Fee Audit Q20 .2329 .566 Valid 

Fee Audit Q21 .2329 .346 Valid 

Fee Audit Q22 .2329 .500 Valid 

Fee Audit Q23 .2329 .535 Valid 

Fee Audit Q24 .2329 .332 Valid 

Fee Audit Q25 .2329 .519 Valid 

Fee Audit Q26 .2329 .470 Valid 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Fee Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel kualitas audit terdiri dari 5 (lima) 

pertanyaan dan dari 5 (lima) pertanyaan tersebut adalah valid karena nilai 

r hitung (total correlation) lebih besar daripada nilai r tabel. 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian realibilitas dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha, dengan pedoman pengukuran 

adalah jika nilai koefisien alpa di atas 0,6. Hasil ujian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

 

 
Var Item R Tabel R Hitung Keterangan 

Kualitas Audit Q27 .2329 .671 Valid 

Kualitas Audit Q28 .2329 .436 Valid 

Kualitas Audit Q29 .2329 .500 Valid 

Kualitas Audit Q30 .2329 .456 Valid 

Kualitas Audit Q31 .2329 .427 Valid 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Jumlah 

Pertanyaan 

Cronbach 

Alpha 

Batasan 

minimum 

Keterangan 

Independensi 

Auditor 

9 0.920 0.6 Reliabel 

Kompetensi 

Auditor 

10 0.927 0.6 Reliabel 

Kualitas Audit 5 0.783 0.6 Reliabel 

Fee Audit 7 0.896 0.6 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel 4.11 menunjukan bahwa instrumen variabel penelitian adalah 

reliable, karena Cronbach alpha hitung > 0,6. Pada variabel independensi 

auditor memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.920, variabel kompetensi 

auditor memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.927, variabel kualitas 

audit memiliki Cronbach Alpha 0.783, dan variabel fee audit memiliki 

nilai Cronbach Alpha 0.896. 
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4.3.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik 

normal plot, sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini: 

 
Gambar 4.1 Uji Normalitas 
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Dapat dilihat dari gambar 4.1 bahwa plot residual berada di sekitar garis 

diagonal sehingga dapat diasumsikan bahwa model berdistribusi normal 

dengan nilai residual yang telah terpenuhi. 

Uji normalitas dalam penelitian ini juga didukung dengan uji 

Kolmologorov-Smirnov (Uji K-S) dengan ringkasan hasil analisis 

sebagaimana disajikan dalem tabel dibawah ini 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas 

 

 

Independensi 

Auditor 

Kompetensi 

Auditor Kualitas Audit Fee Audit 

N 51 51 51 51 

Normal Parametersa,b Mean 37.4902 41.7059 20.3529 29.4510 

Std. Deviation 4.46485 4.17753 2.52050 2.89354 

Most Extreme Differences Absolute .180 .227 .242 .230 

Positive .180 .227 .242 .202 

Negative -.111 -.180 -.111 -.230 

Test Statistic .180 .227 .242 .230 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068c .091c .053c .064c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov diatas, dihasilkan variabel 

independensi auditor memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,068, 

variabel kompetensi auditor memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0.091, variabel kualitas audit memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 
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0.053, dan variabel fee audit memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0.064. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam regresi 

ini terdistribusi secara normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 

0,05 dan dalam model regresi tersebut dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

 

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regersi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di sebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik scatterplot dapat dilihat bahwa 

sebaran datanya berada mendekati titik 0 (nol) dan sebarannya tidak 

membentuk pola, disini maksudnya tidak ada hubungan antara variabel 

independen. Jadi model regresi yang telah dibuat dapat dikatakan baik 

karena antar variabel independen tidak saling berhubungan. Model regersi 

yang baik adalah adanya korelasi antara variabel independen dan 

dependen. 
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4.3.5. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan model regresi linear berganda, yaitu dilakukan melalui hasil 

uji statistik t. 

Tabel 4.13 

Uji Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.314 3.646  1.457 .152 

Independensi Auditor .389 .165 .637 3.200 .000 

MRA_(X1.Z) .459 .416 .641 4.650 .002 

Kompetensi Auditor .580 154 .519 3.492 .001 

MRA_(X2.Z) .649 .415 .561 4.298 .002 

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

Y = 5,314 + 0,389IDP + 0,580KPT + e …..……………………………………...(1) 

Y = 5,314 + 0,389IDP + 0,580KPT + 0,459IDP.FEA + 0,649KPT.FEA + e … (2) 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai intercept konstanta sebesar 5,314. Hasil ini dapat diartikan 

bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, 

maka besarnya kualitas audit akan sebesar 5,314. 

2. Nilai koefisien regresi variabel independensi auditor adalah sebesar 

0,389. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel independensi 
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auditor naik satu satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 

0,389 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

3. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi auditor adalah sebesar 

0,580. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel kompetensi 

auditor naik satu satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 

0,580 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

4. Nilai koefisien regresi variabel interaksi independensi auditor dan fee 

audit adalah sebesar 0,459. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila 

variabel interaksi independensi auditor dan fee audit naik satu satuan, 

maka kualitas audit akan meningkat sebesar ,459 dengan asumsi 

semua variabel independen lain konstan. 

5. Nilai koefisien regresi variabel interaksi kompetensi auditor dan fee 

audit adalah sebesar 0,649. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila 

variabel interaksi kompetensi auditor dan fee audit naik satu satuan, 

maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,649 dengan asumsi 

semua variabel independen lain konstan. 

 

4.3.5.1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model. Uji F dilakukan 

dengan melihat dari nilai F dan signifikansi. Nilai tersebut 

menunjukkan tingkatan kesalahan yang ditanggung jika model 

tersebut dikatakan bagus. Semakin rendah nilai signifikansi 
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menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki kemungkinan 

kesalahan yang rendah 

Tabel 4.14 

Uji Statistik F 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 112.645 3 37.548 8.609 .000b 

Residual 205.002 47 4.362   

Total 317.647 50    

a. Dependent Variable: Kualitas Audit 

b. Predictors: (Constant), Ln_MRA_X2.Z, Ln_Independensi_Auditor, Ln_Fee_Audit 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS diperoleh 

F hitung sebesar 8,609 dengan tingkat signifikansi 0,000 (tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa sedikitnya salah satu dari variabel independensi 

auditor dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

4.3.5.2. Uji t 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel indepeden secara individual 
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terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0.05. 

Jika nilai probability t lebih besar dari 0.05, maka hipotesis diterima. 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa variabel 

independensi auditor dan kompetensi auditor memberi pengaruh positif 

yang signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini karena nilai koefisien 

(B) yang positif dan nilai p-value (sig.) yang kurang dari 0,05.  

 

4.3.5.2.1. Pengujian Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas 

Audit 

Dari hasil Uji t, dapat dilihat pada Tabel 4.13, H1 yaitu variabel 

indepedensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Hal ini menunjukan H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa 

independensi auditor berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap kualitas audit dalam proses pengauditan laporan 

keuangan, yang ditunjukan oleh nilai koefisien (B) sebesar 0,389 

nilai sig sebesar 0,0003 < tingkat signifikan 0.05. Dengan 

demikian H1 diterima. 

 

4.3.5.2.2. Pengujian Interaksi Independensi Auditor dengan Fee Audit 

Terhadap Kualitas Audit 

Dari hasil Uji t, dapat dilihat pada Tabel 4.13, H2 yaitu variabel 

interaksi indepedensi auditor dan fee audit berpengaruh positif 
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terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukan H2 diterima sehingga 

dapat dikatakan bahwa interaksi independensi auditor dan fee audit 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit dalam 

proses pengauditan laporan keuangan, yang ditunjukan oleh nilai 

koefisien (B) sebesar 0,459 nilai sig sebesar 0,002 < tingkat 

signifikan 0.05. Nilai koefisien (B) pada regresi pertama sebesar 

0,389 atau 38,9% sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua 

nilai koefisien (B) menjadi. 0,459 atau 45,9%.. Dengan demikian 

H2 diterima. 

 

4.3.5.2.3. Pengujian Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas 

Audit 

Dari hasil Uji t, dapat dilihat pada Tabel 4.13, H3 yaitu variabel 

kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Hal ini menunjukan H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa 

kompetensi auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kualitas audit dalam proses pengauditan laporan keuangan, yang 

ditunjukan oleh nilai koefisien (B) sebesar 0,580 nilai sig sebesar 

0,001 < tingkat signifikan 0.05. Dengan demikian H3 diterima. 
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4.3.5.2.4. Pengujian Interaksi Kompetensi Auditor dengan Fee Audit 

Terhadap Kualitas Audit 

Dari hasil Uji t, dapat dilihat pada Tabel 4.13, H4 yaitu variabel 

interaksi kompetensi auditor dan fee audit berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukan H4 diterima sehingga 

dapat dikatakan bahwa interaksi kompetensi auditor dan fee audit 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit dalam 

proses pengauditan laporan keuangan, yang ditunjukan oleh nilai 

koefisien (B) sebesar 0,0649 dan nilai sig sebesar 0,002 < tingkat 

signifikan 0.05. Nilai koefisien (B) pada regresi pertama sebesar 

0,580 atau 58,0% sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua 

nilai koefisien (B) menjadi. 0,649 atau 64,9%... Dengan demikian 

H4 diterima. 

 

4.4. Pembahasan 

Berikut ini hasil rekapitulasi hasil pengujian hipotesis: 
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Tabel 4.15 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis 

No Deskripsi β Sig. Kesimpulan 

1 

Independensi auditor memiliki 

pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit 

0,389 0,0003 H1 didukung 

2 

Fee audit memoderasi 

pengaruh independensi auditor 

secara positif signifikan 

terhadap kualitas audit 

0,459 0,002 H2 didukung 

3 

Kompetensi auditor memiliki 

pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas audit 

0,580 0,001 H3 didukung 

4 

Fee audit memoderasi 

pengaruh kompetensi auditor 

secara positif signifikan 

terhadap kualitas audit 

0,649 0,002 H4 didukung 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

4.4.1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Semakin besar 

independensi akan meningkatkan kualitas audit. Independensi dalam audit 

berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan 

pengujian audit. Kode Etik Profesi menjelaskan dalam menjalankan 

tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental 

independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur 

dalam standar profesional akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh 
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IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam 

fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). 

  Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan 

bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari 

kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan 

bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu 

atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, 

tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang 

berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang 

dijumpainya dalam pemeriksaan. Hasil ini sesuai penelitian Imron et al. 

(2017), Dwi (2017) dan Intan et al. (2018) yang mengatakan bahwa 

independensi auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

4.4.2. Pengaruh Fee Audit sebagai Variabel Moderasi dalam hubungan 

antara Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Fee audit berpengaruh positif signifikan dan dapat memoderasi 

hubungan independensi auditor terhadap kualitas audit. Auditor yang 

independen tidak akan mudah terpengaruh terhadap hal apapun diluar 

objek yang diaudit, selain itu auditor yang menjunjung tinggi 

independensi dalam bekerja akan memiliki citra baik yang menyebabkan 

KAP mempunyai kredibilitas. Sikap yang seperti itu akan menarik 
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perhatian klien untuk menggunakan jasa audit dari auditor karena mampu 

bersikap independen. Jika klien sudah menggunakan jasa audit maka 

auditor tentunya akan mendapatkan fee sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikannya. Oleh karena itu dengan tingginya fee yang diterima oleh 

auditor berarti tugas dan tanggungjawab pekerjaan auditor semakin besar 

sehingga auditor dituntut untuk meningkatkan independensi dalam 

pemeriksaannya agar hasil audit yang nantinya akan digunakan oleh para 

pemangku kepentingan menjadi lebih berkualitas. Hasil ini sesuai 

penelitian Intan et al. (2018), Wardhani dan Astika (2018), dan 

Prabhawanti dan Widhiyani (2018) yang mengatakan bahwa fee audit 

mempengaruhi positif secara signifikan hubungan antara independensi 

auditor terhadap kualitas  

 

4.4.3. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Semakin besar 

kompetensi auditor akan meningkatkan kualitas audit. Salah satu fungsi 

dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun adanya konflik 

kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut 

akuntan publik untuk menghasilkan laporan auditan yang berkualitas yang 

dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu dengan 
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menjamurnya skandal keuangan baik domestik maupun manca negara, 

sebagian besar bertolak dari laporan keuangan yang pernah dipublikasikan 

oleh perusahaan. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan tentang 

bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam 

mengaudit laporan keuangan klien. 

  Oleh sebab itu auditor harus memiliki kualifikasi untuk 

memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui 

jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai 

kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Hasil ini sesuai 

penelitian Dwi (2017, Imansari et al. (2017) dan Sukriah, Akram dan 

Inapty (2018) yang mengatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kualitas audit. 

 

4.4.4. Pengaruh Fee Audit sebagai Variabel Moderasi dalam hubungan 

antara Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Fee audit berpengaruh positif signifikan dan dapat memoderasi hubungan 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Auditor dengan fee audit yang 

tinggi tentu akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam 

terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-

kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Oleh 

karena itu fee audit yang lebih tinggi akan menuntut auditor untuk lebih 

memiliki kompetensi profesional sehingga hasil pemeriksaan menjadi 
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lebih berkualitas dan juga hal ini akan memudahkan para pemangku 

kepentingan dalam menentukan keputusan. Hasil ini sesuai penelitian 

Intan et al. (2018), Wardhani dan Astika (2018), dan Ansar (2019) yang 

mengatakan bahwa fee audit mempengaruhi positif secara signifikan 

hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

  


