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Abstract: This study aims to test the competence and independence of the Auditor Influence on the Quality Audit
Office Public Accountant Auditor Palembang. The study sample as many as 39 registered Public Accountants
Palembang in Palembang, used multiple regression analysis techniques and to test research hypotheses, F test and
t test.From the results of calculations using SPSS for Windows version 20, showed that: 1) Coefficient of auditor
experience of 0,067, meaning the experience affect audit quality by 6.7%; 2) The auditor's knowledge coefficient of
-0.074, meaning knowledge affects the quality of the audit - 743%; 3) old client relationship coefficient of 0.700,
meaning long-standing relationships with clients affect audit quality by 70%. 4) coefficient of pressure from clients
amounted to 0.652, meaning pressure from clients affect audit quality by 65.2%. 5) value of the peer review of the
auditor's coefficient of 0.599, meaning the study of co-uditor affect audit quality reached 59.9%. 6) the value of
non-audit services coefficient of 0.132, meaning non-audit services affect audit quality by 13.2%. Rated R Square
(R2) of 0.499, illustrates that the quality of the audit (Y), can be explained by the experience, knowledge, long-
standing relationships with clients, pressure from clients, review of the co-auditors and non-audit services amounted
to 49.9%, while the remaining 51 , 1%, can be explained by other factors, which are not included in this study. From
the results of hypothesis testing F, obtained value of F (7.309) Sig (0,000), this means that there is a significant
influence of experience, knowledge, long-standing relationships with clients, pressure from clients, review of the
co-auditors and non-audit services together to quality audit. While the results of hypothesis testing t, obtained the
following results: 1) tcount (.416) sig (0.680) which means that there is no significant effect on the quality of audit
experience; 2) tcount (-0.356) sig (0.724) which means that there is no significant effect on the quality of audi
knowledge; 3) tcount (2,056) sig (0,048), which means that there is a significant effect of long-standing relationships
with clients on audit quality; 4) tcount (2,871) sig (0,007), which means that there is a significant effect of pressure
from clients on audit quality; 5) tcount (2,149) sig (0,039), which means that there is a significant impact study co-
auditors on audit quality; 6) tcount (.586) sig (0.566) which means that there is no influence of non-audit services
to audit quality.

Keywords : Experience, knowledge, long-standing relationships with clients, pressure from clients, study of co-
     auditor, non-audit services, audit quality.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas
Audit pada Auditor Kantor Akuntan Publik Palembang. Sampel penelitian ini sebanyak 39 Akuntan Publik Palembang
yang terdaftar di Palembang, digunakan teknik analisis regresi berganda dan untuk pengujian hipotesis penelitian,
digunakan uji F dan uji t. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for windows versi 20,
didapatkan hasil bahwa : 1) Nilai koefisien pengalaman auditor sebesar 0,067, berarti pengalaman mempengaruhi
kualitas audit sebesar 6,7%; 2) nilai koefisien pengetahuan auditor sebesar -0,074, berarti pengetahuan mempengaruhi
kualitas audit sebesar – 743%; 3) nilai koefisien lama hubungan klien sebesar 0,700, berarti lama hubungan dengan
klien mempengaruhi kualitas audit sebesar 70%. 4) nilai koefisien tekanan dari klien sebesar 0,652, berarti tekanan
dari klien mempengaruhi kualitas audit sebesar 65,2%. 5) nilai koefisien telaah dari rekan auditor sebesar 0,599,
berarti telaah rekan uditor mempengaruhi kualitas audit sebesar 59,9%. 6) nilai koefisien jasa non audit sebesar
0,132, berarti jasa non audit mempengaruhi kualitas audit sebesar 13,2%. Nilai R Square (R2) sebesar 0,499,
menggambarkan bahwa kualitas audit (Y), dapat dijelaskan oleh pengalaman, pengetahuan, lama hubungan dengan
klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan jasa non audit sebesar 49,9%, sedangkan sisanya 51,1%,
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dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain, yang tidak masuk dalam penelitian ini. Dari hasil uji hipotesis F, didapat
nilai Fhitung (7,309) Sig (0,000), ini berarti bahwa ada pengaruh signifikan pengalaman, pengetahuan, lama hubungan
dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan jasa non audit secara bersama-sama terhadap kualitas
audit. Sedangkan dari hasil uji hipotesis t, didapatkan hasil sebagai berikut : 1) nilai thitung (0,416) sig (0,680) yang
berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan pengalaman  terhadap kualitas audit; 2) nilai thitung (-0,356) sig (0,724)
yang berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan pengetahuan  terhadap kualitas audi; 3) nilai thitung (2,056) sig
(0,048) yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan lama hubungan dengan klien  terhadap kualitas audit; 4) nilai
thitung (2,871) sig (0,007) yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan tekanan dari klien terhadap kualitas audit; 5)
nilai thitung (2,149) sig (0,039) yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan telaah rekan auditor terhadap kualitas
audit; 6) nilai thitung (0,586) sig (0,566) yang berarti bahwa tidak ada pengaruh jasa non audit terhadap kualitas audit.

Kata kunci: pengalaman, pengetahuan, lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien,  telaah dari rekan auditor,
      jasa non audit, kualitas audit.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat masih kurang memahami bahwa
yang dilakukan auditor hanya mengungkapkan
kewajaran dalam penyajian laporan keuangan.
Tanggungjawab akuntan publik terhadap laporan
keuangan hanya sebatas pendapat yang diberikan atas
kewajaran penyajian laporan keuangan. Sosialisasi
terhadap tugas dan bidang pekerjaan akuntan melalui
pemasangan iklan sendiri sebenarnya sudah menjadi
pemikiran yang lama dan sering menjadi pro dan
kontra di kalangan profesi akuntan itu sendiri. Salah
satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah
memberikan informasi yang akurat dan dapat
dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik
kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan
laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit
(Meutia, 2004).

Banyaknya kasus perusahaan yang “jatuh”
karena kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan
kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas
laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya
mempengaruhi persepsi masyarakat, khususunya
pemakai laporan keuangan atas kualitas audit.
Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang
tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang
dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan
keputusan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi
kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan
pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan,
auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum

dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang
auditing, akuntansi, dan industri klien (Kusharyanti
(2003).

Syarat pengauditan pada Standar Auditing,
meliputi tiga hal, yaitu :

1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
cukup.

2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan
perikatan, independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor.

3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya (kompetensinya)
dengan cermat dan seksama (SA Seksi 150
SPAP, 2011).

Menurut Mulyadi (2002 : 4) guna menunjang
profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor
dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman
pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum,
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
Namun selain standar audit, akuntan publik juga
harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur
perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik
profesinya baik dengan sesama anggota maupun
dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur
tentang tanggungjawab profesi, kompetensi dan
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kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku
profesional serta standar teknis bagi seorang auditor
dalam menjalankan profesinya (Elfarini (2007).

Akuntan publik atau auditor independen
dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki
posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam
lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan
publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari
manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan
keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal
ini manajemen ingin supaya kinerjanya
terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan
terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain,
pemilik  menginginkan supaya auditor melaporkan
dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan
yang telah dibiayainya.

Dari uraian di atas terlihat adanya suatu
kepentingan yang berbeda antara manajemen dan
pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang
besar dari pemakai laporan keuangan audit dan
jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik
inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan
publik memperhatikan kualitas audit yang
dihasilkannya.

Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang
kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik
semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang
melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun
didalam negeri. Skandal didalam negeri terlihat dari
akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor
Akuntan Publik yang diindikasikan melakukan
pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang
dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu terdapat kasus
keuangan dan manajerial perusahaan publik yang
tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang
menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam
Christiawan (2003).

Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa
untuk melakukan tugas pengauditan, auditor
memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan
khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan
akuntansi serta memahami industri klien. Dalam

melaksanakan audit, auditor harus bertindak
sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan
auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan
pendidikan formal, yang selanjutnya melalui
pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). Selain
itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang
cukup yang mencakup aspek teknis maupun
pendidikan umum.

Angelo dalam Kusharyanti (2003)
mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan
(joint probability) dimana seorang auditor akan
menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada
dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan
dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung
pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi)
sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung
pada independensi auditor.

Independensi yang dimaksud di atas tidak
berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara
pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan
sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor
mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada
manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga
kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan
kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti
calon-calon pemilik dan kreditor.

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan
bahwa profesi akuntan publik ibarat pedang bermata
dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan
kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain audi-
tor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam
berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak
mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan
personal, emosional atau keuangan maka
independensi auditor telah berkurang dan dapat
mempengaruhi kualitas audit. Salah satu faktor lain
yang mempengaruhi independensi tersebut adalah
jangka waktu dimana auditor memberikan jasa
kepada klien (auditor tenure).

Di Indonesia, masalah audit tenure untuk
masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam
keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008
tentang jasa Akuntan Publik. Keputusan Menteri
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tersebut membatasi masa kerja auditor yang paling
lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk
Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.
Pembatasan ini dimaksudkan agar mencegah
terjadinya skandal akuntansi.

Terkait dengan lama waktu masa kerja antara
auditor dengan klien,  kegagalan auditor tampak lebih
banyak pada masa kerja yang pendek dan terlalu lama
Wooten (2003) dalam Kusharyanti (2003). Setelah
auditor menerima penugasan klien baru, pada
penugasan pertama auditor memerlukan waktu untuk
memahami klien sehingga ada kemungkinan auditor
untuk menemukan salah saji material. Selain itu,
auditor belum begitu mengenal lingkungan bisnis klien
dan sistem akuntansi klien sehingga kesulitan untuk
mendeteksi salah saji. Namun semakin lama masa
kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu
nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan
prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis
dan resiko yang terkait. Auditor menjadi kurang
percaya dan kurang waspada dalam hal mendapatkan
bukti.

Ada beberapa penelitian mengenai kualitas
audit yang telah dilakukan baik segi topik maupun
metode penelitian (Kusharyanti, 2003). Dari segi
metode penelitian, saat ini masih sedikit penelitian
yang dilakukan pada pengembangan kerangka
konseptual yang bisa memperoleh sesuatu terhadap
kualitas audit. Pengembangan model yang
komprehensif mengenai kualitas audit perlu dilakukan
sehingga model tersebut dapat memperoleh
kompleksitas yang ditemukan dalam penelitian
kualitas audit.

Menurut penelitian Mayangsari (2003)
menyatakan bahwa semakin berpengalamannya
auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan
penyajian laporan keuangan dan semakin memahami
hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang
ditemukan. Menurut penelitian Harhinto (2004)
menyatakan bahwa perilaku auditor pada situasi
konflik audit. Penelitian ini mempelajari karakteristik
auditor yang berhubungan dengan kemampuan
auditor untuk mengatasi tekanan dari manajemen
pada situasi konflik.

Penelitian Aji (2009) menyatakan bahwa
independensi, pengalaman, dan akuntabilitas
berpengaruh secara simultan terhadap kualitas au-
dit. Selain itu, variabel independensi dan akuntabilitas
berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit
dan variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap
kualitas audit. Serta variabel yang mempunyai
pengaruh paling besar terhadap kualitas audit adalah
akuntabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti
tertarik untuk berusaha meneliti lebih dalam mengenai
pengaruh antara kompetensi, independensi terhadap
pendapat auditor pada  Independensi Auditor
Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik
Palembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)
menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku
agen dengan pemilik selaku principal. Principal ingin
mengetahui segala informasi termasuk aktivitas
manajemen, yang terkait dengan investasi atau
dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan
meminta laporan pertanggungjawaban pada agen
(manajemen).

Berdasarkan laporan tersebut prinsipal
menilai kinerja manajemen. Tetapi yang acapkali
terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk
melakukan tindakan yang membuat laporannya
kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik.
Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan
yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan
keuangan yang dibuat manajemen lebih reliable
(dapat dipercaya) diperlukan pengujian. Pengujian
ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu
auditor independen (Ismiyanti dan Hanafi, 2004:176).

Pengguna informasi laporan keuangan akan
mempertimbangkan pendapat auditor sebelum
menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan ekonomis. Keputusan
ekonomis pengguna laporan auditor diantaranya
adalah memberi kredit atau pinjaman, investasi,
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merger, akusisi dan lain sebagainya. Pengguna
informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai
informasi yang disediakan oleh auditor yang
kredibel.

Untuk mempersingkat, model agency theory
bisa terjadi dalam keterlibatan kontrak kerja yang
mana memaksimalkan kegunaan yang diharapkan
oleh prinsipal, sementara mempertahankan agen yang
dipekerjakan dan menjamin bahwa ia memilih
tindakan yang optimal, atau setidaknya sama dengan
level usaha yang optimal dari seorang agen (Irfan,
2002:88).

2.1 Auditting

Menurut Mulyadi (2002) Pemeriksaan
adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian
bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur
mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan
seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah
diterapkan. Pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten.

2.2 Kualitas Audit

AAA Financial Accounting Standard
Committee (2000) 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 audit
merupakan fungsi dari persepsi mereka atas
independensi dan keahlian auditor”.

De Angelo (1981) dalam Watkins et al (2004)
mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan
bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan
pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan
pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan
pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan
auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.
Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang
dimiliki oleh auditor tersebut.

Dalam melakukan pemeriksaan ada tiga
komponen yang harus dimiliki auditor yaitu
kompetensi (keahlian), independensi, dan due
professional care (kecermatan professional) Lucas
(1996) dalam Meutia (2004).

Akuntan publik juga harus berpedoman pada
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),
dalam hal ini adalah standar auditing. Standar
auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan
lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011):

1. Standar Umum.

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih
yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
cukup sebagai auditor.

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan
perikatan, independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan.

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan
jika digunakan asisten harus disupervisi dengan
semestinya.

b. Pemahaman yang memadai a tas struktur
pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat
dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat
diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai
dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat
atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan.

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah
laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi yang ber laku umum di
Indonesia.
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b. Laporan auditor harus menunjukkan atau
menyatakan jika ada ketidak konsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan
harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain
dalam laporan auditor. Laporan auditor harus
memuat pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan
bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan
berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan
standar pengendalian mutu. Selanjutnya menurut De
Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25)
mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan
(probability) dimana auditor akan menemukan dan
melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem
akuntansi klien.

Adapun kemampuan untuk menemukan salah
saji yang material dalam laporan keuangan
perusahaan tergantung dari kompetensi auditor
sedangkan kemauan (probability) dimana auditor
akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang
ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun
kemampuan untuk menemukan salah saji yang mate-
rial dalam laporan keuangan perusahaan tergantung
dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk
melaporkan temuan salah saji tersebut
tergantung pada independensinya.

2.3 Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam
SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus
dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi
230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam
pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran
profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh
karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki

kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam
melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Dalam praktek, definsi keahlian sering
ditunjukkan dengan pengakuan resmi (official
recognition) seperti kecerdasan partner dan
penerimaan konsensus (consensual acclamation)
seperti pengakuan terhadap seorang spesialis pada
industri tertentu, tanpa adanya suatu daftar resmi dari
atribut-atribut keahlian (Mayangsari, 2003).

2.4 Independensi

Supriyono (2008) menyatakan pentingnya
independensi akuntan publik sebagai berikut :

1) Independensi merupakan syarat yang sangat
penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai
kewajaran informasi yang disajikan oleh
manajemen kepada pemakai informasi;

2) Independensi diperlukan oleh akuntan publik
untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan
masyarakaat, khususnya para pemakai laporan
keuangan;

3) Independensi diperoleh agar dapat menambah
kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh
manajemen;

4) Jika akuntan publik tidak independen maka
pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti
atau tidak mempunyai nilai;

5) Independensi merupakan martabat penting
akuntan publik yang secara berkesinambungan
perlu dipertahankan.

Menurut Donald dan William (1982) dalam
Harhinto (2004) independensi auditor independen
mencakup dua aspek, yaitu:
a) Independensi sikap mental berarti adanya

kejujuran dalam diri akuntan dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya
pertimbangan yang obyektif, tidak memihak dalam
diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya;

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Hal - 6  Vol. 6 No. 1 September 2016



b) Independensi penampilan berarti adanya kesan
masyarakat bahwa auditor independen bertindak
bebas atau independen, sehingga auditor
menyarankan harus menghindari keadaan atau
faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat
meragukan kebebasannya.

2.5 Hipotesis

H1: Pengalaman audit berpengaruh positif
terhadap kualitas audit.

H2: Pengetahuan auditor berpengaruh positif
terhadap kualitas audit.

H3: Lama hubungan dengan klien berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit.

H4: Tekanan dari klien berpengaruh negatif
terhadap kualitas audit.

H5: Telaah dari rekan auditor berpengaruh positif
terhadap kualitas audit.

H6: Pemberian jasa lain selain jasa audit
berpengaruh negatif terhadap kualitas
audit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk studi lapangan
sedangkan menurut Suliyanto (2005), berdasarkan
hubungan antar variabel, riset ini termasuk dalam
riset asosiatif kausal karena bertujuan untuk

mengetahui pengaruh antar variabel. Objek penelitian
hanya di Kantor Akuntan Publik Palembang
berjumlah 9 (sembilan) KAP.

Sumber data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui
(kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh 39 (tiga
puluh sembilan) responden auditor pada KAP di
Palembang. Kuesioner tersebut terdiri dari dua
bagian. Bagian pertama berisi sejumlah pertanyaan
yang bersifat umum. Bagian kedua, berisi sejumlah
pertanyaan yang berhubungan dengan keahlian dan
independensi auditor. Angket yang telah diisi oleh
responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar
angket yang tidak lengkap pengisiannya tidak
diikutsertakan dalam analisis. Teknik analisis yang
digunakan meliputi : (1) statistik deskriptif; (2) uji
asumsi klasik; dan (3) uji statistik. Untuk mendukung
analisis data digunakan bantuan software SPSS for
windows versi 20.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi  Responden

Jumlah responden yang dapat menjadi
subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya
dalam penelitian ini yaitu adalah sebanyak 9 Kantor
Akuntan Publik (KAP) di Palembang.
Pada penelitian kali ini hasil kuesioner akan
difokuskan pada auditor sebanyak 39 orang
yang berada pada 9 KAP di Palembang. Adapun
rincian hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel 1,
masing-masing KAP.

Tabel 1: Ikhtisar Distribusi Kuesioner
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4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

      Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 20

Tabel 2: Statistik Deskriptif

Tabel 2 menginformasikan variabel
pengalaman menunjukkan rata-rata sebesar 21,74.
Hal ini menunjukkan subyek penelitian secara umum
telah menunjukkan adanya pengalaman kerja sebagai
auditor yang relatif besar dari auditor selama
melakukan auditing.

Variabel pengetahuan menunjukkan bahwa
secara rata-rata subyek penelitian ini memiliki
pengetahuan yang baik sebagai auditor sebesar 18,23.

Variabel lama hubungan dengan klien
menunjukkan secara rata-rata diperoleh sebesar 6,31
artinya mereka cukup memiliki hubungan yang baik
dengan klien.

Variabel tekanan dari klien dengan penilaian
diri auditor menunjukkan secara rata-rata diperoleh
sebesar 14,74 berarti adanya penilaian dari subyek
bahwa mereka cukup menerima tekanan dari klien
untuk memberikan yang terbaik bagi klien.

Variabel telaah rekan auditor dengan
penilaian diri auditor menunjukkan secara rata-rata
diperoleh sebesar 6,56, berarti adanya penilaian dari

subyek bahwa mereka cukup mendapatkan
penelaahan hasil audit dari rekan auditor.

Variabel jasa non audit dari auditor dengan
penilaian diri auditor menunjukkan secara rata-rata
diperoleh sebesar 11,26 menunjukkan adanya
penilaian dar i subyek bahwa  mereka dapat
memberikan jasa non audit.

Variabel kualitas audit dari auditor dengan
penilaian diri auditor menunjukkan secara rata-rata
diperoleh sebesar 21,92. Nilai rata-rata tersebut
menunjukkan adanya penilaian dari subyek bahwa
mereka dapat memberikan audit yang berkualitas.

4.3 Analisis Pengaruh Kompetensi dan
Independensi Auditor Terhadap Kualitas
Audit pada Auditor Kantor Akuntan Publik
Palembang

Uji Validitas & Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas menunjukkan
bahwa semua indikator yang digunakan untuk
mengukur semua variabel dalam penelitian ini
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dinyatakan sebagai item yang valid. Diperoleh bahwa
dari indikator-indikator variabel yang digunakan
dalam penelitian ini tidak semuanya memiliki nilai
korelasi yang lebih besar dari 0,316 yaitu r tabel untuk
sampel sebanyak 39.

Demikian juga pengujian variabel
Pengalaman, Pengetahuan, Lama Hubungan
dengan Klien, Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan
Auditor serta Jasa Non Audit memiliki status
reliabel.

Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach
variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Kondisi ini juga
memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut
dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2: Uji Heteroskedastisitas

Jika dilihat berdasarkan grafik diatas, maka
data dari semua data berdistribusi normal. Hal ini
karena semua mengikuti garis normalitas ditunjukkan
dengan titik-titik yang tidak jauh dari garis diagonal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Dari grafik, terlihat titik-titik yang menyebar
secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu
yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di
bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.

Karena terjadi masalah heteroskedastisitas
pada uji white maka data tersebut harus dilakukan
perbaikan dengan cara Transform Compute Variable.
Transform Compute Variable bertujuan untuk
meminimalkan data agar tidak terjadi masalah
heteroskedastistas.

Hasil uji white setelah Transform Compute
Variable dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3: Hasil Pengujian Multikolinieritas

       Sumber : Data primer yang diolah

Gambar 1: Uji Normalitas Data
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Tabel 4: Hasil Uji White

Tabel 5: Model Pengaruh Variabel Secara Bersama-sama

Berdasarkan hasil uji white diatas setelah
Transform compute Variable maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastistas karena
N*R2 < X2 yaitu 7,566 < 12,5916.

4.4.4 Pengujian Hipotesis

Model regresi berganda yang digunakan
dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan
berikut ini :

 Y = 2,571 + 0,067 X1 - 0,074 X2 + 0,700 X3 +  0,652
       X4 + 0,559 X5 + 0,132X6 + e

Dimana:

Y : Kualitas Audit
X1 : Pengalaman
X2 : Pengetahuan
X3 : Lama hubungan dengan klien
X4 : Tekanan dari klien
X5 : Telaah dari rekan auditor

X6 : Jasa non audit yang diberikan oleh KAP
1- 6 : Koefisien

e : Error

4.4.5 Uji F (F-test)

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui
pengaruh variabel-variabel independen yaitu
Pengalaman, Pengetahuan, Lama Hubungan dengan
Klien, Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor
serta Jasa non audit secara simultan (bersama-sama).
Kriteria yang digunakan adalah:

Ho:Tidak ada pengaruh Pengalaman,
Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien,
Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor
serta Jasa Non Audit Terhadap Kualitas Audit.

Ha :Ada pengaruh Pengalaman, Pengetahuan,
Lama Hubungan dengan Klien, Tekanan dari
Klien, Telaah dari Rekan Auditor serta Jasa Non
Audit Terhadap Kualitas Audit.

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Hal - 10 Vol. 6 No. 1 September 2016



Hasil pengujian model keseluruhan diperoleh
nilai F sebesar 7,309 dengan probabilitas signifikansi
sebesar 0,000. Dengan demikian Ho ditolak sehingga
Ha diterima, artinya bahwa variabel Pengalaman,
Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien,
Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor serta
Jasa non audit secara bersama-sama berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas audit.

Variabel Pengalaman, Lama Hubungan
dengan Klien, Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan
Auditor dan Jasa non audit berpengaruh positif
terhadap Kualitas Audit, sedangkan variabel
Pengetahuan memberikan pengaruh negatif terhadap
Kualitas Audit. Adanya pengaruh positif variabel
pengalaman berarti semakin tinggi tingkat
pengalaman auditor semakin tinggi pula tingkat
kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman
cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang
baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

a. Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Audit

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar
0,416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,680.
Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian
yang dilakukan oleh Harhinto (2004) yang
menyebutkan bahwa pengalaman auditor
berhubungan positif dengan kualitas audit. Namun
tidak sependapat dengan Suyatmini (2002) yang
berpendapat bahwa pengalaman tidak memberikan
kontribusi untuk meningkatkan keahlian auditor yang
berarti pengalaman tidak pula berpengaruh terhadap
kualitas audit.

4.4.6 Uji t (t-test)

Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk
mengetahui pengaruh secara parsial (individu)
variabel-variabel independen yaitu Pengalaman,
Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien,
Tekanan dari Klien, Telaah dari Rekan Auditor serta
Jasa non audit terhadap variabel dependen yaitu
kualitas audit atau menguji signifikansi konstanta dan
variabel dependen.

Artinya pengalaman berpengaruh tidak signifikan
terhadap kualitas audit. Jadi menurunnya persepsi
responden terhadap pengalaman dapat berakibat
penurunan kualitas audit dalam pemeriksaan laporan
keuangan. Adanya pengaruh positif variabel

Tabel 6: Pengujian Hipotesis
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pengalaman berarti semakin tinggi tingkat
pengalaman auditor semakin tinggi pula tingkat
kualitas auditnya. Auditor yang berpengalaman
cenderung memiliki ketelitian dan kemampuan yang
baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Harhinto (2004) yang menyebutkan bahwa
pengalaman auditor berhubungan positif dengan
kualitas audit. Namun tidak sependapat dengan
Suyatmini (2002) yang berpendapat bahwa
pengalaman tidak memberikan kontribusi untuk
meningkatkan keahlian auditor yang berarti
pengalaman tidak pula berpengaruh terhadap kualitas
audit.

b. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kualitas
Audit

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar
-0,356 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,724.
Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima.
Artinya pengetahuan berpengaruh tidak signifikan
terhadap kualitas audit. Meningkatnya resepsi
responden terhadap pengetahuan dapat berakibat
pada penurunan kualitas audit dalam pemeriksaan
laporan keuangan. Adanya pengaruh negatif variabel
pengetahuan berarti semakin rendah tingkat
pengetahuan auditor, maka semakin rendah pula
tingkat kesuksesan dalam melaksanakan audit. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Bonner (2006) yang berpendapat pengetahuan
mengenai spesifik tugas membantu kinerja auditor
berpengalaman melalui komponen pemilihan dan
pemborosan bukti terhadap penetapan resiko audit.

c. Pengaruh Lama Hubungan dengan Klien
Terhadap Kualitas Audit

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar
2,056 dengan tingkat signifikan sebesar 0,048.
Dengan demikian dapat disimpulkan Ha diterima.
Artinya Pengaruh Lama Hubungan dengan Klien
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit,
meningkatnya resepsi responden terhadap lama
hubungan dengan klien dapat berakibat pada
peningkatan kualitas audit dalam pemeriksaan
laporan keuangan. Adanya pengaruh positif variabel

Lamanya Hubungan dengan Klien berarti semakin
lama hubungan dengan klien maka bisa berakibat
semakin meningkatnya tingkat kualitas audit. Karena
semakin lama auditor terlibat oleh klien maka auditor
akan menjadi bisa dan tidak melaporkan kesalahan
kliennya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian
yang dilakukan oleh Harhinto (2004) yang pada
intinya menunjukkan bahwa kualitas audit semakin
lamanya hubungan dengan klien (Audit tenure).
Hubungan yang lama ini mempunyai potensi untuk
menjadikan auditor puas pada apa yang dilakukan,
melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan
terlalu tergantung pada pernyataan manajemen.
Namun hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan
dengan hasil penelitian Suyatmini (2002) yakni lama
hubungan dengan klien tidak berpengaruh terhadap
kualitas audit. Penelitian ini menunjukkan auditor
merasa bahwa lama hubungan dengan klien tidak
merusak independensinya, bahkan mungkin dapat
meningkatkan kualitas audit.

d. Pengaruh Tekanan dari Klien Terhadap
Kualitas Audit

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar
2,871 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007.
Dengan demikian dapat disimpulkan Ha diterima.
Artinya Tekanan dari klien berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit. Jadi meningkatnya persepsi
responden terhadap tekanan dari klien dan pengaruh
dari klien dalam proses audit dapat berakibat pada
peningkatan kualitas audit dalam pemeriksaan
laporan keuangan.

Adanya pengaruh positif variabel tekanan
dari klien berarti semakin tinggi adanya tekanan dari
klien semakin tinggi tingkat kualitas auditnya. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Harhinto (2004) yang pada intinya menunjukkan
bahwa tekanan dari klien merupakan ancaman
terhadap independensi auditor. Namun hal ini tidak
sependapat dengan Suyatmini (2002) yang
berpendapat bahwa auditor cukup obyektif untuk
melakukan audit walaupun auditor telah
melakukannya untuk klien tertentu selama beberapa
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tahun. Selain itu auditor juga dapat mengatasi tekanan
dari klien sehingga tekanan dari klien tidak
berpengaruh terhadap kualitas audit.

e. Pengaruh Telaah dari Rekan Auditor Terhadap
Kualitas Audit

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar
2,149 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,039.
Dengan demikian dapat disimpulkan Ha diterima.
Artinya telaah dari rekan auditor berpengaruh
signifikan terhadap kualitas audit. Jadi meningkatnya
resepsi responden terhadap telaah dari rekan auditor
dan hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja
dalam telaah hasil audit dapat berakibat pada
peningkatan kualitas audit dalam pemeriksaan
laporan keuangan. Adanya pengaruh positif variabel
telaah dari rekan auditor berarti dengan adanya telaah
dari rekan auditor dapat meningkatkan kesuksesan
dalam melaksanakan audit. Karena tujuan telaah hasil
pemeriksaan auditor yang dilakukan telah sesuai
dengan Standar Profesional yang berlaku. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Harhinto (2004) menyatakan bahwa telaah dari
rekan auditor dapat meningkatkan pelaksanaan
pengendalian kualitas yang dilakukan akuntan untuk
menjaga kinerjanya. Namun berbeda dengan pendapat
Hernadianto (2002) yang berpendapat bahwa telaah
dari rekan auditor tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mungkin
disebabkan auditor merasa bahwa telaah dari rekan
auditor belum dirasakan manfaatnya, meskipun
sebenarnya manfaat tersebut cukup besar untuk
memperbaiki atau meningkatkan kualitas audit yang
dilakukannya.

4.4.7 Koefisien Determinasi

f. Pengaruh Jasa Non-Audit Terhadap Kualitas
Audit

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar
0,586 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,566.
Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima.
Artinya Jasa non audit berpengaruh tidak signifikan
terhadap kualitas audit. Jadi meningkatnya resepsi
responden terhadap jasa non audit pada auditor dapat
berakibat pada penurunan kualitas audit dalam
pemeriksaan laporan keuangan. Adanya pengaruh
positif variabel jasa non audit berarti pemberian jasa
selain jasa audit dapat mempengaruhi tingginya
independensi akuntan publik sehingga berpengaruh
terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini didukung
oleh penelitian yang dilakukan Supriyono (2008) yang
dengan menggunakan teknik Factorial Analysis of
Venance berhasil menyimpulkan bahwa tiga variabel
yaitu : Kompetensi, jasa konsultasi manajemen, dan
besarnya kantor akuntan publik berpengaruh
signifikan terhadap independensi akuntan publik.

Namun demikian, tidak sependapat dengan
(Supriyono, 2008:42) semakin berkembangnya dan
kompleksitas perusahaan, akan mendorong
manajemen membutuhkan jasa-jasa lain selain jasa
audit. Permintaan tersebut didorong karena
manajemen memandang bahwa dari pemeriksaan
tersebut akuntan publik dapat mengetahui masalah
dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manajemen
sehingga diharapkan masalah dan kesulitan-kesulitan
yang dihadapi manajemen sehingga diharapkan
masalah dan kesulitan tersebut dapat dipecahkan
dengan tepat dan cepat. Sehingga jasa non audit tidak
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Tabel 7: Koefisien Determinasi

                     Sumber: Data Primer yang diolah
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Berdasarkan hasil perhitungan estimasi
regresi, diperoleh nilai Koefisien Determinasi
(R2) adalah 0,499 artinya 49,9% variasi
dari semua variabel bebas seperti Pengalaman,
Pengetahuan, Lama Hubungan dengan Klien, Telaah
dari Rekan Auditor serta Jasa non
audit dapat menerangkan variabel tak bebas
yaitu kualitas audit, sedangkan sisanya sebesar 50,1%
diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan
dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengalaman auditor, pengetahuan auditor, lama
hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah
dari rekan auditor dan jasa non audit secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kualitas audit.

2. Pengalaman berpengaruh tidak signifikan terhadap
kualitas audit. Pengetahuan berpengaruh tidak
signifikan terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Lama Hubungan dengan Klien
berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

5. Tekanan dari klien berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit.

6. Telaah dari rekan auditor berpengaruh signifikan
terhadap kualitas audit.

7. Jasa non audit berpengaruh tidak signifikan
terhadap kualitas audit.

5.2 Saran

1. Audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang
sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai
pengetahuan yang memadai. Audit dapat juga
diberikan pada junior auditor tetapi harus
didampingi oleh minimal senior auditor. Pola
penugasan seperti ini sebagai upaya menjaga
kualitas audit sehingga kredibilitas hasil audit di

mata para pengguna informasi laporan keuangan
dapat dijaga. Selain itu juga dapat memberikan
kesempatan kepada junior auditor untuk
menambah pengalaman dan pengetahuannya
sebagai seorang auditor. Disamping itu, harus
dilakukan telaah hasil pemeriksaan auditor untuk
menjamin bahwa pemeriksaan yang dilakukan
telah sesuai dengan standar profesional yang
berlaku dan berkualitas.

2. Perlu dilakukan rotasi sehingga seorang auditor
tidak terlibat terlalu lama dan dekat dengan klien
tertentu. Rotasi dilakukan sebagai upaya menjaga
independensi auditor, yang pada gilirannya
mempengaruhi kredibilitas hasil audit.

3. Sampel penelitian ini terbatas pada auditor yang
berasal dari Kantor Akuntan Publik di wilayah
Palembang, sehingga hasil penelitian tidak dapat
digeneralisir untuk mewakili seluruh auditor di
Indonesia. Selain itu, pengukuran seluruh variabel
mengandalkan pengukuran subyektif atau
berdasarkan pada persepsi responden saja.
Pengukuran subyektif rentan terhadap munculnya
bisa atau kesalahan pengukuran.
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