
1 
 

PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, 

OBYEKTIFITAS, MOTIVASI DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS HASIL 

PEMERIKSAAN 

(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Yogyakarta) 

 

 

JURNAL PENELITIAN 

Oleh: 

Nama : Johan Putranto Nugroho 

Nomor Mahasiswa : 09312204 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2014 



2 
 

 



3 
 

PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, 

OBYEKTIFITAS, MOTIVASI DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS HASIL 

PEMERIKSAAN 

(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Yogyakarta) 

Johan Putranto Nugroho 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

E-mail : johanputranto@gmail.com 

 

Reni Yendrawati, Dra, MSi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

 

 This study aimed to examine the effect of work experience, competence, independence, 

objectivity, motivation and integrity on audit quality. Research object is a Public accounting firm 

as an auditor in Yogyakarta. This research is an empirical study with data collection techniques 

of purposive sampling. Respondents in this study is the public accounting firm in the city of 

Yogyakarta. A total of 5 public accounting office study sampled. This study uses multiple 

regression. In this study, there are seven variables, which consists of six independent variables, 

ie work experience, competence, independence, objectivity, and integrity and motivation of the 

dependent variable, namely the quality of the audit. Based on the results of this study concluded 

that work experience, competence, independence, objectivity, motivation and integrity significant 

effect on audit quality. 

 

Keywords: work experience, competence, independence, objectivity, motivation, integrity and 

quality of the audit. 

ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, 

independensi, obyektifitas, motivasi dan integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Obyek 

penelitian adalah Kantor akuntan Publik di Yogyakarta sebagai auditor. Penelitian ini 

merupakan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Responden 

dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Kota Yogyakarta. Sebanyak 5 kantor 

Akuntan Publik yang dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi berganda.  

Pada penelitian ini terdapat tujuh variabel, yang terdiri dari enam variabel independen, yaitu 

pengalaman kerja, kompetensi, independensi, obyektifitas, motivasi dan integritas dan satu 

variabel dependen, yaitu kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pengalaman kerja, kompetensi, independensi, obyektifitas, motivasi dan 

integritas berpengaruh siginifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.  

 

Kata kunci: pengalaman kerja, kompetensi, independensi, obyektifitas, motivasi, integritas dan 

kualitas hasil pemeriksaan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Auditor independen ialah akuntan publik bersertifikat atau kantor akuntan publik yang 

melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan non kormersial (Arens dkk, 2008). Salah 

satu yang pekerjaan auditor adalah melakukan audit yang tujuannya terdiri dari tindakan mencari 

keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu entitas yang diperiksa, membandingkan 

hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan 

rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.  

Tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik, ada beberapa akuntan 

publik yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh, terdapat kasus keuangan dan manajerial 

perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan 

didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Christiawan, 2003). Pada kasus yang terjadi pada 

PT Sumalindo Jaya Lestari yakni auditor tidak independen dalam mengaudit pencatatan saham 

perusahaan tersebut ( Pratiwi, 2011). Selain itu terkadang menemui kendala dalam 

pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan (Sukriah dkk., 2009). Dari 

kasus tersebut diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit agar tidak terjadi 

kesalahan. 

Penelitian Sukriah dkk, (2009) tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, 

obyektifitas, integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan memberikan 

hasil bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk indepedensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 
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Dalam penelitian Effendi (2010) tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan 

motivasi terhadap kualitas audit memberikan hasil bahwa motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Dalmy (2009) dan Albar (2010) menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan tehadap kinerja auditor.  Wijayanti (2008) menyatakan bahwa 

motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 

Atas dasar latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul “PENGARUH 

PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS, 

MOTIVASI DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS HASILPEMERIKSAAN 

(Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Yogyakarta)” 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka terdapat beberapa hal yang 

menjadi pokok perhatian sebagai dasar melakukan penelitian ini. Terdapat beberapa 

permasalahan yang timbul, yaitu apakah pengalaman kerja, kompetensi, indepedensi, 

obyektifitas, motivasi dan integritas berpengaruh terhadap kalitas hasil pemeriksaan. 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: untuk mencari bukti empiris dengan menguji pengaruh karakteristik auditor terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan, dengan variabel dari pengalaman kerja, kompetensi,indepedensi, 

obyektifitas,  motivasi dan integritas.  
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KAJIAN PUSTAKA 

Pengalaman kerja  

 Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan 

seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih 

baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan ( Puspaningsih, 2004). 

Kompetensi  

 Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008 dalam Sukriah dkk., 2009). Dalam melakukan 

audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, 

serta keahlian khusus di bidangnya. Lee dan Stone (1995) dalam Elfarani (2007), mendefinisikan 

kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan 

audit secara objektif.  

Indepedensi  

 Kantor Akuntan Publik atau Auditor yang independen adalah auditor yang tidak 

memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Dalam 

melaksanakan suatu tugas yaitu pemeriksaaan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik yang 

telah diberikan kepercayaan oleh klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran dari sebuah laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh para klien. Maka, 

dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan, seorang auditor harus 
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mempunyai atau bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan, 

stakeholder, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri (Indah, 2010). 

Obyektifitas 

Obyektifitas merupakan keharusan yang dilakukan oleh seorang auditor. Para auditor harus 

objektif dalam melakukan aktivitas pelaporan. IIA (2004) dalam Lisda (2007) mengungkapkan 

bahwa auditor harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari 

timbulnya pertentangan. Dalam prinsip tersebut dinyatakan bahwa objektifitas adalah suatu 

kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. 

Motivasi 

 Terry (dalam Moekijat, 2002) mendefinisikan motivasi sebagai keinginan di dalam 

seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak. Sedangkan menurut Panitia Istilah 

Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, motivasi adalah proses atau faktor 

yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu; yang prosesnya 

mencakup: pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan, penentuan tujuan yang 

akan memuaskan kebutuhan, dan penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan. 

6 Integritas  

Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas audit. Integritas adalah sikap 

jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas 

merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota 

dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap 

jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. 
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Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan yang andal (Sukriah,dkk 2009). 

Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan 

melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar 

dibandingkan dengan KAP yang kecil (De Angelo, 1981, dalam Alim dkk., 2007). Pada dasarnya 

tidak ada definisi yang pasti tentang kualitas hasil audit. 

Penelitian terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengalaman kerja, independensi, 

objekifitas, integritas, kompetensi, motivasi dan kualitas hasil audit telah dilakukan.Salah 

satunya yang dilakukan oleh Sukriyah, dkk. (2009) Yang menguji pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, objektivitas, integritas, kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja pada 

Inspektorat sepulau Lombok 

 Effendi (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, indepedensi dan 

motivasi terhadap kualitas audit. Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

Inspektorat Daerah Kota Gorontalo. 

 Pada penelitian Alim, dkk (2007) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Populasi 

yang digunakan adalah seluruh auditor yang berada diwilayah Jawa Timur dengan pengumpulan 
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sampel adalah simple random sampling. Variabel independen yang digunakan adalah 

kompetensi, independensi sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. 

 Annisa, (2012) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi dan integrias 

terhadap kualitas audit. Responden dalam penelitian yang di gunakan adalah auditor yang 

bekerja di Kantor KAP Kepulauan Riau, Sumatra Barat dan Riau . Variabel independen yang 

digunakan adalah kompetensi, indepedensi dan integritas sedangkan variabel dependen adalah 

kualitas hasil pemeriksaan. 

 Albar , (2009) meneliti pengaruh tingkat pendidikan, pendidikan berkelanjutan, 

komitmen organisasi, sistem reward, pengalaman dan motivasi auditor terhadap kinerja auditor. 

Responden dalam penelitian yang digunakan adalah auditor yang bekerja di inspektorat di 

Provinsi Sumatra Utara. 

Hipotesis Penelitan 

H1: pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

H2: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

H3: indepedensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

H4: Obyektifitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

H5: Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

H6: Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil hasil pemeriksaan.  
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Metode Penelitian 

Model Utama 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 H1(+) 

 

  H2(+) 

 H3(+) 

   H4(+) 

  

 H5(+) 

  

  H6(+) 

  

   

  

 

Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data premier karena penelitian 

ini mengambil data langsung dari sumber atau pihak yang terkait dengan menggunakan 

kuesioner. Ini dikarenakan berhubungan dengan penerimaan seorang auditor terhadap suatu 

perilaku oleh karena itu harus dilakukan suatu pengumpulan pendapat dari para auditor dengan 

data yang valid. Data tersebut merupakan jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 

responden dalam hal ini auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta 

dan dapat mewakili kinerja auditor di Yogyakarta. 

 

 

Pengalaman (X1) 

Kompetensi (X2) Kualitas hasil 

pemeriksaan (Y) Indepedensi (X3) 

Obyektifitas (X4) 

Motivasi (X5) 

Integritas (X6) 
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METODE ANALISIS 

Analisis regresi berganda 

 Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh pengalaman kerja, 

kompetensi, independensi, obyektifitas,motivasi dan integritas terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada Kantor Akuntansi Publik di Yogyakarta. Model yang digunakan dalam 

analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:  

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

 Keterangan : 

 Y = Kualitas hasil pemeriksaan 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien Regresi 

 X1 = Pengalaman kerja 

 X2 = Kompetensi 

 X3 = Independensi 

 X4 = Obyektifitas 

 X5 = Motivasi  

 X6 = Integritas 

 e  = Error 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu auditor di kantor akuntan 

publik di Yogyakarta. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 75, dari 75 kuesioner yang disebar tersebut 
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yang dapat diolah sejumlah 31 kuesioner yang kemudian diuji dan dianalisis lebih lanjut. Tingkat 

pengembalian kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut akan disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

No Kantor  Kuesioner 

Bisa diolah 

Kuesioner  

Diolah  

1 KAP Abdul Muntalib 15 7 

2 KAP Hadiono 15 8 

3 KAP Henry 15 8 

4 KAP Kumala 15 3 

5 KAP Soeroso 15 5 

 Total 75 31 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 Tabel 1 mengklasifikasikan bahwa kuesioner yang bisa diolah sejumlah 75 buah. Kuesioner yang 

diolah adalah 31 buah atau dengan kata lain tingkat kuesioner diolah adalah 41,3%.  

Analisis statistic 

Analisis ini menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden terhadap variabel penelitian 

yang terdiri dari pengalaman kerja, kompetensi, independensi, obyektifitas, motivasi dan integritas 

Tabel 4.8 

 

Sumber : Data Primer, 2014 

Descriptive Statistics

31 2.75 4.00 3.2039 .25937

31 3.00 4.00 3.2677 .24683

31 2.89 4.00 3.1529 .24658

31 2.63 4.00 3.2894 .28493

31 3.00 3.94 3.3403 .22342

31 3.00 4.00 3.2603 .19069

31 3.00 3.80 3.2290 .22240

31

x1

x2

x3

x4

x5

x6

y

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

tinggi terhadap penglaman kerja, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2039 yang berada 

pada interval 2,51 – 3,25. Hal ini disebabkan karena semakin lama menjadi auditor semakin mengerti 

menghadapi obyek pwemeriksaan, mengetahui informasi yang relevan untuk mengambil keputusan, 

mampu mendeteksi kesalahan, teliti, dan lebih banyak belajar dari kegagalan serta mampu memacu 

auditor untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

sangat tinggi terhadap kompetensi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2677 yang berada 

pada interval 3,26 – 4,00. Hal ini disebabkan karena auditor harus memiliki kualitas diri atau mutu 

personal, pengetahuan umum yang luas, dan punya keahlian khusus ( misalnya; menggunakan komputer, 

statistik, wawancara, dll). 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

tinggi terhadap independensi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,1529 yang berada pada 

interval 2,51 – 3,25. Hal ini disebabkan karena auditor mendapat kebebasan dalam menyusun program 

audit, pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan hasil audit. 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

sangat tinggi terhadap obyektifitas, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2894 yang berada 

pada interval 3,26 – 4,00. Hal ini disebabkan karena auditor bebas dari benturan kepentingan sehingga 

mampu bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu dan auditor dalam 

mengungkapkan kondisi sesuai fakta serta menggunakan pikiran yang logis. 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

sangat tinggi terhadap motivasi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,3403 yang berada pada 

interval 3,26 – 4,00. Hal ini disebabkan karena auditor diberi kesempatan untuk maju, dijamin 

keamanannya selama bekerja, pimpinan memberikan perhatian, dan merasa puas dengan gaji/upah yang 

diberikan perusahaan. 
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Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

sangat tinggi terhadap integritas, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2603 yang berada pada 

interval 3,26 – 4,00. Hal ini disebabkan karena auditor harus dituntut untuk jujur, berani sehingga tidak 

diintimidasi pihak lain, bersikap bijaksana, dan memiliki tanggung jawab dengan semua yang 

dikerjakannya. 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui tanggapan dari 31 responden rata-rata memiliki penilaian yang 

tinggi terhadap kualitas audit, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,229 yang berada pada 

interval 2,51 – 3,25. Hal ini disebabkan karena hasil kerja auditor telah memiliki kesesuaian pemeriksaan 

dengan standar audit dan laporam hasil audit memuat temuan serta simpulan secara obyektif. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian menggunakan Uji t yang dapat dilihat pada tabel dibawah menujukkan 

bahwa pada variabel dari pengalaman kerja, kompetensi, independensi, obyektifitas, motivasi dan 

integritas terdapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil hasil pemeriksaan.  

Pengujian sig t pada variabel Pengalaman Kerja. 

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5%, dengan hasil perhitungan 

pada regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 4,033 dengan signifikansi 0,000. Sehingga dapat 

diketahui sig thitung< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, hipotesis pertama 

Coefficientsa

-1.363 .364 -3.743 .001

.304 .075 .354 4.033 .000 .596 1.679

.333 .066 .370 5.071 .000 .863 1.159

.205 .072 .228 2.870 .008 .731 1.367

.179 .070 .229 2.557 .017 .573 1.744

.174 .082 .175 2.124 .044 .680 1.470

.219 .099 .188 2.203 .037 .632 1.581

(Constant)

x1

x2

x3

x4

x5

x6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ya. 
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terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2009) menghasilkan 

temuan bahwa pengalaman kerja auditor berhubungan positif dengan kualitas hasil pemeriksaan. 

Pengujian sig t pada variabel Kompetensi 

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5%, dengan hasil perhitungan 

pada regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 5,071 dengan signifikansi 0,000. Sehingga dapat 

diketahui sig thitung< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, hipotesis kedua 

terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2009) menghasilkan 

temuan bahwa kompetensi berhubungan positif dengan kualitas hasil pemeriksaan. 

Pengujian sig t pada variabel Independensi 

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5%, dengan hasil perhitungan 

pada regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 2,870 dengan signifikansi 0,008. Sehingga dapat 

diketahui sig thitung< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independensi secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, hipotesis ketiga 

terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk (2007) dan Yulius 

Jogi Christawan (2002) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Pengujian sig t pada variabel Obyektifitas 

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5%, dengan hasil perhitungan 

pada regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 2,557 dengan signifikansi 0,017. Sehingga dapat 

diketahui sig thitung< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel obyektifitas secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, hipotesis keempat 

terbukti. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009) 

menemukan bahwa obyektifitas berpengaruh positif dengan kualitas audit, maka semakin meningkat 
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obyektifitas auditor semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

Pengujian sig t pada variabel Motivasi 

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5%, dengan hasil perhitungan 

pada regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 2,124 dengan signifikansi 0,044. Sehingga dapat 

diketahui sig thitung< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, hipotesis kelima terbukti. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2010) menemukan bahwa motivasi 

berpengaruh positif dengan kualitas hasil pemeriksaan. 

Pengujian sig t pada variabel Integritas 

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar  = 5%, dengan hasil perhitungan 

pada regresi berganda diperoleh nilai thitung sebesar 2,203 dengan signifikansi 0,037. Sehingga dapat 

diketahui sig thitung< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel integritas secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan, hipotesis keenam terbukti. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa 

integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak 

dapat menerima kecurangan prinsip. Karakter seseorang yang mendasari timbulnya pengakuan 

professional. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengalaman kerja berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di 

Yogyakarta. Hal ini berartibanyak pengalaman kerja maka kualitas hasil pemeriksaan 

juga semakin meningkat. 

2. Kompentensi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di 

Yogyakarta. Hal ini berartitinggi kompentensi maka kualitas hasil pemeriksaan juga 

semakin meningkat. 

3. Independensi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di 

Yogyakarta. Hal ini berartitinggi independensi maka kualitas hasil pemeriksaan juga 

semakin meningkat. 

4. Obyektifitas berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di 

Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi obyektifitas seorang auditor maka kualitas 

hasil pemeriksaan nya semakin baik. 

5. Motivasi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di Yogyakarta. 

Hal ini berartitinggi motivasi maka kualitas hasil pemeriksaan juga semakin meningkat. 

6. Integritas berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di Yogyakarta. 

Hal ini berartitinggi integritas maka kualitas hasil pemeriksaan juga semakin meningkat. 

 

 

 



18 
 

Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian profesi auditor yang bekerja dalam Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, 

pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Pengukuran kualitas 

audit akan lebih baik jika menambahkan objek penelitian lain misal pimpinan Kantor 

Akuntan Publik (KAP). 

2. Dalam penelitian ini pengukuran kualitas audit hanya ditinjau dari aspek pelaksanaan audit, 

sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat meninjau dari aspek yang lain. 

 

Saran Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan pendidikan baik formal 

maupun non formal dan menambah pengalaman para auditor yakni dengan pemberian 

pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti 

kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.  

2. Penelitian selanjutnya hendaknya diperluas, tidak hanya dari dari lingkup auditor pelaksana 

tetapi dapat pula dari pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dapat 

mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil 

pemeriksaan. 
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