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ABSTRACT 
The existence of auditor profession has been considered a primary factor. This is due to the 
importance of this profession in audit. However currently the trust society against the quality of 
a quality audit and professionalism begin to decline. There are some factors influencing audit 
quality and the auditors’ professional attitude so that it is urgent to do research on this matter. 
This research attempts to see the influence of competency and independency toward audit quality 
and auditor professionalism, especially those who are under Public Accountant Firm (KAP) in 
Surabaya. The analysis used in this research is a linier regression while the data were collected 
by distributing the questionnaires to auditors under Public Accountant Firm (KAP) in Surabaya. 
The result of multiple regression shows that competency influence significantly toward quality 
audit and auditor professionalism. On the contrary, independency have an influence effect but 
not significant on their quality audit and professionalism. 
 
Key words : Competency, Independency, Quality Audit, Professionalism 
 
PENDAHULUAN 

Saat ini kita telah memasuki era 
globalisasi dimana seluruh perusahaan besar 
dituntut untuk multinasional agar dapat 
memperluas pasar mereka. Manajemen 
memiliki tanggungjawab mengelola dan 
mengendalikan sumber daya yang dimiliki 
oleh perusahaan untuk membantu proses 
bisnis,. Bentuk pertanggungjawaban ini 
salah satunya adalah dengan menyusun 
informasi dalam bentuk laporan keuangan 
secara periodik. Laporan ini diharapkan 
memberikan informasi – informasi yang 
sebenarnya, akurat dan dapat dipercaya agar 
dapat menjadi bahan acuan dalam proses 
pengambilan keputusan.  

Pihak – pihak yang menggunakan 
laporan keuangan ini tidak hanya 
manajemen dari perusahaan tersebut, namun 
terdapat pihak lain seperti pemberi 
pinjaman, calon investor, pemerintah, dan 
masyarakat. Masing–masing dari mereka 

memiliki kepentingan tersendiri terhadap 
laporan keuangan yang ada. Laporan 
keuangan sangat membantu investor dan 
kreditor sebagai pertimbangan mereka 
dalam membuat keputusan investasi dan 
pemberian kredit. 

Suatu laporan keuangan dikatakan 
baik apabila informasi disajikan dengan 
tingkat relevansi dan reliabilitas yang tinggi. 
Untuk membuktikan apakah suatu laporan 
keuangan telah disajikan dengan relevan dan 
reliabel maka perusahaan memilih 
menggunakan jasa profesional dari Kantor 
Akuntan Publik untuk melakukan 
pengauditan, baik untuk organisasi maupun 
untuk laporan keuangannya. Pada saat 
memberikan jasa profesionalnya, diharapkan 
auditor dapat menerbitkan suatu laporan 
tertulis yang berisi pernyataan pendapat 
apakah laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi 
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yang berlaku umum dalam hal ini yaitu 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Manajemen atau klien akan merasa 
puas apabila audit tersebut dilaksanakan 
oleh akuntan publik yang berkualitas. 
Kualitas audit itu ditentukan oleh dua hal, 
yaitu kompetensi dan independensi (Yulius, 
2002). Sesuai dengan standar  umum 
pertama yaitu audit harus dilakukan oleh 
seorang atau lebih yang memiliki keahlian 
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai 
auditor. Sebelum seorang auditor menerima 
suatu penugasan maka ia harus memastikan 
apakah mereka memiliki kompetensi 
profesional untuk menyelesaikan tanggung 
jawabnya.  

Sikap independensi terutama mental 
juga harus dipertimbangkan oleh auditor 
dalam proses pengauditan karena hal 
tersebut memiliki hubungan dengan 
penugasan,. Bersikap independen berarti 
seorang akuntan publik tidak mudah untuk 
dipengaruhi dalam kondisi apapun. Mereka 
tidak diperkenankan untuk memihak pada 
kepentingan siapapun meskipun hal tersebut 
dapat memberikan keuntungan bagi mereka. 
Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi 
independensi akuntan publik di Surabaya 
yaitu faktor hubungan bisnis, hubungan 
keluarga dan pribadi, kecakapan 
professional, kebebasan, kenyataan, 
pengungkapan informasi dan kejujuran 
(Supriyati dkk, 2002).  

Untuk memenuhi kualitas audit yang 
baik maka seorang auditor harus 
melaksanakan audit menurut ketentuan yang 
ada pada standar  audit yang ditetapkan oleh 
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 
memperhatikan dan berpedoman pada kode 
etik akuntan, standar profesi dan standar 
akuntansi keuangan yang berlaku di 
Indonesia. Kode etik yang harus dipatuhi 
yaitu tanggungjawab profesi, kepentingan 
publik, integritas, objektivitas, kompetensi 
dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, 
perilaku profesional, serta standar teknis. 

Semua itu harus diperhatikan dan diterapkan 
agar dapat menghasilkan suatu laporan 
tertulis yang berisi opini atau pendapat 
dengan kualitas yang tinggi. 

Dalam menilai suatu laporan 
keuangan sebaiknya pengguna tidak hanya 
melihat dari sisi kualitas audit yang 
dihasilkan, namun juga harus melihat tingkat 
profesionalisme seorang auditor yang dinilai 
dari perilaku profesional. Seseorang yang 
profesional adalah seseorang yang mampu 
berkomitmen dengan seluruh waktu yang 
digunakan untuk pekerjaannya dan 
menggunakan keahlian serta keterampilan 
yang dimiliki demi menumbuhkan loyalitas 
kepada pekerjaannya. Sehingga, orang – 
orang yang profesional adalah mereka yang 
melakukan pekerjaannya dengan 
menggunakan waktu yang sebaik- baiknya, 
usaha dan kesiapan  terhadap pekerjaannya 
dengan  komitmen pribadi yang tinggi. 
Kualitas audit dan profesionalisme dari 
auditor sangat penting karena pengguna 
laporan keuangan menganggap dengan 
kualitas audit dan profesionalisme yang 
tinggi maka akan menghasilkan laporan 
keuangan auditan yang dapat dipercaya dan 
dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pengambilan keputusan.  

Permasalahan timbul ketika sebagian 
besar masyarakat masih meragukan 
kompetensi dan independensi yang dimiliki 
oleh auditor, hal ini akan memberikan 
dampak adanya krisis kepercayaan pada 
opini audit yang dihasilkan. Keraguan ini 
muncul akibat adanya kasus – kasus hukum 
yang melibatkan akuntan publik, seperti 
kasus Enron dan World Com yang terjadi di 
Amerika Serikat pada tahun 2002 yang 
melibatkan Arthur Andersen sebagai Kantor 
Akuntan Publik yang mengaudit kedua 
perusahaan raksasa tersebut. Saat itu Arthur 
Anderson, salah satu dari big five Certified 
Public Accountant (CPA) firm, dihadapkan 
pada beberapa konflik kepentingan yang 
membuat mereka melakukan pelanggaran 
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yang dapat melemahkan independensi 
mereka sebagai auditor. Mereka 
mengabaikan manipulasi yang cukup besar 
pada kedua perusahaan ini dan kemudian 
tertangkap ketika memusnahkan dokumen 
audit. Hal ini menjadikan kemampuan 
Arthur Anderson untuk mengaudit 
perusahaan yang terdaftar di SEC 
ditangguhkan karena kredibilitas yang 
dimiliki Kantor Akuntan Publik ini 
diragukan. Kemampuan Arthur Anderson 
dianggap kurang memadai, baik dalam 
menentukan bahwa suatu laporan keuangan 
telah disajikan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum maupun 
dalam memberikan gambaran objektif 
kepada investor dan auditor mengenai apa 
yang terjadi pada suatu perusahaan. 

Berdasarkan kasus yang telah terjadi  
menimbulkan keraguan atas opini yang 
dihasilkan oleh auditor dalam mengevaluasi 
laporan keuangan sebuah perusahaan. 
Keraguan tersebut menjadikan masyarakat 
mulai mempertanyakan bagaimana kualitas 
audit dan profesionalisme seorang auditor 
dalam menjalankan tugas profesionalnya. 
Sedangkan berdasarkan dari beberapa 
penelitian mengatakan bahwa kualitas audit 
dan profesionalisme berkaitan erat dengan 
kompetensi dan independensi, sehingga 
peneliti merumuskan judul Pengujian 
Empiris Kompetensi Dan Independensi 
Terhadap Kualitas Audit Dan 
Profesionalisme Pada KAP Di Surabaya. 
 
RERANGKA TEORITIS DAN 
HIPOTESIS 
Teory Personalitas 

Menurut Gordon Allport dalam  
Stephen Robbins, 1998 personalitas adalah 
organisasi dinamis dalam diri individu 
sebagai sistem psiko-fisik yang menentukan 
caranya yang unik dalam menyesuaikan diri 
terhadap lingkungannya. Inti dari 
personalitas adalah mengenai bagaimana 
seseorang dapat menyesuaikan diri. Dimana 

penyesuaian diri merupakan suatu proses 
respons individu baik yang bersifat perilaku 
maupun mental dalam upaya mengatasi 
kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri. 
Personalitas juga diartikan sebagai 
keseluruhan cara di mana individu bereaksi 
dan berinteraksi dengan individu lain. 
Personalitas sering digambarkan dalam hal 
sifat-sifat terukur yang ditunjukkan 
seseorang. 

 
Pengertian Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah probabilitas 
seorang auditor dapat menemukan dan 
melaporkan penyelewengan yang terjadi 
dalam system akuntansi klien (De Angelo, 
1981 dalam Nizarul, 2007). Probablitas 
penemuan penyelewengan bergantung pada 
kemampuan teknis yang dimiliki auditor 
(pengalaman auditor, pendidikan, 
profesionalisme, dan struktur audit 
perusahaan). Dan pada saat auditor 
melaporkan penyelewengan yang terjadi 
dalam sebuah system akuntansi klien maka 
hal ini bergantung pada independensi 
auditor. Tatang (1995). Parasuraman (1985) 
dalam Ridwan dkk (2002) menyatakan 
bahwa terdapat 2 atribut utama yang 
mempengaruhi kualitas jasa yaitu expected 
service dan perceived service. Apabila jasa 
yang diterima atau dirasakan telah sesuai 
dengan yang diharapkan maka kualitas dari 
jasa tersebut dianggap baik dan memuaskan 
jika jasa yang diterima melampaui harapan 
pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan 
sebagai kualitas yang ideal. 
 
AAA Financial Accounting Standard 
Committee (2000) dalam Hastuti (2010) 
menyatakan bahwa : 
“kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu 
kompetensi (keahlian) dan independensi, 
kedua hal tersebut berpengaruh langsung 
terhadap kualitas dan secara potensial saling 
mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi 
pengguna laporan keuangan atas kualitas 
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audit merupakan fungsi dari persepsi mereka 
atas independensi dan keahlian auditor”. 

 
Pengertian Kompetensi 

Sesuai dengan standar umum yang 
pertama bahwa audit harus dilaksanakan 
oleh seorang atau lebih yang memiliki 
keahlian dan pelatihan tekhnis cukup 
sebagai auditor. Seorang auditor harus 
senantiasa bertindak sebagai seorang ahli 
dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. 
Pencapaian keahlian tersebut dimulai 
dengan pendidikan formalnya yang 
diperluas dengan pengalaman – pengalaman 
selanjutnya dalam praktik audit. Sedangkan 
untuk pelatihan teknis disini mencakup 
aspek teknis maupun pendidikan umum 
yang ditempuh. 

Kompetensi merupakan 
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 
yang berhubungan dengan pekerjaan, serta 
kemampuan yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan – pekerjaan non rutin (Hastuti, 
2010). Kompetensi berkaitan dengan 
pendidikan dan pengalaman memadai yang 
dimiliki akuntan publik dalam bidang 
auditing dan akuntansi. Dalam 
melaksanakan audit, akuntan publik harus 
bertindak sebagai seseorang yang ahli di 
bidang akuntansi dan auditing (Yulius, 
2002). 
 
Pengertian Independensi 

Didalam memberikan pendapatnya 
dalam penilaian terhadap kewajaran laporan 
keuangan, seorang akuntan publik harus 
bersikap independen terhadap kepentingan 
klien, pemakai laporan keuangan, maupun 
kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

Standar umum dalam auditing yang 
kedua menjelaskan bahwa dalam semua hal 
yang berhubungan dengan penugasan, 
independensi dalam sikap mental harus 
dipertahankan oleh seorang auditor. 
Independen berarti tidak mudah dipengaruhi 
dan tidak memiliki kepentingan pribadi 

dalam pelaksanaan tugasnya (Gunasti, 
2010). Seorang auditor tidak dibenarkan 
memihak kepada kepentingan siapapun serta 
memiliki kepentingan pribadi, sebab jika 
tidak maka ia akan kehilangan kebebasan 
dalam berpendapat dan hal tersebut dapat 
mempengaruhi opini – opini yang 
dihasilkan.  

Menurut Mulyadi (2002) 
independensi akuntan publik memiliki 3 
aspek, yaitu : Independensi dalam kenyataan 
(independence in fact), Independensi dalam 
kemampuan (independence in appearance), 
dan Independensi dalam keahlian. 
 
Pengertian Profesionalisme 

Terdapat berbagai pandangan 
mengenai definisi profesional. Seseorang 
dikatakan profesional jika mereka bekerja 
secara profesional. Secara general nilai 
profesional dilihat melalui level pendidikan 
individu, baik formal maupun yang non 
formal. Seseorang yang profesional adalah 
seseorang yang mampu berkomitmen 
dengan seluruh waktu yang digunakan untuk 
pekerjaannya dan menggunakan keahlian 
serta keterampilan yang dimiliki demi 
menumbuhkan loyalitas kepada 
pekerjaannya (Keraf, 1998 dalam Gunasti, 
2010). Sehingga, orang – orang yang 
profesional adalah mereka yang melakukan 
pekerjaannya dengan menggunakan waktu 
yang sebaik- baikny, tenaga dan juga 
perhatian dengan komitmen pribadi yang 
tinggi terhadap pekerjaannya. 

Pengguna laporan keuangan tentunya 
mengharapkan laporan keuangan auditan 
tersebut dihasilkan oleh auditor yang 
memiliki kualitas dan profesionalisme yang 
tinggi. Setiap anggota (Auditor) harus 
berperilaku yang konsisten dengan reputasi 
profesi yang baik dan menjauhi tindakan 
yang dapat mendiskreditkan profesi 
(Haryono, 2001:99). Auditor harus menjauhi 
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi 
sebagai bentuk perwujudan 
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tanggungjawabnya kepada penerima jasa, 
pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi 
kerja dan masyarakat umum.  
 
Kompetensi dengan Kualitas Audit 

Sebuah kualitas audit dapat dicapai 
jika kompetensi yang dimiliki setiap auditor 
itu tinggi dimana kompetensi tersebut terdiri 
dari dua dimensi yaitu pengalaman dan 
pengetahuan ( Nizarul, 2007). Selain itu, 
pemahaman industri klien juga dapat 
menunjang hasil audit yang diberikan. Agar 
perencanaan audit memadai, auditor harus 
memiliki pengetahuan tentang bisnis 
kliennya agar memahami kejadian, 
transaksi, dan praktik yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap laporan 
keuangan (Haryono, 2001 : 183). Auditor 
harus mampu berinteraksi dengan baik agar 
dapat memperoleh informasi yang 
dibutuhkan untuk tugas auditnya. Kualitas 
audit ditentukan oleh kompetensi akuntan 
publik dalam bidang akuntansi dan auditing. 
Diharapkan semakin akuntan publik tersebut 
berkompeten maka akan dapat 
meningkatkan kualitas audit akuntan publik. 
 
Kompetensi dengan Profesionalisme 

Kompetensi adalah sebuah keahlian 
profesional yang harus dimiliki oleh setiap 
auditor sebagai perwujudan dari pendidikan 
formal yang telah dijalani, pemeriksaan 
profesional, dan partisipasi pada kegiatan – 
kegiatan yang dapat menambah wawasan 
seperti training, seminar, dan symposia. 
Kompetensi sangat berpengaruh dalam 
menentukan keputusan yang tepat untuk 
menjawab permasalahan yang terjadi pada 
perusahaan klien. Diharapkan seorang 
auditor dapat memberikan informasi yang 
sebenarnya bagi pihak – pihak yang 
bersangkutan. Adanya kompetensi tinggi 
dalam diri auditor tentunya merupakan salah 
satu faktor yang menentukan sikap auditor 
profesional (Gunasti, 2010).  

Independensi dengan Kualitas Audit 
Nizarul mengemukakan bahwa 

kualitas audit didukung oleh sejauh mana 
auditor mampu bertahan dari tekanan klien 
disertai dengan perilaku etis yang dimiliki 
(Nizarul, 2007). Adanya spesialisasi atau 
pemisahan tugas sangat penting didalam 
proses pengauditan. Pemisahan tugas antara 
pemberi jasa audit dengan pemberi jasa non 
audit akan membantu peningkatan 
independensi seorang auditor sehingga 
kualitas audit yang dihasilkan baik. Hastuti 
(2010) menyatakan bahwa para akuntan 
publik dikatakan independen apabila 
personality akuntan publik tersebut memiliki 
cara pandang yang tidak memihak didalam 
pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil 
pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. 
Diharapkan semakin independen seorang 
akuntan publik, maka semakin dapat 
meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan 
oleh auditor tersebut. 
 
Independensi dengan Profesionalisme 

Kode etik akuntan menyatakan 
bahwa independensi merupakan sikap yang 
diharapkan dimiliki oleh akuntan publik 
untuk tidak memiliki kepentingan pribadi 
dalam pelaksanaan tugasnya. Posisi auditor 
juga menimbulkan dilema sehingga mereka 
diwajibkan untuk memenuhi keinginan 
klien. Namun tindakan yang dilakukan 
dengan adanya dilema dapat melanggar 
standar profesi sebagai acuan untuk 
pekerjaan mereka (Gunasti, 2010). 
Independensi yang dimiliki setiap auditor 
adalah faktor penting untuk menentukan 
perilaku profesional auditor. Diharapkan 
semakin tinggi independensi yang dimiliki 
seorang auditor, maka semakin tinggi pula 
perilaku profesional mereka. 
Kerangka pemikiran yang mendasari 
penelitian ini dapat digambarkan di gambar 
1: 
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Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan 
telaah pustaka, maka hipotesis yang 
diajukan dari penlitian ini adalah: 
H1 : Kompetensi berpengaruh terhadap 

Kualitas Audit 
H2 :   Independensi berpengaruh terhadap 

Kualitas Audit  
H3 : Kompetensi berpengaruh terhadap 

Profesionalisme 
H4 :   Independensi berpengaruh terhadap 

Profesionalisme 
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini akan menguji variabel 
independen yaitu kompetensi dan 
independensi dengan variabel dependen 
kualitas audit dan profesionalisme. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan 
sampel akuntan publik (auditor) yang 
bekerja di Kantor Akuntan Publik Surabaya. 
Ditinjau dari jenis data yang diteliti, 
penelitian ini penelitian opini (opininon 
research). Penelitian ini dilakukan dengan 
metode observasi melalui kuesioner yang 
akan disebarkan kepada para akuntan publik 
yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 
Surabaya.  

Identifikasi Variabel 
Variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Variabel independen dalam penelitian 

ini, yaitu: kompetensi dan independensi. 
2. Variabel dependen dalam penelitian ini, 

yaitu: kualitas audit dan 
profesionalisme. 

 

 
 
 
Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel 
Adapun Definisi opersional dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
Kompetensi 

Kompetensi merupakan 
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 
yang dimiliki oleh seorang auditor dalam 
melakukan tugasnya (Hastuti, 2010). 
Kompetensi profesional dapat dicapai 
dengan standar pendidikan umum yang 
tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, 
pelatihan dan ujian professional dalam 
subyek-subyek yang relevan serta 
pengalaman kerja. Hal ini dapat diukur 
dengan menggunakan skala Likert 1 s/d 5 
(Ghozali, 2006:41) atas instrumen-instrumen 
pernyataan mengenai jumlah klien yang 
telah diaudit, komunikasi dengan klien, 
ketepatan waktu untuk penyelesaian audit, 
keterampilan asisten, litigasi perusahaan, 
pengetahuan dari pendidikan formal dan 
pengetahuan dari pelatihan / seminar yang 
berjumlah 8 (delapan) butir.  
Independensi  

Independen berarti tidak mudah 
dipengaruhi dan tidak memiliki kepentingan 
pribadi dalam pelaksanaan tugasnya 
(Gunasti, 2010). Seorang auditor tidak 
dibenarkan memihak kepada kepentingan 
siapapun serta memiliki kepentingan pribadi, 
sebab jika tidak maka ia akan kehilangan 
kebebasan dalam berpendapat.Variabel ini 
diukur dengan menggunakan skala Likert 1 
s/d 5 (Ghozali, 2006:41) atas instrumen 
pernyataan mengenai hubungan keluarga, 
keuangan dan hubungan bisnis, kerjasama 
dengan klien, pemberian dan penerimaan 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

Kompetensi 

Independensi 

Kualitas Audit 

Profesionalisme 
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jasa, fee jasa profesional, penggunaan jasa 
non audit, dan juga pergantian auditor 
sebanyak 8 (delapan) butir.  
Profesionalisme  

Perilaku profesional adalah ketika 
seorang auditor menjalankan profesinya 
secara profesional sebagai auditor di Kantor 
Akuntan Publik. Auditor yang profesional 
adalah mereka yang melakukan 
pekerjaannya dengan menggunakan waktu 
yang sebaik- baiknya, tenaga dan juga 
perhatian dengan komitmen pribadi yang 
tinggi terhadap pekerjaannya (Keraf, 1998 
dalam Gunasti, 2010). Variabel ini diukur 
dengan menggunakan skala Likert 1 s/d 5 
(Ghozali, 2006:41) atas instrumen 
pernyataan sebanyak 17 (tujuh belas) butir 
mengenai dimensi profesional yang 
dikemukakan oleh Hall (1998) dalam 
Gunasti (2010). Dimensi tersebut meliputi 
komunitas afiliasi, kebutuhan otonomi, 
keyakinan terhadap peraturan sendiri, 
dedikasi terhadap profesi, dan kewajiban 
sosial.  
Kualitas Audit  

Kualitas audit adalah probabilitas 
seorang auditor dapat menemukan dan 
melaporkan penyelewengan yang terjadi 
dalam system akuntansi klien (De Angelo, 
1981 dalam Nizarul 2007). Hal ini dapat 
diukur dengan menggunakan skala likert 1 
s/d 5 (Ghozali, 2006:41) atas instrumen 
pernyataan mengenai kualitas audit yang 
berjumlah 7 (tujuh) butir. 

 
Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 
akuntan publik yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik Surabaya yang menjadi 
responden dalam pengisian kuesioner.  

Teknik pengambilan sampel dipilih 
dalam penelitian ini yaitu random sampling 
yaitu cara pengembilan sampel dari semua 
anggota populasi dilakukan secara acak, 
tanpa memperhatikan strata yang ada pada 
populasi tersebut. Berdasarkan metode 

tersebut, maka kriteria penentuan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor 
pada KAP (partner, senior, atau junior 
auditor) sehingga dalam penelitian ini semua 
auditor yang bekerja di KAP dapat 
diikutsertakan sebagai responden. 
  
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel 
independen yang memiliki kemiripan dalam 
satu model. Pengujian multikolinearitas 
digunakan adalah Variance Inflation Factor 
(VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 dan maka 
terdapat multikoliearitas antar variabel 
independen (Ghozali, 2006 : 92). 

 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji terjadinya perbedaan varians 
dari residual pada suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini 
uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan 
metode statistik berupa uji Glejser yang 
meregres nilai absolute residual terhadap 
variabel independen. Jika variabel 
independen secara signifikan mempengaruhi 
variabel dependen maka indikasi terdapat 
problem heteroskedastisitas. 
 
Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan 
adalah uji statistik non-parametrik One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai 
signfikansi dari residual yang terdistrbusi 
secara normal jika nila Asymp. Sig (2- 
tailed) dalam uji One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test lebih besar dari 0,05. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa dalam regresi 
terdapat variabel residual atau pengganggu 
yang terdistribusi secara normal. 
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Pengujian Hipotesis  
Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji regresi berganda 
(multiple regression) karena metode ini 
dapat dipergunakan sebagai model prediksi 
terhadap suatu variabel terikat (dependen) 
dengan beberapa variabel bebas 
(independen). Penelitian ini menguji 
hubungan antara dua variabel dependen 
dengan dua variabel independen, sehingga 
perlu dilakukan dua kali pengujian regresi. 
 
Persamaan untuk penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
KA   = a + b1 K+ b2 I + e  
P  = a + b1 K+ b2 I + e 
 
Keterangan: 
I = Independensi 
K = Kompetensi 
KA = Kualitas Audit 
P = Profesionalisme 
a  = Konstanta 
b1 - b2  = Koefisien Regresi 
e  = error 

 
Kualitas Audit dan  Profesionalisme 

merupakan variabel dependen yang 
diprediksi dipengaruhi oleh variabel-variabel 
independen yaitu kompetensi dan 
independensi. Pengujian data dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS 
Ver.17.0 

Hipotesis diuji pada tingkat 
signifikansi (α = 5%). Kriteria penerimaan 
atau penolakan hipotesis didasarkan pada 
nilai p-value. Apabila p-value > 0.05, maka 
hipotesis H1 ditolak atau H0 diterima atau 
prediksi pengaruh kompetensi dan 
independensi terhadap kualitas audit dan 
profesionalisme ditolak, sebaliknya jika p-
value < 0.05, maka hipotesis H1 diterima 
atau H0 ditolak yang berarti prediksi 
kecenderungan pengaruh kompetensi dan 
independensi terhadap kualitas audit dan 
profesionalisme diterima. 

 
Deskripsi Variabel Sampel Utama 
(Akuntan) 
Berikut tanggapan responden atas buti-butir 
pertanyaan dalam kuesioner tentang 
Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit 
dan Profesionalisme berdsarkan demografis 
responden yaitu Jenis Kelamin, Jabatan, 
Lama kerja dan Pendidikan. 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

Komposisi responden berdasarkan 
jenis kelamin adalah 36 responden atau 
51,4% responden auditor berjenis kelamin 
laki - laki, sedangkan sisanya yaitu sebesar 
34 responden atau 48,6% berjenis kelamin 
perempuan. Hal ini dapat memberikan 
gambaran bahwa mayoritas auditor di 
Surabaya berjenis kelamin laki – laki.  
Berdasarkan Jabatan 

Sebagian besar kuesioner yang 
kembali berasal dari responden yang 
memiliki jabatan sebagai junior auditor yang 
tergambar dari persentase yang melebihi 
50% yaitu sebesar 65,7%., sedangkan 
sisanya berasal dari posisi senior auditor, 
partner, supervisor, dan trainee. Posisi 
Junior Auditor dianggap lebih berkompeten 
dibanding dengan posisi Trainee, sehingga 
mereka lebih siap untuk mendapatkan 
penugasan audit serta mampu membuat 
keputusan berkenaan dengan audit.   
Berdasarkan Lama Bekerja 
 Komposisi responden berdasarkan 
lama pengalaman kerja adalah dari 70 
responden yang terkumpul, terdapat 11 
responden atau 15,7% responden memiliki 
masa kerja kurang dari satu tahun, 46 
responden atau 65,7% responden memiliki 
masa kerja antara 1 sampai 5 tahun, 7 
responden atau 10% responden memiliki 
masa kerja 6 sampai 10 tahun, dan 6 
responden atau 8,6% responden memiliki 
masa kerja lebih dari 10 tahun. Responden 
dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun 
memiliki prosentase 65,7 persen sehingga 
dapat dikatakan mayoritas. Sebagian besar 
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auditor memiliki masa kerja 1 sampai 5 
tahun memberikan gambaran bahwa mereka 
dianggap telah memiliki pengalaman yang 
cukup sehingga lebih berkompeten untuk 
melaksanakan tugas audit.  
Berdasarkan Pendidikan 
Mayoritas responden memiliki pendidikan 
terakhir S1, sehingga mereka dianggap 
cukup memiliki pengetahuan untuk 
melaksanakan tugas audit. Sesuai dengan 
Prinsip Auditing yang kelima yaitu 
kompetensi dan kehati-hatian profesional 
dimana seorang auditor harus melaksanakan 
jasa profesionalnya dengan hati – hati, 
kompetensi dan ketekunan serta mempunyai 
kewajiban untuk mempertahankan 
pengetahuan dan keterampilan 
profesionalnya.  
  
Model Pengukuran 
Penelitian ini menggunakan 40 item 
kuesioner untuk mengukur pengaruh 
kompetensi dan independensi terhadap 
kualitas audit dan profesionalisme. 
Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil uji validitas ini menujukkan 
bahwa dari 40 item pertanyaan secara 
keseluruhan dinyatakan valid. Uji reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan alat uji 
statistik Crombach’s Alpha lebih besar dari 
0,60. Adapun hasil menunjukkan bahwa alat 
ukur yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah reliabel atau handal. 

 
Uji Multikolinearitas 
Berdasarkan hasil olahan uji 
Multikolinearitas menunjukkan bahwa 
semua variabel bebas dari Multikolinearitas 
baik yang terdapat dalam persamaan satu 
maupun dua. Nilai VIF variabel Kompetensi 
dan Independensi sama yaitu sebesar 1.693 
yang berarti seluruh variabel independen 
tidak ada yang memiliki nilai VIF kurang 
dari 0,10. Perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada variabel independen 
yang memiliki nilai tolerance kurang dari 

0,10. Hal ini terlihat dari nilai tolerance yang 
dimiliki oleh variabel Kompetensi dan 
Independensi yaitu sebesar 0,591 sehingga 
tidak ada korelasi antar variabel independen 
yang nilainya lebih dari 95 persen.  
 
Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan hasil olahan uji 
Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 
Glejser menunjukkan bahwa semua variabel 
bebas dari Heteroskedastisitas. Tidak ada 
satupun variabel independen yang signifikan 
secara statistik mempengaruhi variabel 
dependen dalam hal ini adalah nilai absolute 
residual masing – masing variabel dependen, 
baik yang terdapat dalam persamaan satu 
maupun dua.  
 
Uji Normalitas  

Uji kolmogorov-smirnov sampel 
Akuntan tampak bahwa nilai kolmogorov-
smirnov Z sebesar 0,905 dengan signifikansi 
pada 0,385 untuk persamaan satu dan 1,038 
dengan signifikansi pada 0,231 untuk 
persamaan dua. Hal ini berarti data residual 
terdistribusi normal karena probabilitas 
signifikansi hasil Uji K-S ≥ 0.05. 

Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji regresi berganda 
(multiple analysis regression) sebagai model 
prediksi terhadap suatu variabel terikat 
(dependen) dengan beberapa variabel bebas 
(independen). Penelitian ini menguji 
hubungan antara satu variabel dependen 
dengan dua variabel independen. Uji regresi 
linier berganda digunakan untuk melihat 
pengaruh kompetensi dan independensi 
terhadap kualitas audit dan profesionalisme. 
Uji Hipotesis pertama adalah dengan 
variabel dependen kualitas audit sedangkan 
yang kedua adalah dengan profesionalisme 
sebagai variabel dependennya.  

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5% 
atau 0,05 diperoleh nilai masing-masing 
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variabel bebas, sehingga dapat diperoleh 
model persamaan regresi linier berganda 
untuk persamaan satu sebagai berikut: 
Y1 = 7.370 + 0.516 K + e 
dimana: 
Y1 = Kualitas Audit 
K  = Kompetensi 
e = eror 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi 

didapatkan hasil bahwa kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
audit. Pengaruh yang diberikan adalah 
positif, sehingga apabila variabel 
kompetensi dinaikkan seratus persen, maka 
akan terjadi peningkatan variabel terikat 
(Kualitas Audit) sebesar 0.516 atau sebesar 
51.6 persen, dan setiap diturunkan nilai 
kompetensi sebesar 51.6 persen maka akan 
terjadi penurunan variabel terikat (Kualitas 
Audit). Dengan asumsi bahwa variabel 
bebas lain dalam keadaan konstan. 
Sedangkan independensi berpengaruh 
namun tidak signifikan terhadap kualitas 
audit. Hal ini dikarenakan besarnya 
pengaruh yang diberikan kecil.  

 
Model persamaan regresi linier 

berganda untuk persamaan dua sebagai 
berikut: 
Y2 = 16.025 + 1.252 K + e 
dimana: 
Y2  = Profesionalisme 
K  = Kompetensi 
e = eror 
 

Berdasarkan hasil analisis regresi 
didapatkan hasil bahwa kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap 
profesionalisme. Pengaruh yang diberikan 
adalah positif, sehingga apabila variabel 
kompetensi dinaikkan seratus persen, maka 
akan terjadi peningkatan variabel terikat 
(Profesionalisme) sebesar 1.252 atau sebesar 
125.2%, dan setiap diturunkan nilai 
kompetensi sebesar 125.2% maka akan 

terjadi penurunan variabel terikat 
(Profesionalisme). Dengan asumsi bahwa 
variabel bebas lain dalam keadaan konstan. 
Sedangkan independensi berpengaruh 
namun tidak signifikan terhadap 
profesionalisme. Hal ini dikarenakan 
besarnya pengaruh yang diberikan kecil. 
Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui 
seberapa jauh pengaruh masing – masing 
variabel independen secara parsial saat 
menerangkan variabel dependen. Jika 
probabilitas signifikansinya yaitu < 0,05 
maka H0 ditolak dan H1 diterima, sedangkan 
jika probabilitas signifikansinya yaitu > 0,05 
maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS yang mana 
hasil pengujian tersebut adalah: 
 
Kualitas Audit (Variabel Dependen) 
R2 untuk Kompetensi  = 0,471 
Sig. = 0,000 
R2 untuk Independensi  = 0,288 
Sig. = 0,153 
Profesionalisme (Variabel Dependen) 
R2 untuk Kompetensi  = 0,361 
Sig. = 0,000 
R2 untuk Independensi  = 0,256 
Sig. = 0,356 
 

Berdasarkan nilai R2 dan probabilitas 
signifikansi yang dihasilkan oleh kedua 
variabel independen yang dimasukkan 
kedalam model regresi dengan kualitas audit 
sebagai variabel dependennya, variabel 
Independensi berpengaruh namun tidak 
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 
probabilitas signifikansi  sebesar 0,153 yang 
jauh diatas 0,05 atau H0 diterima. 
Kemampuan variabel independensi dalam 
menjelaskan variabel Kualitas Audit adalah 
sebesar 0,288 atau 28%. Sedangkan variabel 
kompetensi memiliki probablitas signifikan 
< 0,05 atau H0 ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa variabel Kualitas Audit 
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dipengaruhi oleh variabel Kompetensi. 
Kemampuan variabel kompetensi dalam 
menjelaskan variabel Kualitas Audit adalah 
sebesar 0,471 atau 47,1%.    

Sedangkan untuk profesionalisme 
sebagai variabel dependennya, nilai R2 dan 
probabilitas signifikansi yang dihasilkan 
oleh kedua variabel independen yang 
dimasukkan kedalam model regresi, variabel 
Independensi berpengaruh namun tidak 
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 
probabilitas signifikansi  sebesar 0,356 yang 
jauh diatas 0,05 atau H0 diterima. 
Kemampuan variabel independensi dalam 
menjelaskan variabel profesionalisme adalah 
sebesar 0,256 atau 25,6%. Sedangkan 
variabel kompetensi signifikan pada 0,05 
atau H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan  
bahwa variabel Profesionalisme dipengaruhi 
oleh variabel Kompetensi. Kemampuan 
variabel kompetensi dalam menjelaskan 
variabel profesionalisme adalah sebesar 
0,361 atau 36,1%. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
menganalisa pengaruh kompetensi dan 
independensi auditor terhadap kualitas audit 
dan profesionalisme pada Kantor Akuntan 
Publik di Surabaya. Penelitian ini mampu 
mendapatkan 70 responden yang merupakan 
perwakilan dari 18 Kantor Akuntan Publik 
di Surabaya. Pembahasan selanjutnya 
mengenai jawaban hipotesis tentang 
pengaruh kompetensi dan independensi 
auditor terhadap kualiatas audit dan 
profesionalisme. 
1 Pengaruh Kompetensi Terhadap 
Kualitas Audit 

Hasil penelitian ini mendukung 
hipotesis pertama bahwa Kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 
Audit. Kompetensi merupakan kemampuan 
yang harus dimiliki auditor untuk 
menjalankan tugasnya. Semakin tingginya 
kemampuan yang dimiliki oleh auditor, 
maka akan semakin tinggi juga kualitas 
audit yang dihasilkan oleh auditor. 

Kompetensi dapat dicapai atau ditingkatkan  
melalui pengalaman audit dan pengetahuan 
audit. Pengetahuan dapat diperoleh melalui 
pendidikan formal akuntansi, pelatihan dan 
seminar yang pernah diikuti, melakukan 
komunikasi dengan baik kepada klien untuk 
mendapatkan informasi yang mendukung 
proses audit, serta pengetahuan secara 
langsung yang didapat dari senior auditor 
pengaruh dari adanya supervisi. Dengan 
adanya supervisi menggambarkan bahwa 
terdapat hubungan antara atasan dan 
bawahannya, hal ini memiliki arti didalam 
kantor akuntan publik telah 
mengimplementasikan teori agensi. 
Pengalaman diperoleh dengan cara 
seringnya melakukan tugas audit sehingga 
auditor tersebut dapat memahami 
pekerjaannya dan juga 
mengimplementasikan pengetahuan – 
pengetahuan yang telah diperoleh. Adanya 
pendidikan formal dibidang akuntansi, 
keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar, 
serta memiliki pengalaman mengaudit akan 
menambah wawasan tentang akuntansi dan 
auditing.  

Berdasarkan wawasan yang dimiliki, 
menjadikan seorang auditor memiliki 
pemahaman yang memadai mengenai 
standar auditing. Auditor mampu 
menjalankan audit sesuai standar auditing  
khususnya prosedur audit secara tepat dan 
mampu mendeteksi risiko salah saji yang 
cukup material. Kemampuan tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur kualitas audit 
seorang auditor. Semakin auditor tersebut 
mampu mendeteksi kesalahan, paham 
terhadap standar audit, serta mampu 
menjalankan prosedur audit secara tepat 
maka semakin tinggi kualitas audit auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Nizarul Alim 
(2007), Yulius Jogi (2002) yang menyatakan 
bahwa kompetensi memiliki pengaruh 
terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan 
bahwa kualitas audit dapat dicapai jika 
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auditor tersebut memiliki kompetensi yang 
baik.  
2 Pengaruh Independensi Terhadap 
Kualitas Audit 

Independensi merupakan suatu sikap 
yang harus dimiliki oleh para auditor dalam 
mengerjakan pekerjaan audit. Independen 
berarti tidak mudah dipengaruhi, jadi untuk 
menghasilkan kualitas audit yang baik maka 
seorang auditor tidak dibenarkan memihak 
kepada kepentingan siapapun, sebab jika 
tidak maka seorang auditor akan kehilangan 
kebebasan dalam berpendapat.  

Berdasarkan hasil analisis  regresi 
menunjukkan bahwa independensi 
berpengaruh tidak signifikan terhadap 
kualitas audit. Fakta yang diduga 
mempengaruhi kualitas audit diluar 
independensi adalah kepuasan klien. 
Semakin auditor tersebut mampu memenuhi 
standar kualitas yang ditetapkan oleh 
perusahaan klien maka auditor tersebut 
dikatakan berkualitas. Kemampuan auditor 
untuk memperoleh dokumen dan catatan 
akuntansi secara lengkap juga dapat 
mempengaruhi kualitas audit yang dimiliki. 
Kelengkapan dokumen dan catatan 
akuntansi yang diperlukan akan sangat 
membantu auditor melakukan penelusuran. 
Selain itu, saat ini KAP dianggap sebagai 
organisasi bisnis, sehingga batasan 
independen terkadang diabaikan oleh KAP 
atau auditor itu sendiri. Sebelum penerimaan 
penugasan audit banyak terjadi negosiasi – 
negosiasi dimana klien dan auditor akan 
memaparkan kesepakatan yang harus 
dipenuhi oleh kedua belah pihak. Selama 
auditor dapat memenuhi kesepakatan 
tersebut maka auditor dikatakan berkualitas. 
Berdasarkan fakta yang diperoleh, pada 
dasarnya KAP masih membutuhkan klien 
untuk memanfaatkan jasa auditingnya 
sehingga kesepakatan tersebut dapat terjadi 
sejauh tidak menyimpang dengan standard 
dan prosedur (hasil wawancara dengan 
Immanuel Okky, salah satu auditor junior 

pada KAP Ernest and Young). Hasil ini 
berbanding terbalik dengan hasil penelitian – 
penelitian sebelumnya yang menyatakan 
bahwa independensi berpengaruh terhadap 
kualitas audit.  
3 Pengaruh Kompetensi Terhadap 
Profesionalisme 

Kompetensi sangat berpengaruh 
dalam menentukan keputusan yang tepat. 
Diharapkan seorang auditor dapat 
memberikan informasi yang sebenarnya bagi 
pihak – pihak yang bersangkutan. Adanya 
kompetensi tinggi dalam diri auditor 
tentunya merupakan salah satu faktor yang 
menentukan sikap auditor profesional.  

Berdasarkan hasil analisis regresi 
menunjukkan bahwa kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap 
profesionalisme. Auditor yang memiliki 
pengetahuan bidang akuntansi dan pelatihan 
yang cukup maka hal tersebut dapat 
meningkatkan profesionalisme yang ia 
miliki. Karena seseorang yang profesional 
juga harus selalu melakukan inovasi serta 
mengembangkan kemampuan yang dimiliki 
agar mampu bersaing untuk tetap jadi yang 
terbaik dibidangnya. Dengan kata lain, 
kompetensi dapat meningkatkan 
profesionalisme seorang auditor. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian Gunasti, 
2010 bahwa kompetensi memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap 
profesionalisme yang dimiliki auditor.  
4 Pengaruh Independensi Terhadap  
Profesionalisme 

Independensi yang dimiliki auditor 
merupakan faktor penting untuk menentukan 
perilaku profesional auditor. Diharapkan 
semakin tinggi taraf independensi yang 
dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula 
taraf perilaku profesional mereka. 
Berdasarkan analisis regresi diketahui 
bahwa independensi berpengaruh namun 
tidak signifikan terhadap profesionalisme. 
Hasil pengamatan yang dilakukan 
memberikan fakta lain bahwa ada faktor 
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diluar independensi yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan profesionalisme dalam 
diri auditor. Seseorang yang profesional 
adalah seseorang yang mampu berkomitmen 
dengan seluruh waktu yang digunakan untuk 
pekerjaannya dan menggunakan keahlian 
serta keterampilan yang dimiliki demi 
menumbuhkan loyalitas kepada 
pekerjaannya. Besarnya fee yang diperoleh 
dapat mempengaruhi tingkat loyalitas 
auditor terhadap profesinya, karena 
sebenarnya fee auditor masih menjadi 
pertimbangan yang potensial dalam diri 
auditor.  

Selain itu, adanya tuntutan dari IAPI 
untuk meningkatkan profesionalisme auditor 
memotivasi auditor tersebut untuk 
membenahi dirinya menjadi pribadi yang 
profesional. Karena sebenarnya, tingkat 
profesionalisme dapat digunakan untuk 
menjadi indikator dalam menilai kinerja 
KAP atau auditor yang dapat menumbuhkan 
kepercayaan klien. Dimana kepercayaan 
klien juga penting untuk melihat 
keeksistensian dari sebuah KAP. Dan hasil 
ini tidak mendukung hasil penelitian 
terdahulu karena dalam penelitian ini 
independensi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profesionalisme auditor.  
 
KESIMPULAN, SARAN, DAN 
KETERBATASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
mengenai Kompetensi dan Independensi 
terhadap Kualitas Audit dan Profesionalisme 
yang menggunakan Auditor pada Kantor 
Akuntan Publik di Surabaya sebagai 
sampelnya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kompetensi dan independensi auditor 
terhadap kualitas audit dan profesionalisme. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan 
random sampling. Penelitian ini dilakukan 
dengan menganalisis 70 kuesioner hasil 
jawaban responden dari 18 kantor akuntan 
publik yang bersedia mengisi kuesioner. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan 
uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 
klasik dan juga uji regresi linier berganda 
dengan memakai program statistik SPSS 
versi 17.0. Berdasarkan hasil pengujian 
dapat diketahui bahwa (1) Kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 
Audit, (2) Independensi berpengaruh tidak 
signifikan terhadap Kualitas Audit, (3) 
Kompetensi berpengaruh dan signifikan 
terhadap Profesionalisme, (4) Independensi 
berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Profesionalisme 

Adapun keterbatasan dalam 
penelitian ini yang mungkin dapat 
menimbulkan gangguan terhadap hasil 
penelitian. Keterbatasan – keterbatasan 
tersebut antara lain : (1) Responden yang 
diperoleh sangatlah sedikit. Hal ini 
disebabkan waktu untuk melakukan 
penelitian kurang tepat karena auditor yang 
bekerja di sibuk Kantor Akuntan Publik 
sedang sibuk melakukan tugas audit, 
sehingga banyak Kantor Akuntan Publik 
yang menolak untuk menerima kuesioner, 
(2) Tidak adanya control responden untuk 
mengetahui bahwa kuesioner terdistribusi 
pada responden yang tepat, sehingga tidak 
dapat diketahui apakah kuesioner tersebut 
diisi oleh pihak yang sesuai, (3) Data 
penelitian berasal dari persepsi responden 
yang disampaikan secara tertulis melalui 
instrument kuesioner. Persepsi responden 
yang disampaikan belum tentu 
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. 
Saran yang diberikan untuk penlitian 
berikutnya adalah: (1) Perlu ditingkatkan 
independensi auditor untuk menghasilkan 
kualitas audit yang baik dan dapat 
menambah tingkat profesionalisme yang 
dimiliki. Karena hal tersebut saling 
berhubungan dan mempengaruhi meskipun 
tarafnya kecil, (2) Untuk mempertahankan 
kompetensi yang sudah dianggap cukup 
diharapkan para auditor dapat terus 
meningkatkan kompetensi yang dimiliki 
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karena pada dasarnya auditor dituntut untuk 
bertindak sebagai seorang ahli saat 
melaksanakan tugasnya dan pencapaian 
tersebut dimulai dengan pendidikan formal 
yang diperluas dengan pengalaman, (3) Perlu 
dilakukannya kontrol pengisian kuisioner 
dengan cara sebisa mungkin mendapat 
perijinan langsung terhadap pihak yang 
bersangkutan dan lebih baik lagi jika metode 
yang digunakan ditambah dengan 
melakukan wawancara secara langsung 
dengan pihak yang bersangkutan, sehingga 
dapat memberikan hasil yang berdasarkan 
keadaan sesunguhnya, (4) Bagi peneliti 
selanjutnya sebaiknya menambah variabel 
bebas lainnya yang kemungkinan dapat 
mempengaruhi kualitas audit dan 
profesionalisme dan sebaiknya tidak 
melaksanakan penelitian sejenis ini pada 
bulan sibuk Kantor Akuntan Publik agar 
jumlah responden yang diperoleh lebih 
banyak lagi. 
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Lampiran Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan I 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 totI, totKa . Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .698a ,487 ,472 2,178

a. Predictors: (Constant), totI, totK 

b. Dependent Variable: totKA 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 302,033 2 151,016 31,837 .000a 

Residual 317,810 67 4,743     
Total 619,843 69       

a. Predictors: (Constant), totI, totK 

b. Dependent Variable: totKA 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .687a ,471 ,464 2,195

a. Predictors (Constant), totK 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .536a ,288 ,277 2,548

a. Predictors (Constant), totI 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,370 2,691   2,738 ,008 

totK ,516 ,101 ,581 5,108 ,000 

totI ,118 ,081 ,164 1,444 ,153 

a. Dependent Variable: totKA 

 

Persamaan II 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 totI, totKa . Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .607a ,369 ,350 6,481

a. Predictors: (Constant), totI, totK 

b. Dependent Variable: totP 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1645,396 2 822,698 19,585 .000a

Residual 2814,390 67 42,006     
Total 4459,786 69       

a. Predictors: (Constant), totI, totK 

b. Dependent Variable: totP 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .601a ,361 ,351 6,475

a. Predictors (Constant), totK 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .454a ,206 ,194 7,217

a. Predictors (Constant), totI 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,025 8,009   2,001 ,049 

totK 1,252 ,301 ,525 4,161 ,000 

totI ,226 ,242 ,117 ,930 ,356 

a. Dependent Variable: totP 
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