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ABSTRACT 
  
Auditor profession have come to society focus in the last few years, start from 

case of Enron in America up to case of PT Telkom,Tbk in Indonesia make auditor 
credibility progressively questioned. That’s possibly related to independency and 
competency of auditor. Auditor competency and independency will relate to the ethics. 
Therefore, this research adopt contingency framework to evaluate the relation of 
competency and independency to the quality of audit and also want to know the impact 
of moderating variable (auditor ethics) to competency, audit quality and independency, 
considering some years lately frequent auditor profession related to various scandal 
befalling big companies. 

 Population in this research is entire auditor exist in East Java region, as according 
to list in Directory Office Public Accountant 2006, amounting to 53. This research use 
sampling random simple where conducted by determination of sample counted 5 auditor 
people to every KAP, so that the amount of sample is 215 respondents. 220 research 
questioners delivered directly through mail posting and returned was 75 questioners or 
34%. The research hypothesis conducted by implementing analyzes interactions way 
two moderate regression. 

 The result indicates that independency and competency effected audit quality 
significantly. This research found evidence that interaction between auditor ethics and 
competency do not have significantly effect to the audit quality. Future research 
expected can extend survey area coverage, categorize research object, and include 
behavioral variable and also factor of conditional other as moderating variable, 
influencing independency and competency and also the quality of audit. 
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Pendahuluan 

Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai 

dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia membuat 

kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP 

Eddy Pianto oleh SEC dimana  SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka 

tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Hal tersebut bisa saja terkait dengan 

kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor masih diragukan oleh SEC, 

dimana kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus 

dimiliki oleh auditor. 

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi 

(Christiawan, 2002). De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai 

probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem 

akuntansi klien. Deis dan Groux (1992) menjelaskan bahwa probabilitas untuk 

menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas 

melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.  

Sebagian besar studi yang pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi kualitas 

audit, selalu membuat kesimpulan dari sudut pandang auditor (Widagdo et al., 2002). 

Hogan (1997) menjelaskan bahwa kantor auditor besar dapat memberikan kualitas audit 

yang baik dimana dapat mengurangi terjadinya underpricing pada saat perusahaan 

melakukan Initial Public Offering (IPO). Teoh dan Wong (1993) juga memberikan 

bukti bahwa ERC (Earnings Response Coefficient) perusahaan yang menjadi klien pada 

kantor audit besar, secara statistik signifikan lebih besar dibandingkan perusahaan yang 

menjadi klien pada kantor audit kecil. Kantor auditor yang besar menunjukkan 

kredibilitas auditor yang semakin baik, yang berarti kualitas audit yang dilakukan 

semakin baik pula (Hogan, 1997; Teoh dan Wong, 1993). Sutton (1993) telah 

melakukan penelitian mengenai pengukuran kualitas audit pada tahap proses. Penelitian 

yang dilakukan oleh Mock dan Samet (1982) mengembangkan daftar faktor-faktor 

kualitas audit potensial dari literatur yakni screening yang digunakan oleh auditor dan 

survey auditor untuk mengevaluasi daftar tersebut. Meier dan Fuglister (1992) 

mengungkapkan bahwa kualitas audit menurut konsep kos kualitas tradisional  yang 
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terdiri dari 3 (tiga) kategori aktivitas yang perlu dianalisis. Kategori itu adalah 

persiapan, penilaian dan aktivitas kegagalan.  

Penelitian mengenai independensi telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Pany 

dan Reckers (1980) yang menemukan bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh 

ukuran klien dan pemberian hadiah. Kemudian Lavin (1976) dalam penelitiannya 

menjelaskan lebih mendalam konsep independensi dalam hal hubungan antara klien dan 

auditor melalui pengamatan pihak ketiga. Banyaknya penelitian mengenai independensi 

menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk 

menjalankan profesinya.  

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan 

terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku 

etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, 

masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab 

menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka 

(Nugrahaningsih, 2005). Penelitian tentang etika yang telah dilakukan oleh Cushing 

(1999) menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menguji pendekatan standar etika 

dengan profesi akuntan. Kerangka kerja tersebut berdasarkan pada game theory dengan 

melalui pembelian opini oleh klien audit. Payamta (2002) menyatakan bahwa 

berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan 

sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku 

seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) 

integritas, (2) obyektifitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, 

(6) kemampuan profesional, dan (7) perilaku etika. 

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992), Maryani dan Ludigdo (2001), 

Widagdo et al. (2002), Wooten (2003) dan Mayangsari (2003). Variabel penelitian ini 

meliputi kompetensi, independensi, etika auditor dan kualitas audit, yang diadopsi dari 

penelitian mereka. Penelitian ini mengadopsi kerangka kontijensi untuk mengevaluasi 

hubungan antara kompetensi, independensi dan kualitas audit. Pendekatan kontinjensi 

ini dilakukan dengan cara ditetapkannya variabel etika auditor sebagai variabel 

moderasi yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah hubungan antara 
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kompetensi, independensi dan kualitas audit. Motivasinya adalah ingin mengetahui 

pengaruh variabel moderasi (etika auditor) terhadap kompetensi, independensi dan 

kualitas audit, mengingat beberapa tahun belakangan ini profesi auditor kerap dikaitkan 

dengan berbagai skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, 

2) menguji pengaruh interaksi antara kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas 

audit, 3) menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit, dan 4). Untuk menguji 

pengaruh interaksi antara independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, sedang interaksi kompetensi dan etika auditor tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh tentang hasil penelitian ini, maka pada bagian selanjutnya akan diuraikan 

tentang kajian teoritis dan perumusan hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan 

hasil penelitian. Selanjutnya, pemahaman secara mendalam tentang hasil analisis 

empirik akan disarikan dalam kesimpulan penelitian dan kemungkinan penelitian di 

masa mendatang. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

1. Kualitas Audit 

  De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana 

seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam 

sistem akuntansi kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar 

akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan 

KAP yang kecil. Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal 

dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah 

melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang 

auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan 

akan semakin rendah, (2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas 

audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha 

menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan 

klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak 
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mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas sudit akan meningkat jika 

auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003) menguji pengaruh 

independensi dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian 

ini mendukung hipotesa bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap 

integritas laporan keuangan, serta independensi berpengaruh negatif terhadap integritas 

laporan keuangan. Selain itu, mekanisme corporate governance berpengaruh secara 

statistis signifikan terhadap integritas laporan keuangan meskipun tidak sesuai dengan 

tanda yang diajukan dalam hipotesa.  

  Widagdo et al. (2002) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit 

oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien. 

Terdapat 12 atribut yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pengalaman 

melakukan audit, (2) memahami industri klien, (3) responsif atas kebutuhan klien, (4) 

taat pada standar umum, (5) independensi, (6) sikap hati-hati, (7) komitmen terhadap 

kualitas audit, (8) keterlibatan pimpinan KAP, (9) melakukan pekerjaan lapangan 

dengan tepat, (10) keterlibatan komite audit, (11) standar etika yang tinggi, dan (12) 

tidak mudah percaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit 

yang berpengaruh terhadap kepuasan klien, antara lain pengalaman melakukan audit, 

memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, 

komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan 5 atribut 

lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, 

standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan klien. 

 

2. Etika Auditor 

  Etika berkaitan dengan  pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku 

terhadap sesamanya (Kell et al., 2002). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) 

etika berarti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat. Maryani dan Ludigdo (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat 

aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus 
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dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau 

segolongan manusia atau masyarakat atau profesi.  

 Penelitian yang dilakukan Maryani dan Ludigdo (2001) bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan 

serta faktor yang dianggap paling dominan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku 

tidak etis akuntan. Hasil yang diperoleh dari kuesioner tertutup menunjukkan bahwa 

terdapat sepuluh faktor yang dianggap oleh sebagian besar akuntan mempengaruhi sikap 

dan perilaku mereka. Sepuluh faktor tersebut adalah religiusitas, pendidikan, 

organisasional, emotional quotient, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, imbalan 

yang diterima, hukum, dan posisi atau kedudukan. Sedangkan hasil yang diperoleh dari 

kuesioner terbuka menunjukkan bahwa terdapat 24 faktor tambahan yang juga dianggap 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku etis akuntan dimana faktor religiusitas tetap 

merupakan faktor yang dominan. 

 

3. Kompetensi  

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi (2002) 

kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang 

memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup 

sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi 

akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku  akan menghasilkan kinerja. 

Susanto (2000) definisi tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-

karakteristk yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan 

pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. 

Definisi kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman 

(Mayangsari, 2003).  

 Ashton (1991) menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan 

spesifik dan lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan 

kompetensi. Ashton juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak cukup hanya 

pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan 

keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain di 
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selain pengalaman. Pendapat ini didukung oleh Schmidt et al. (1988) yang memberikan 

bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara pengalaman bekerja dengan kinerja 

dimoderasi dengan lama pengalaman dan kompleksitas tugas. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan Bonner (1990) menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai spesifik tugas 

dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman, walaupun hanya dalam penetapan 

risiko analitis. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat auditor yang baik akan tergantung 

pada kompetensi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor (Hogarth, 1991). 

Hasil penelitian Bonner (1990) menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai 

spesifik tugas membantu kinerja auditor berpengalaman melalui komponen pemilihan 

dan pembobotan bukti hanya pada saat penetapan risiko analitis.Ashton (1991) 

menemukan bukti empiris bahwa perbedaan pengetahuan yang dimiliki auditor pada 

berbagai tingkat pengalaman, tidak dapat dijelaskan oleh lamanya pengalaman yang 

dimilikinya. Choo dan Trotman (1991) memberikan bukti empiris bahwa auditor 

berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum (atypical) 

dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang 

berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dalam menemukan 

item-item yang umum (typical). Penelitian serupa dilakukan oleh Tubbs (1992), 

menunjukkan bahwa subyek yang mempunyai pengalaman audit lebih banyak, maka 

akan menemukan kesalahan yang lebih banyak dan item-item kesalahannya lebih besar 

dibandingkan auditor yang pengalaman auditnya lebih sedikit. Abdolmohammadi dan 

Wright (1987) memberikan bukti empiris bahwa dampak pengalaman auditor akan 

signifikan ketika kompleksitas tugas dipertimbangkan. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Murtanto (1998) dalam Mayangsari (2003) menunjukkan bahwa komponen 

kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas: 

1. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu 

kompetensi. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-

prosedur dan pengalaman. Kanfer dan Ackerman (1989) juga mengatakan bahwa 

pengalaman akan memberikan hasil dalam menghimpun dan memberikan kemajuan 

bagi pengetahuan. 

2. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan 

bekerja sama  dengan orang lain. Gibbin’s dan Larocque’s (1990) juga 
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menunjukkan bahwa kepercayaan, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama 

adalah unsur penting bagi kompetensi audit. 

Murtanto dan Gudono (1999) melakukan penelitian untuk mengungkap persepsi 

tentang karakteristik keahlian auditor dari pespektif manajer partner, senior/supervisor, 

dan mahasiswa auditing. Penelitian mereka juga mengklasifikasikan karakteristik 

tersebut ke dalam lima kategori yaitu (1) komponen pengetahuan, (2) ciri-ciri 

psikologis, (3) strategi penentuan keputusan, (4) kemampuan berpikir dan (5) analisa 

tugas. Dengan demikian hipotesis penelitian adalah: 

H1: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

Selanjutnya, Behn et al. (1997) dalam Widagdo et al. (2002) mengembangkan 

atribut kualitas audit yang salah satu diantaranya adalah standar etika yang tinggi, 

sedangkan atribut-atribut lainnya terkait dengan kompetensi auditor. Audit yang 

berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung 

jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain 

yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan 

menegakkan etika yang tinggi (Widagdo et al., 2002). 

H2: Interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit 

 

4.Independensi 

 Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox adalah 

merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen 

bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya 

tidak akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan Sharaf, 1993:246). Kode Etik 

Akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan 

dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam 

pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Lavin (1976) menunjukkan bahwa pembuatan 

pembukuan perusahaan atau pelaksanaan fungsi pengolahan data oleh auditor tidak akan 

berpengaruh terhadap teknik-teknik yang digunakan auditor untuk mengaudit. Selain itu 
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penggunaan komputer klien untuk hubungan bisnis dianggap juga tidak merusak 

independensi auditor. 

 Shockley (1981) melakukan penelitian tentang empat faktor yang berpengaruh 

terhadap independensi akuntan publik dimana responden penelitiannya adalah kantor 

akuntan publik, bank dan analis keuangan. Faktor yang diteliti adalah pemberian jasa 

konsultasi kepada klien, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan lama hubungan audit 

dengan klien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAP yang memberikan jasa 

konsultasi manajemen kepada klien yang diaudit dapat meningkatkan risiko rusaknya 

independensi yang lebih besar dibandingkan yang tidak memberikan jasa tersebut. 

Tingkat persaingan antar KAP juga dapat meningkatkan risiko rusaknya independensi 

akuntan publik. KAP yang lebih kecil mempunyai risiko kehilangan independensi yang 

lebih besar dibandingkan KAP yang lebih besar. Sedangkan faktor lama ikatan 

hubungan dengan klien tertentu tidak mempengaruhi secara sifnifikan terhadap 

independensi akuntan publik. 

 Supriyono (1988) dalam Wati dan Subroto (2003) telah melakukan penelitian 

mengenai independensi auditor di Indonesia. Penelitian ini mempelajari faktor-faktor 

yang mempengaruhi independensi auditor yaitu (1) ikatan keputusan keuangan dan 

hubungan usaha dengan klien; (2) persaingan antar KAP; (3) pemberian jasa lain selain 

jasa audit; (4) lama penugasan audit; (5) besar kantor akuntan; dan (6) besarnya audit 

fee. Responden yang dipilih meliputi direktur keuangan perusahaan yang telah go 

public, partner KAP, pejabat kredit bank dan lembaga keuangan non bank, dan 

Bapepam.  

Hasil penelitian Pany dan Reckers (1980) ini menunjukkan bahwa hadiah 

meskipun jumlahnya sedikit berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, 

sedangkan ukuran klien tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian oleh Knapp 

(1985) menunjukkan bahwa subyektivitas terbesar dalam teknik standar mengurangi 

kemampuan auditor untuk bertahan dalam tekanan klien dan posisi keuangan yang sehat 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan konflik audit. Mayangsari (2003) 

menemukan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan alat analisis 

ANOVA diperoleh hasil bahwa auditor yang memiliki keahlian dan independen 

memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung benar 



                                                                                                                         
     

AUEP-08 10 

dibandingkan auditor yang hanya memiliki salah satukarakteristik atau sama sekali 

tidak memiliki keduanya. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji 

Simple Factorial Analysis of Variance diperoleh hasil bahwa auditor yang ahli lebih 

banyak mengingat informasi yang atypical sedangkan auditor yang tidak ahli lebih 

banyak mengingat informasi yang typical. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian 

ini: 

H3: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit  

Selanjutnya, Nichols dan Price (1976) menemukan bahwa ketika auditor dan 

manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat 

mendorong manajemen untuk memaksa auditor melakukan tindakan yang melawan 

standar, termasuk dalam pemberian opini. Kondisi ini akan sangat menyudutkan auditor 

sehingga ada kemungkinan bahwa auditor akan melakukan apa yang diinginkan oleh 

pihak manajemen. 

Deis dan Giroux (1992) mengatakan bahwa pada konflik kekuatan, klien dapat 

menekan auditor untuk melawan standar profesional dan dalam ukuran yang besar, 

kondisi keuangan klien yang sehat dapat digunakan sebagai alat untuk menekan auditor 

dengan cara melakukan pergantian auditor. Hal ini dapat membuat auditor tidak akan 

dapat bertahan dengan tekanan klien tersebut sehingga menyebabkan independensi 

mereka melemah. Posisi auditor juga sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk 

memenuhi keinginan klien namun di satu sisi tindakan auditor dapat melanggar standar 

profesi sebagai acuan kerja mereka. Hipotesis dalam penelitian mereka terdapat 

argumen bahwa kemampuan auditor untuk dapat bertahan di bawah tekanan klien 

mereka tergantung dari kesepakatan ekonomi, lingkungan tertentu, dan perilaku 

termasuk di dalamnya mencakup etika profesional. 

H4: Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian  

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan explanatory research yaitu memberikan penjelasan 
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pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor 

sebagai variabel moderasi. 

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di wilayah Jawa 

Timur. Sesuai dengan daftar dalam Directory Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 

Publik 2006, KAP yang ada di Jawa Timur berjumlah 53 dimana dalam penelitian ini 

diasumsikan bahwa tiap-tiap KAP memiliki 5 auditor. Responden dalam penelitian ini 

adalah para akuntan publik yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik dimana ia 

menjalankan proses audit, yaitu yang melakukan pengujian terhadap laporan keuangan.  

Alasan pemilihan tersebut adalah akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan dan memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan tersebut, 

sehingga mereka terlibat dalam penentuan kualitas audit.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara simple random 

sampling dimana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara 

random. Penentuan sampel sebanyak 5 orang untuk tiap-tiap KAP berdasarkan hasil 

pengamatan jumlah rata-rata auditor yang dimiliki KAP di Kota Malang, sehingga pada 

penelitian ini diasumsikan bahwa tiap-tiap KAP di Jawa Timur memiliki 5 auditor.  

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

yang dikirim melalui surat (mail survey) yang disebut dengan data primer. Auditor yang 

menjadi sampel, akan dikirimi kuesioner yang berisi kumpulan pertanyaan tentang 

kompetensi, independensi, etika auditor dan kualitas audit. Peneliti akan menggunakan 

sistem bebas perangko balasan agar respon rate yang diinginkan tercapai.  Apabila 

diperlukan, peneliti juga akan melakukan konfirmasi melalui kontak telepon pada KAP 

untuk mengingatkan dan percepatan pengembalian kuesioner. 

Operasionalisasi Variabel dan Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas audit, 

dua variabel bebas (independen) yaitu independensi dan kompetensi, dan satu variabel 

moderasi yaitu etika auditor. Secara operasional variabel-variabel dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Kompetensi (X1) 
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Peneliti menggunakan dua dimensi kompetensi dari Murtanto (1998) dalam 

Mayangsari (2003) yaitu pengalaman dan pengetahuan. Peneliti menggunakan 

pertanyaan sebagai indikator sebagai berikut : (1) jumlah klien yang diaudit, (2) 

komunikasi dengan klien, (3) ketepatan waktu penyelesaian audit, (4) kecakapan 

asisten, (5) litigasi perusahaan, (6) pengetahuan dari pendidikan strata, dan (7) 

pengetahuan dari pelatihan dan kursus. Semua item pertanyaan diukur pada skala 

Likert 1 sampai 5. 

2. Independensi (X2) 

Ada dua dimensi yang digunakan dalam variabel ini yaitu dimensi tekanan klien dan 

lama kerjasama dengan klien. Terdapat 5 pertanyaan sebagai indikator yaitu (1) 

pengungkapan kecurangan klien, (2) besarnya fee audit, (3) pemberian fasilitas dari 

klien, (4) penggantian auditor, dan (5) penggunaan jasa non audit. Semua item 

pertanyaan diukur pada skala Likert 1 sampai 5. 

3. Etika Auditor (X3) 

Maryani dan Ludigdo (2001) mengembangkan beberapa faktor dari penelitian 

sebelumnya yang memungkinkan berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan. 

Faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator dalam 

pertanyaan, yaitu (1) imbalan yang diterima, (2) organisasional, (3) lingkungan 

keluarga, dan (4) emotional quotient (EQ). Semua item pertanyaan diukur pada 

skala Likert 1 sampai 5. 

4. Kualitas Audit (Y) 

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun  teori 

dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu (1) deteksi salah 

saji, (2) kesesuaian dengan SPAP, (3) kepatuhan terhadap SOP, (4) risiko audit, (5) 

prinsip kehati-hatian, (6) proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan 

(7) perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner. Semua item pertanyaan 

diukur pada skala Likert 1 sampai 5. 
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Pengukuran Variabel  

Untuk mengukur variabel diatas, metode analisis yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Moderate Two Way Interactions. Adapun persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

  Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4  X1 X3 + b5  X2 X3 + e 

 Dimana: 

 Y = kualitas audit 

 a = konstanta 

 b = koefisien regresi 

 X1 = variabel kompetensi  

 X2 = variabel independensi 

 X3 = variabel etika auditor 

 

 Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuesioner telah sesuai mengukur konsep yang dimaksud dengan uji korelasi 

Pearson. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji kestabilan dan konsistensi 

instrumen dalam mengukur konsep dengan teknik Cronbach Alpha. Untuk dapat 

melakukan Analisis Regresi Moderasi perlu pengujian asumsi persyaratan analisis agar 

data bermakna dan bermanfaat (Ghozali, 2005:57-81) dengan uji asumsi klasik yaitu Uji 

Normalitas, autokorelasi, dan uji heterokedastisitas 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Obyek Penelitian dan Deskripsi Responden 

 Berdasarkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Directory 2006, KAP 

yang ada di wilayah Jawa Timur meliputi Surabaya sejumlah 47 KAP dan Malang 

sejumlah 6 KAP. Sampel penelitian adalah seluruh auditor KAP yang ada di wilayah 

Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 220 kuesioner kepada seluruh 

auditor yang ada di KAP wilayah Jawa Timur dengan asumsi setiap KAP memiliki 

kurang lebih 5 orang auditor. Namun tidak semua KAP menerima kuesioner karena 

terdapat 3 KAP yang tidak bersedia menerima kuesioner dan 7 KAP telah berpindah 
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alamat. Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 75 responden dan semua dapat 

dianalisa.  

 Pada lampiran disajikan tabel distribusi responden menurut usia, jenis kelamin 

dan latar belakan pendidikan. Secara umum dalam penelitian ini dapat diketahui hal-hal 

sebagai berikut: a) usia responden antara 21- 25 tahun 29 orang (38.67%), 26 – 30 tahun 

22 orang (29,33%), 31 – 35 tahun 14 orang dan lebih dari 35 tahun 10 orang (13,33%), 

b) Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 43 orang (57,33%) dan 

responden laki – laki 32 orang (42,67%), (c) Latar belakang pendidikan responden 

untuk Ahli Madya sebanyak 6 orang (8%), Sarjana Akuntasi 60 orang (80%), Sarjana 

Ekonomi Lainnya 3 orang (4%) dan Pasca Sarjana 6 orang (8%), dan d). Masa kerja 

responden adalah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang (4%), lebih 

dari 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun 22 0rang (29%), lebih dari 2 tahun sampai 

kurang dari 3 tahun 18 orang (24%), lebih dari 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun 10 

orang (13%), lebih dari 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun 6 orang (8%) dan lebih dari 

5 tahun 16 orang (16%). 

Uji Validitas, Reliabilitas dan Uji asumsi Klasik 

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya 

terhadap 75 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan 

adalah valid yang nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 (Masrun dalam Sugiyono, 

2002:106) dan koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 

2003:311). Dimana, untuk variabel kompetensi mempunyai nilai korelasi yang lebih 

besar dari 0,3 kecuali pertanyaan X16, sehingga tanpa mengikutsertakan X16 diperoleh 

koefisien alphanya sebesar 0,6629 dan semua item pertanyaan kuesioner untuk variable 

independensi, etika dan kualitas audit adalah valid dan reliable. Hasil pengujian dan 

item-item pertanyaan disajikan pada lampiran. 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan dengan melihat grafik dan nilai 

durbin watson. Uji grafik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas dan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Uji autokorelasi 

menggunakan Durbin Watson Test dimana menurut Santoso (2000:219), angka D-W di 

antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Data menunjukkan Durbin Watson 
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senilai 1.695, sehingga variabel tersebut independen (tidak ada autokorelasi). Grafik dan 

nilai Durbin Watson disajikan dalam lampiran. 

Pengujian Hipotesis 

Seperti dijelaskan pada metode penelitian, peneliti menggunakan variabel 

moderasi etika auditor sebagai variabel kontijensi. Oleh karena itu peneliti akan 

menentukan pengaruh variabel kompetensi (X1), independensi (X2), dan variabel etika 

auditor (X3) terhadap kualitas audit untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis 

penelitian yang pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya untuk menguji hipotesis 

keempat memasukkan variabel moderasian etika auditor. 

Nilai-nilai hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada 

lampiran. Berdasarkan nilai-nilai tersebut terlihat bahwa kompetensi, independensi dan 

etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit karena tingkat signifikansi t 

lebih kecil dari α = 0,10 yakni t (X1) = 0,012; t (X2) = 0,033 ; t (X3) = 0,000. Hasil 

pengujian ini mendukung hipotesis 1, dimana kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi t lebih besar dari α yang 

ditetapkan (α = 0,10), yaitu 0,009. Hasil pengujian ini juga mendukung hipotesis 3 

dimana independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari α = 0,10 yakni 0,080. Selain itu, dari analisis 

diperoleh nilai R2 = 0,777. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai kualitas audit 

(Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 77,7% atau dengan kata lain 

pengaruh variabel kompetensi (X1) dan independensi (X2) terhadap kualitas audit (Y) 

adalah kuat. 

Sementara itu hipotesis kedua dan hipotesis keempat diuji dengan analisis regresi 

moderasi (two way interactions). Data hasil analisis regresi moderasian menunjukkan 

bahwa tidak adanya variabel moderasi X1.X3, karena dari hasil oleh data variabel 

tersebut keluar dari model (lihat lampiran).  Berdasarkan hasil analisis regresi dihasilkan 

model regresi sebagai berikut: 

Y = 0,776 + 0,241X1 – 0,258 X2 + 0,451X2.X3 + e 

 Hasil pengujian ini tidak berhasil mendukung hipotesis 2 bahwa interaksi 

kompetensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, karena kedua variabel 

tersebut dikeluarkan dari model menurut hasil olah data SPSS. Namun pengujian ini 
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mendukung hipotesis 4 bahwa interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi t dari 

masing-masing variabel lebih kecil dari α yang ditetapkan (α = 0,10) yaitu untuk X1 = 

0,009, X2 = 0,080 dan  interaksi X2 dan X3  = 0,000.  

Pembahasan  

 Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama bahwa kompetensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai 

jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi tersebut terdiri dari dua 

dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan 

tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki 

agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan 

yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang 

dimiliki. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Libby dan 

Libby (1989), Ashton (1991), Choo dan Trootman (1991), dalam Mayangsari (2003) 

bahwa pengalaman dan pengetahuan merupakan faktor penting yang berkaitan dengan 

pemberian opini audit, dimana dalam penelitian ini hal tersebut termasuk dalam risiko 

audit sebagai indikator pada kualitas audit.  

 Sesuai dengan standar umum bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman 

kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi 

kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya 

(Arens dan Loebbecke, 1997). Pengalaman juga akan memberikan dampak pada setiap 

keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan 

yang diambil adalah merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik 

pula kualitas audit yang dihasilkan.  

 Pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit dalam 

penelitian ini tidak dapat diketahui karena dari hasil olah data menurut SPSS, kedua 

variabel tersebut dikeluarkan dari model (Excluded Variables). Akibat dikeluarkan 

kedua variabel dari model, maka pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor 

terhadap kualitas audit tidak dapat dianalisa. Hasil ini tidak berhasil mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Behn et al. (1997) dalam Widagdo et al. (2002) yang 
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mengembangkan atribut kualitas audit dimana salah satunya adalah standar etika yang 

tinggi, sedangkan atribut lainnya terkait dengan kompetensi.  

 Hasil pengujian dengan regresi berganda menunjukkan bahwa independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dimana hal ini telah sesuai dengan 

hipotesis ketiga bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian Deis dan Giroux (1992) bahwa lama waktu auditor 

melakukan kerjasama dengan klien (tenure) berpengaruh terhadap kualitas audit, 

dimana tenure merupakan hal yang terkait dengan independensi. Pendapat De Angelo 

(1981) yang menyatakan bahwa independensi merupakan hal yang penting selain 

kemampuan teknik auditor juga sesuai dengan hasil penelitian ini. 

 Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi 

yang dibutuhkan dalam  pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus 

didukung dengan sikap independen. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap independen 

merupakan hal yang melekat pada diri auditor, sehingga independen seperti telah 

menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki. 

 Tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang 

seharusnya. Kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan 

atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan 

klien selama penugasan audit untuk auditor. Bukan tidak mungkin auditor menjadi 

”mudah dikendalikan” klien karena auditor berada dalam posisi yang dilematis.  

 Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat bahwa interaksi independensi 

dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) bahwa kemampuan 

auditor untuk bertahan di bawah tekanan klien, dalam hal ini independensi, tergantung 

pula oleh etika profesional.  

 Kredibilitas auditor tentu sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat yang 

menggunakan jasa mereka. Auditor yang dianggap telah melakukan kesalahan maka 

akan mengakibatkan mereduksinya kepercayaan klien. Namun meskipun demikian klien 

tetap merupakan pihak yang mempunyai pengaruh besar terhadap auditor. Hal tersebut 

bisa dilihat dari kondisi saat ini dimana telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur 

mengenai kerjasama klien dengan auditor. 
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 Kualitas audit yang dipengaruhi oleh independensi dan etika dalam 

melaksanakan tugas audit masih terkait dengan perilaku klien kepada auditor. Klien 

yang menginginkan hasil audit sesuai dengan kebutuhannya tentu akan memperlakukan 

auditor dengan lebih baik dimana auditor harus bersikap tegas jika dihadapkan pada 

situasi yang demikian.  

Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor 

memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi 

yaitu pengalaman dan pengetahuan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Libby dan Libby (1989), Ashton (1991), Choo dan Trootman (1991), dalam Mayangsari 

(2003). Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor 

terhadap kualitas audit dalam penelitian ini tidak dapat diketahui karena dari hasil 

pengujian ternyata kedua variabel tersebut keluar dari model (Excluded Variables). 

Hasil ini tidak berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Behn et al. (1997) 

dalam Widagdo et al. (2002).  

Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Shockley 

(1981), De Angelo (1981), Knapp (1985), Deis dan Giroux (1992), Mayangsari (2003). 

Selanjutnya interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti kualitas audit didukung oleh sampai sejauh mana auditor 

mampu bertahan dari tekanan klien disertai dengan perilaku etis yang dimiliki. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nichols dan Price 

(1976), Deis dan Giroux (1992). 

 Pada sisi lain, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: Pertama, penelitian hanya dilakukan pada KAP yang ada di 

Jawa Timur sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor di 

Jawa Timur. Kedua, peneliti tidak membedakan auditor sebagai responden berdasarkan 

posisi mereka di KAP (yunior, senior dan supervisor) sehingga tidak diketahui secara 

pasti tingkat kompetensi, independensi dan etika yang dimiliki. Ketiga, variabel 
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moderasi yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah etika auditor, padahal masih 

banyak variabel perilaku lain maupun faktor kondisional yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Penelitian di masa mendatang hendaknya meneliti hal-hal tersebut. 
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Tabel 1 . Distribusi Responden Menurut Usia 

USIA 

(TAHUN) 

FREKUENSI 

(ORANG) 
PERSENTASE 

21 – 25 29 38,67% 

26 – 30 22 29,33% 

31 – 35 14 18,67% 

> 35 10 13,33% 

JUMLAH 75 100% 

Sumber Data : Data Primer, diolah 

 

 

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin  

JENIS KELAMIN 
FREKUENSI 

(ORANG) 
PERSENTASE 

Perempuan 43 57,33% 

Laki – laki 32 42,67% 

JUMLAH 75 100% 

Sumber Data : Data Primer, diolah 

  

 

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan   

PENDIDIKAN 
FREKUENSI 

(ORANG) 
PERSENTASE 

Ahli Madya  6 8% 

Sarjana Akuntasi 60 80% 

Sarjana Ekonomi Lainnya 3 4% 

Pasca Sarjana 6 8% 

JUMLAH 75 100% 

Sumber Data : Data Primer, diolah 
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Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Masa Kerja    

MASA KERJA 

(TAHUN) 

FREKUENSI 

(ORANG) 
PERSENTASE 

< 1 3 4% 

> 1 - < 2 22 29% 

> 2 - < 3 18 24% 

> 3 - < 4 10 13% 

> 4 - < 5 6 8% 

> 5 16 21% 

JUMLAH 75 100% 

Sumber Data : Data Primer, diolah 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Normalitas Data 
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Gambar 2. Scatterport Diagram-uji heterokedastisitas 

 
 

 

Tabel 5. Hasil Regresi Berganda  

Variabel 
Unstandardized 

Coeficients (B) 
T Hitung Sig Keterangan 

(Constant) 3,061    

X1 0,272 2,576 0,012 Signifikan 

X2 0,278 2,175 0,033 Signifikan 

X3 0,878 6,133 0,000 Signifikan 

R                                                  

R Square                                     

F hitung                                       

Sign. F                                         

α 

= 0,864 

= 0,747 

= 69,948 

= 0,000 

= 0,10 

Sumber : Data yang diolah 

Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 75 

- Nilai Ttabel ; α = 10% = 2,000 

          - Dependent Variabel Kualitas Audit (Y) 
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Tabel 6. Hasil Regresi Berganda: Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi 

Variabel 
Unstandardized 

Coeficients (B) 
T Hitung Sig Keterangan 

(Constant) 0,776    

X1 0,241 2,668 0,009 Signifikan 

X2 -0,258 -1,779 0,080 Signifikan 

X2.X3 0,451 6,040 0,000 Signifikan 

R                                                  

R Square                                     

F hitung                                       

Sign. F                                         

α 

= 0,882 

= 0,777 

= 82,572 

= 0,000 

= 0,10 

Sumber : Data yang diolah 

Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 75 

- Nilai Ttabel ; α = 10% = 2,000 

  - Dependent Variabel Kualitas Audit (Y) 
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