JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN AUDIT
(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan kota Medan)
Duma Megaria Elisabeth, SE, M.Si
Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia
ABSTRAK
Independensi diukur dengan indikator independensi dalam penyusunan program, dalam
pelaksanaan pekerjaan, dan dalam pelaporan. Kompetensi diukur dengan indikator mutu
personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Sedangkan kualitas laporan audit diukur
dengan indikator kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit, kualitas laporan hasil
pemeriksaan.
Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada di beberapa Perbankan kota Medan.
Sampel yang diambil berdasarkan rumus slovin sebesar 57 orang. Analisis data penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji-t
(secara parsial) dan uji-F (secara simultan).
Hasil penelitian dari output SPSS menunjukkan bahwa independensi tidak memberikan
pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan audit dengan nilai t-hitung= 1,147<t-tabel= 1,674
dan signifikansi 0,256 > 0,05, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan
audit dengan nilai t-hitung =7,679> t-tabel = 1,674 dan signifikansi 0,000<0,05. Sedangkan nilai
adjusted R square = 0,579 (57,9%) menunjukkan bahwa pengaruh independensi dan
kompetensi terhadap kualitas laporan audit sebesar 57,9% dan selisihnya 42,1% oleh faktorfaktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Independensi Auditor, Kompetensi Auditor, Kualitas Laporan Audit.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kualitas hasil audit dapat dipengaruhi oleh
banyak faktor. Basuki dan Krisna (dalam
Quenna,2012) menyatakan bahwa kualitas
audit merupakan suatu issue yang
kompleks, karena begitu banyak faktor
yang dapat mempengaruhi kualitas audit,
yang tergantung dari sudut pandang
masing-masing pihak. Untuk auditor,
kualitas kerja dilihat dari kualitas audit
yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa
banyak auditor memberikan respon yang
benar dari setiap temuan dalam pekerjaan
audit yang diselesaikan, Tan dan Alison
(dalam Mabruri dan Winarna 2010:3).
Standar audit sektor publik secara garis
besar mengacu pada Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di
Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi
220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan
bahwa
“Dalam
semua
hal
yang
berhubungan
dengan
perikatan,
independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor“.Standar ini
mengharuskan bahwa auditor harus
mempertahankan sikap independen (tidak
mudah dipengaruhi), karena auditor
melaksanakan
pekerjaannya
untuk
kepentingan
umum.
Hal
tersebut
mengandung
arti
bahwa
auditor
seharusnya dalam posisi tidak memihak
kepentingan siapapun. Penelitian yang
dilakukan
oleh
Alim,dkk
(2007),
menemukan
bukti
empiris
bahwa
independensi
berpengaruh
secara
signifikan terhadap kualitas audit. Adapun
perbedaan dengan penelitian yang
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dilakukan oleh Sukriah,dkk (2009) dan
Mabruri dan Winarna (2010) yang
mengemukakan
independensi
tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas hasil audit di lingkungan
pemerintah daerah.
Integritas auditor juga dapat berpengaruh
terhadap kualitas hasil audit. Prinsip
integritas menuntut auditor untuk memiliki
kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur,
berani, bijaksana, dan bertanggung jawab
untuk membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan
keputusan yang andal.
Mabruri dan Winarna (2010) telah
melakukan penelitian tentang pengaruh
objektivitas terhadap kualitas hasil audit di
lingkungan pemerintah daerah dan
hasilnya
adalah
positif.
Hal
ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
objektivitas auditor, maka semakin baik
kualitas hasil auditnya.
Selain itu auditor yang selalu meningkatkan
pengetahuan tentang audit dan ilmu
pendukungnya
maka
akandianggap
mempunyai kompetensi yang tinggi
pula.Jika ia tidak memiliki pendidikan dan
pengalaman di bidang audit maka ia tidak
memenuhi standar seorang auditor. Dalam
kenyataannya, pengalaman kerja yang
melekat pada diri auditor bukan jaminan
bahwa auditor dapat meningkatkan
kualitas auditnya karena tidak mudah bagi
seorang
auditor
untuk
menjaga
independensinya.
Selain beberapa faktor tersebut, faktor
etikajuga berpengaruh terhadap kualitas
hasil
audit.
Secara
umum
etika
didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku
atau aturan-aturan tingkah laku yang
diterima dan digunakan oleh suatu
golongan tertentu atau individu (Sukamto,
1991 dalam Suraida, 2005). Queena (2012)
menyatakan bahwa etika pada dasarnya
berkaitan erat dengan moral yang
merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran,

patokan-patokan, kumpulan aturan dan
ketetapan baik lisan maupun tertulis, etika
yang dinyatakan secara tertulis atau formal
disebut sebagai kode etik. Auditor dalam
menjalankan praktik profesinya harus
mematuhi kode etik profesi yang mengatur
perilaku auditor.
Hasil audit internal yang berkualitas
menunjukkan
pengawasan
dan
pengelolaan keuangan pemerintah yang
baik dan bertanggung jawab.
Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian
ini yaitu:
1. Adanya suatu tekanan dari pihak lain
terhadap auditor dalam melakukan
pemeriksaannya,
atau
terdapat
kepentingan dari pihak lain yang dapat
menyebabkan terjadinya kecurangan
dan dapat menurunkan kualitas audit,
hal ini dapat disebabkan oleh
rendahnya independensi yang dimiliki
oleh auditor.
2. Adanya
ketidakmampuan
dalam
melaksanakan penugasan profesional
audit, hal ini dapat disebabkan oleh
rendahnya kompetensi yang dimiliki
oleh auditor.
3. Adanya ketidakjujuran atau sikap
transparan dalam melaksanakan audit,
hal ini dapat disebabkan oleh
rendahnya integritas yang dimiliki
auditor.
4. Adanya pengaruh pandangan pihak
lain yang berkepentingan, membuat
auditor
tidak
mengemukakan
pendapatnya secara memadai dan apa
adanya, sehingga membuat kualitas
laporan audit rendah yang disebabkan
oleh rendahnya objektivitas auditor.
5. Adanya pelanggaran terhadap kode
etik dapat menyebabkan tidak
terwujudnya auditor yang kredibel
dengan kualitas laporan audit yang
optimal, hal ini dapat disebabkan oleh
rendahnya etika auditor.
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Pembatasan Masalah
Berhubung karena terbatasnya waktu dan
kemampuan
serta
biaya
dalam
mengadakan penelitian, maka penelitian
ini dibatasi pada faktor yang menyangkut
independensi dan kompetensi auditor pada
Perusahaan Perbankan di kota Medan.
Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan
masalah di atas,dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut: “Apakah independensi dan
kompetensi auditor berpengaruh terhadap
kualitas laporan audit?”
Tinjuan Pustaka
Audit
Auditing merupakan salah satu jasa yang
diberikan akuntan publik yang sangat
diperlukan untuk mengaudit laporan
keuangan sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan pihak perusahaan yang diaudit
dapat dipercaya oleh para pemakai laporan
keuangan.Berikut ini merupakan beberapa
definisi umum mengenai auditing yaitu:
Pengertian
audit
menurut
Arens
(2015:4)adalah sebagai berikut:
Auditing adalah proses pengumpulan dan
evaluasi bukti tentang informasi untuk
menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian antara informasi itu dan kriteria
yang telah ditetapkan. Auditing harus
dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independen.
Menurut Messier (2014:12) auditing adalah
sebagai berikut:
Proses yang sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai asersi-asersi tentang kegiatan
dan peristiwa ekonomi untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara asersi-asersi
tersebut dengan kriteria yang ditetapkan
dan mengomunikasikan hasil-hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurut Agoes (2012:4) auditing adalah
sebagai berikut:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara
kritis dan sistematis, oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen,
beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan
untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.
Menurut Bastian (2007:42), definisi umum
auditing adalah sebagai berikut:
Suatu proses sistematik dan objektif dari
penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang
berkenaan dengan pernyataan (assertion)
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
guna memastikan derajat atau tingkat
hubungan antara pernyataan tersebut
dengan
kriteria
yang
ada
serta
mengomunikasikan hasil yang diperoleh itu
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Dari beberapa definisi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa auditing mempunyai
beberapa elemen penting:
1. Seorang auditor harus independen
dan kompeten. Auditor harus memiliki
kualifikasi untuk memahami kriteria
yang
digunakan
dan
harus
kompetenuntuk mengetahui jenis
serta jumlah bukti yang akan
dikumpulkan
guna
mencapai
kesimpulan yang tepat setelah
memeriksa bukti itu. Auditor juga
harus memiliki sikap indepeden.
Kompetensi
orang-orang
yang
melaksanakan audit akan tidak ada
nilainya jika mereka tidak independen
dalam
mengumpulkan
dan
mengevaluasi bukti.
2. Proses yang kritis dan sistematis,
mengimplikasikan bahwa harus ada
pendekatan
yang
direncanakan
dengan baik dan proses yang sangat
hati-hati untuk melaksanakan audit.
3. Auditor bekerja untuk mengumpulkan
dan
mengevaluasi
bukti
yang
mendukung pendapatnya. Untuk
memenuhi tujuan audit, auditor harus
memperoleh bukti dengan kualitas
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4.

dan jumlah yang mencukupi. Auditor
harus menentukan jenis dan jumlah
bukti
yang
diperlukan
serta
mengevaluasi apakah informasi itu
sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
Tahap terakhir dalam proses auditing
adalah menyiapkan laporan audit
(audit report), yang menyampaikan
temuan-temuan
auditor
kepada
pemakai.

Standar Audit
Dalam
melaksanakan
suatu
audit,
diperlukan standar yang akan digunakan
untuk menilai mutu pekerjaan audit yang
dilakukan. Standar audit merupakan suatu
ukuran mutu berupa persyaratan minimum
yang harus dipenuhi oleh seorang auditor.
Standar
auditing
diperlukan
untuk
memberikan pedoman dan patokan bagi
auditor dalam melaksanakan pemeriksaan.
Di Indonesia terdapat standar auditing
yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia yaitu Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) yang diperuntukkan
bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan.
SPAP pada dasarnya dapat digunakan oleh
auditor nonpemerintah maupun auditor
pemerintah.
Independensi
Dalam semua hal yang berkaitan dengan
audit, para auditor harus independen dan
harus
objektif
dalam
pelaksanaan
tugasnya. Independen berarti auditor tidak
mudah dipengaruhi. Independensi berarti
sikap mental yang bebas dari pengaruh,
tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak
tergantung pada orang lain. Independensi
dapat juga berarti adanya kejujuran dalam
diri auditor dalam mempertimbangkan
fakta dan adanya pertimbangan yang
objektif tidak memihak dalam diri auditor
dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya.

Independensi pada dasarnya merupakan
state of mind atau sesuatu yang dirasakan
oleh masing-masing (auditor) menurut apa
yang diyakini
sedang
berlangsung.
Independensi merupakan faktor penting
dalam
menghasilkan
audit
yang
berkualitas, maka auditor harus memenuhi
tanggung jawab profesional dalam setiap
melakanakan pekerjaannya. Jika seorang
auditor kehilangan independensinya akan
berakibat terhadap hasil auditnya, hal ini
dapat menyebabkan laporan auditnya tidak
dapat
digunakan
sebagai
dasar
pengambilan keputusan karena tidak
sesuai kenyataannya. Independensi juga
syarat wajib yang harus dipenuhi auditor
sebagai
pemeriksa,
yang
dapat
menentukan kredibilitas diri pemeriksa.
Apabila
pemeriksa
tersebut
tidak
independen, maka seberapa hebatnya
laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan,
pada akhirnya pengguna laporan tetap
akan meragukan kredibilitas laporan
tersebut. Organisasi pemeriksa dan para
pemeriksanya bertanggung jawab untuk
dapat mempertahankan independensinya
sedemikan rupa, sehingga pendapat,
simpulan, pertimbangan atau rekomendasi
dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
tidak memihak dan dipandang tidak
memihak oleh pihak manapun (SPKN,
2007).
Arens,
Elder,
Beasley
(2015:102)
menyebutkan “Nilai auditing sangat
bergantung pada persepsi publik atas
independensi
auditor”.Badjuri
(2012)
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
independensi auditor dapat ditinjau dari
dua sisi, independensi praktisi dan
independensi
profesi.
Independensi
praktisi yaitu independensi yang nyata atau
fakta (independence in fact) yang diperoleh
dan dipertahankan olehauditor dalam
seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
sampai tahap pelaporan. Sedangkan
independensi profesi yaitu independensi
yang ditinjau menurut citra (image) auditor
dari pandangan publik atau masyarakat
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umum terhadap auditor yang bertugas.
Independensi menurut tinjauan ini sering
pula
disebut
independensi
dalam
penampilan (independence in appearance).
Hasil penelitian Alim, dkk (2007)
menunjukkan
bahwa
independensi
berpengaruh signifikan terhadap kualitas
audit. 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
auditor.
Mautz dan Sharaf, dalam karya terkenal
mereka, “The Philosophy of Auditing”
(Filosofi Audit), memberikan beberapa
indikator
independensi
profesional.
Indikator tersebut memang diperuntukkan
bagi akuntan publik, tetapi konsep yang
sama dapat diterapkan untuk auditor
internal yang ingin bersikap objektif.
Indikator-indikatornya adalah (Sawyer,
2006:35) sebagai berikut:
Independensi dalam Program Audit
1. Bebas dari intervensi manajerial
atas program audit.
2. Bebas dari segala intervensi atas
prosedur audit.
3. Bebas dari segala persyaratan
untuk penugasan audit selain yang
memang disyaratkan untuk sebuah
proses audit.
Mautz
dan
Sharaf
(dalam
Tuanakotta,
2011:64)
menyatakan
independensi dalam program audit, adalah
kebebasan (bebas dari pengendalian atau
pengaruh orang lain, misalnya dalam
bentuk pembatasan) untuk memilih teknik
dan prosedur audit, dan berapa dalamnya
teknik dan prosedur audit itu diterapkan.
Independensi dalam Verifikasi
1. Bebas dalam mengakses semua
catatan, memeriksa aktiva, dan

karyawan yang relevan dengan
audit yang dilakukan.
2. Mendapatkan kerja sama yang
aktif dari karyawan manajemen
selama verifikasi audit.
3. Bebas dari segala usaha manajerial
yang berusaha membatasi aktivitas
yang diperiksa atau membatasi
pemerolehan bahan bukti.
Bebas dari kepentingan pribadi yang
menghambat verifikasi audit.
Kompetensi
Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang
dibutuhkan
oleh
auditor
untuk
melaksanakan audit dengan benar (Rai,
2010:63). Dalam melakukan audit, seorang
auditor harus memiliki mutu personal yang
baik, pengetahuan yang memadai, serta
keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi
berkaitan dengan keahlian profesional
yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari
pendidikan formal, ujian profesional
maupun keikutsertaan dalam pelatihan,
seminar, simposium (Suraida, 2005).
Hasil penelitian Alim, dkk (2007)
menyatatakan 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.
Kompetensi auditor merupakan
yang
dengan
pengetahuan
pengalamannya
yang
cukup
melakukan audit secara obyektif,
dan seksama. Kompetensi bagi
mempunyai
dua
dimensi
pengalaman dan pengetahuan.
yang semakin berpengalaman

auditor
dan
dapat
cermat
auditor
yaitu;
Auditor
dalam

21

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
penugasan profesional audit akan dianggap
mempunyai kompetensi yang tinggi. Selain
itu auditor yang selalu meningkatkan
pengetahuan tentang audit dan ilmu
pendukungnya maka akan dianggap
mempunyai kompetensi yang tinggi pula.
Kualitas Laporan Audit
Kualitas audit menurut De Angelo (dalam
Parasayu, 2014:17) adalah probabilitas
atau kemungkinan bahwa auditor dapat
menemukan suatu pelanggaran dalam
sistem
akuntansi
klien
dan
pencatatannya.Dari pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa probabilitas
menemukan
adanya
penyelewengan
tergantung pada kemampuan teknikal dari
auditor tersebut yang dapat dilihat pada
kompetensi auditor melalui pengalaman
auditor, pendidikan, profesionalisme,
sedangkan
probabilitas
melaporkan
penyelewengan tersebut dalam laporan
audit tergantung pada independensi
auditor dalam menjaga sikap mentalnya.
Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran merupakan model
konseptual tentang bagaimana teori
hubungan dengan berbagai faktor yang
telah diidentifikasi sebagai masalah
penting. Kerangka pemikiran yang baik
akan menjelaskan secara teoritis pertautan
antara variabel yang diteliti, jadi secara
teoritis dapat dijelaskan hubungan antara
variabel independen dan dependen.
Berdasarkan kajian teori yang telah
diuraikan, pada hakekatnya kualitas
laporan audit merupakan suatu hal yang
sulit untuk diukur karena merupakan suatu
konsep yang kompleks. Kualitas audit
merupakan probabilitas auditor dalam
menemukan dan melaporkan tentang
adanya suatu pelanggaran dalam sistem
akuntansi kliennya. Kualitas audit yang
buruk dapat memberikan celah dalam
melakukan peyelewengan seperti korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan

memberikan dampak yang besar terhadap
kegiatan perekonomian, juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kondisi ini memerlukan perbaikan dalam
upaya peningkatan kualitas audit yang
dihasilkan oleh auditor. Kualitas laporan
audit yang baik akan mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor
yang dapat berpengaruh terhadap kualitas
audit. Dalam penelitian ini, penulis
berusaha untuk menguji pengaruh
independensi dan kompetensi auditor
terhadap kualitas laporan audit.
Independensi mempengaruhi kualitas
laporan audit karena auditor yang memiliki
sikap independen akan menghasilkan
laporan audit yang sesuai dengan
kenyataan yang ada sehingga dapat
digunakan
sebagai
dasar
dalam
pengambilan
keputusan.
Dengan
independensi menunjukkan auditor tidak
dapat
dipengaruhi
oleh
berbagai
kepentingan. Seorang auditor yang
memiliki independensi yang tinggi, maka
semakin baik kualitas hasil auditnya.
Kompetensi yang dimiliki oleh seorang
auditor juga akan menentukan kualitas
audit yang dihasilkan. Auditor yang
memiliki kompetensi yang tinggi akan lebih
mudah mendeteksi kecurangan atau
kesalahan yang terjadi serta mencari
penyebabnya melalui pengetahuannya
serta pengalaman dalam melakukan audit.
Dengan
demikian,
kerangka
berpikir dalam penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
Gambar Kerangka Berpikir
INDEPENDENSI

KUALITAS

(X )
KOMPETENSI

LAPORAN AUDIT

2.3 Hipotesis
(X )

Hipotesis merupakan bagian yang sangat
penting dari suatu penelitian, karena
hipotesis
inilah
yang
akan
diuji
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kebenarannya dari hasil penelitian.
Menurut Sugiyono (2012:93) “ Hipotesis
merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, oleh karena
itu rumusan masalah penelitian yang
dikemukakan
untuk
menjawab
permasalahan tersebut di atas yaitu:
“Independensi
dan
kompetensi
berpengaruh terhadap kualitas laporan
audit pada Perusahaan Perbankan di kota
Medan”.
METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan
Perbankan di kota Medan.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua
Pegawai Perbankan kota Medan yang
bekerja pada Perbankan. Berdasarkan data
pada bagian tata usaha tercatat jumlah
auditor berjumlah 131 orang. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan
pendekatan purposive sampling untuk
menentukan sampel dari populasi yang
memenuhi kriteria tertentu jumlah sampel
sama dengan jumlah populasinya, karena
telah memenuhi kriteria yang sesuai
dengan
yang
dikehendaki.
Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian
adalah simple random sampling.
HASIL PENELITIAN
Deskripsi Data Penelitian
Dari hasil penelitian, maka deskriptif data
dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel
berikut ini.
Tabel Hasil Analisis Deskriptif

sebesar N = 57, nilai rata-rata dari variabel
kualitas audit 4,5614 dengan standar
deviasi
0,35595,
untuk
variabel
independensi auditor nilai rata-ratanya
4,3810 dengan standar deviasi 0,45041,
dan untuk variabel kompetensi auditor nilai
rata-ratanya sebesar 4,4105 dengan
standar
deviasi
0,34470.
Secara
keseluruhan
terlihat
bahwa
pada
umumnya nilai mean lebih besar dari
standar deviasi. Hal ini mengindikasikan
bahwa pada umumnya auditor sudah
memiliki independensi, kompetensi yang
baik (di atas rata-rata), dan untuk variabel
kualitas audit yang juga memiliki nilai mean
lebih besar dari standar deviasi.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian data yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan bantuan SPSS
22. Validitas atau kesahihan menunjukkan
sejauh mana suatu alat ukur mampu
mengukur apa yang ingin diukur. Uji
validitas dalam penelitian ini menggunakan
korelasi Pearson (Pearson Correlation).
Suatu instrumen dikatakan valid bila;
koefisien korelasi product moment
melebihi 0,3 (Sugiyono, 2012:178),
koefisien korelasi product moment >rtabel, nilai sig ≤ 𝛼(0,05). Sedangkan uji
reliabilitas dapat dilakukan dengan Alpha
Cronbach.
Suatu
instrumen
dapat
dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach’s
Alpha di atas 0,6.
Berdasarkan pengolahan untuk kualitas
data tersebut, dapat dilihat bahwa semua
item pernyataan adalah valid dan reliabel,
kecuali
untuk
pernyataan
variabel
independen nomor 1 dengan nilai
sig.=0,132 > 𝛼 = 0,05 dan pernyataan
variabel independen nomor 5 dengan nilai
sig.=0,098> 𝛼 = 0,05
sehingga
butir
pernyataan tersebut tidak diikutsertakan
dalam pengujian selanjutnya.

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah, SPSS
22)
Dari tabel diatas dapat dinyatakan
bahwa jumlah sampel yang digunakan
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Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel
Indepen
densi
(X1)

No.Pern
yataan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pearso
n
Correl
ation
0,282
0,796
0,839
0,779
0,308
0,721
0,648
0,533
0,512

Signifik
ansi
0,132
0,000
0,000
0,000
0,098
0,000
0,000
0,002
0,004

Tabel Hasil Uji Normalitas

Cronb
ach’s
Alpha

Ketera
ngan

0,854

Valid
dan
Reliab
el

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah
(2017)

Sambungan
Variabel
Kompet
ensi
(X2)

Kualitas
Laporan
Audit
(Y)

No.Pern
yataan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pearso
n
Correla
tion
0,774
0,416
0,539
0,774
0,720
0,638
0,674
0,409
0,490
0,685
0,776
0,655
0,642
0,660
0,528
0,711
0,829
0,685
0,638
0,763

Signifik
ansi

Cronba
ch’s
Alpha

Ketera
ngan

0,000
0,022
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,025
0,006
0,000

0,774

Valid
dan
Reliab
el

0,872

Valid
dan
Reliab
el

0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Sumber: Data diolah, SPSS 22
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri
dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan
uji heterokedastisitas.
Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui normal atau
tidaknya distribusi data penelitian yang
dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov
dan uji grafik PP-Plot dengan hasil sebagai
berikut :

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai
residual probabilitas (asymp.sig. 2-tailed)
adalah 0,200, lebih besar dari sig-𝛼 (0,05),
sehingga dapat disimpulkan bahwa data
penelitian berdistribusi secara normal. Hal
yang sama juga diperlihatkan oleh hasil
grafik P-P Plot, seperti berikut ini:
Gambar P-P Plot Normalitas Data

Dari gambar di atas, terlihat titik-titik
menyebar di sekitar garis diagonal, serta
penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa
data berdistribusi normal dan model
regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinieritas
Pedoman suatu model regresi yang bebas
multikolinieritas adalah; mempunyai nilai
VIF di sekitar angka 1, mempunyai angka
tolerance mendekati 1 (tolerance = 1 / VIF
atau bisa juga VIF = 1 / tolerance).Hasil uji
multikolinieritas yang dilakukan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah
(2017)
Tabel memperlihatkan bahwa untuk kedua
variabel , angka VIF ada di sekitar angka 1
(yaitu 1,179 dan 1,179). Demikian juga nilai
tolerance mendekati 1 (yaitu 0,848 dan
0,848).
Dengan
demikian
dapat
disimpulkan bahwa model regresi tersebut
tidak mengandung gejala multikolinieritas.
Uji Heterokedastisitas
Hasil
uji
heterokedastisitas
dalam
penelitian ini dapat dilihat pada gambar
berikut ini:
Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas

terikat; kualitas audit (Y) secara simultan
dilakukan dengan uji F. Tabel berikut ini
menunjukkan hasil uji F:
Tabel Hasil Uji-F (Secara Simultan)

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah
(2017)
Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai
F-hitung= 39,574 dengan nilai sig. sebesar
0,000. Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel= F{( 1-0,05) (54,2) = 3,17, maka terbukti
bahwa F-hitung = 39,574 > F-tabel= 3,17 dan pvalue = 0,000 < 0,05. Hasil analisis tersebut
memenuhi uji persyaratan hipotesis
dimana jika F-hitung> F- tabel dan sig-p< 0,05,
maka Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan
demikian, hipotesis diterima yakni variabel
bebas;
independensi
auditor
(X1),
kompetensi auditor (X2) secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat kualitas laporan audit (Y) pada
perusahaan Perbankan di Medan..
Uji-t Secara Parsial
Uji hipotesis secara parsial dengan uji-t
menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial
dengan Uji-t

Dari gambar di atas, terlihat titik-titik
menyebar secara acak, tidak membentuk
sebuah pola tertentu yang jelas, serta
tersebar baik di atas maupun di bawah
angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak
terjadi heterokedastisitas pada model
regresi. Model regresi yang baik adalah
tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah
memenuhi uji asumsi klasik tersebut di
atas, maka uji hipotesis dapat dilakukan.
Uji Hipotesis
Uji-F Secara Simultan
Untuk mengetahui pengaruh variabel
bebas;
independensi
auditor
(X1),
kompetensi auditor (X2) terhadap variabel

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah
(2017)
Interpretasi :
1. Pengaruh Independensi Auditor (X1)
Terhadap Kualitas laporan Audit
Dari hasil perhitungan pada tabel
menunjukkan
bahwa
nilai
t-hitung
Independensi Auditor (X1) = 1,147 dengan
signifikansi sebesar 0,256. Dengan nilai
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signifikansinya yang lebih besar dari 0,05
dan t-hitung (1,147) yang lebih kecil dari t-tabel
(1,674) maka diperoleh hasil bahwa
variabel independensi tidak berpengaruh
terhadap kualitas laporan audit. Hal ini
menunjukkan bahwa independensi auditor
sektor publik tidak mempengaruhi kualitas
hasil pemeriksaan yang dihasilkan.
2. Pengaruh Kompetensi Auditor (X2)
Terhadap Kualitas Laporan Audit
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai t-hitung
Kompetensi Auditor (X2) = 7,679 dengan
signifikansi ( p-value) sebesar 0,000. Jika
dibandingkan dengan nilai t-tabel = 1,674
yang diperoleh dari t-tabel (N=57 maka,
dk=54) dan sig-𝛼 = 0,05, dapat diketahui
bahwa t-hitung X2 (7,679) > t-tabel (1,674) dan
signifikansi (0,000) < 0,05. Hasil analisis ini
menunjukkan bahwa jika t-hitung> t-tabel dan
signifikansi < 0,05, berarti Ha diterima atau
H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan
bahwa variabel kompetensi memberi
pengaruh signifikan terhadap variabel
kualitas laporan audit.
Uji Determinasi R
Kelayakan dapat dilihat dari nilai adjusted R
square yang mengukur proporsi atau
persentase
sumbangan
variabel
independensi dan kompetensi. Untuk
mengetahui hasil korelasi (R) yang secara
simultan antara variabel independensi
auditor (X1) dan kompetensi auditor (X2)
terhadap kualitas laporan audit (Y),
dilakukan uji determinasi R dengan hasil
sebagai berikut:
Tabel Hasil Uji Determinasi R

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah
(2017)

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.7 di
atas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar
0,771 yang berarti hubungan atau korelasi
antara
variabel
independensi
dan
kompetensi (variabel bebas) dengan
variabel kualitas laporan audit (variabel
terikat) dalam kategori kuat, yaitu sebesar
77,1%.Untuk dapat memberi interpretasi
terhadap kuatnya hubungan tersebut,
maka dapat digunakan pedoman seperti
yang tertera pada tebel 4.8. Nilai adjusted
R square= 0,579 menunjukkan bahwa
pengaruh yang diberikan oleh variabel
bebas
(independensi,
kompetensi)
terhadap variabel terikat (kualitas laporan
audit) adalah sebesar 57,9%, sedangkan
selisihnya sebesar 42,1% disebabkan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Tabel Pedoman Untuk Memberikan
Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00-0,199
0,20 - 0,399
0,40 - 0,599
0,60 - 0,799
0,80 - 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2012:250
Persamaan Regresi
Berdasarkan tabel (Uji-t) di atas, dapat
disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 𝛼 + 𝛽1Χ1 + 𝛽2Χ2 + 𝑒
Y = 0,897 + 0,085 X1 + 0,746 X2 + e
Interpretasi dari persamaan regresi di atas
adalah sebagai berikut:
1. 𝛼 = 0,897, merupakan nilai konstanta,
yang menunjukkan bahwa jika tidak
ada variabel independensi auditor dan
kompetensi auditor, maka variabel
kualitas laporan audit adalah sebesar
0,897.
2. 𝛽1 = 0,085, merupakan koefisien
regresi variabel X1, yang menunjukkan
bahwa setiap penambahan (karena
tanda +) satu satuan variabel
independensi
auditor
akan
meningkatkan kualitas laporan audit
sebesar 0,085.
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3.

𝛽2 = 0,746, merupakan koefisien
regresi variabel X2, yang menunjukkan
bahwa setiap penambahan (karena
tanda +) satu satuan variabel
kompetensi
auditor
akan
meningkatkan kualitas laporan audit
sebesar 0,746.
Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Independensi Auditor
Terhadap Kualitas Laporan Audit
Berdasarkan
hasil
analisis
kuantitatif dengan regresi linier berganda,
menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang
diperoleh untuk variabel independensi
sebesar 0,256 > 0,05 dengan nilai t-hitung
variabel X1 = 1,147 <t-tabel = 1,674. Hal ini
berarti hipotesis pertama dalam penelitian
ini tidak dapat diterima, atau independensi
tidak berpengaruh terhadap kualitas
laporan audit.
Tabel Distribusi Jawaban Pada Variabel
Independensi
Sk
or
1
2
3
4
5
To
tal

besar menjawab tidak setuju dan sangat
tidak setuju. Ketidaksignifikan hasil
tersebut, terlihat dari distribusi jawaban
responden (tabel 4.9), dimana persentase
jawaban pernyataan 1, 2 dengan jawaban
tidak setuju (skala 2) berkisar 19-40,4%.
Hasil penelitian ini mendukung konsistensi
dari penelitian yang dilakukan oleh Sukriah
(2009), Badjuri (2012), Mabruri (2010).
Tetapi, hasil ini tidak mendukung
penelitian Alim (2007), Trisnaningsih (2007)
yang
menyatakan
independensi
berpengaruh terhadap kualitas audit.
2.
Pengaruh
Kompetensi
Auditor
Terhadap Kualitas Laporan Audit

Persentase Jawaban per-Item Pernyataan
1
%
21,
0
40,
4
8,8
28,
0
1,8
100

2
%
14

3
%
0

4
%
0

5
%
0

6
%
0

7
%
0

8
%
0

9
%
0

19
,3
5,
3
45
,6
15
,8
10
0

5,3

3,5

5,3

1,8

0

0

0

3,5

1,8

14

1,8

0

0

0

29,
8
61,
4
100

36,
8
57,
9
100

50,
9
29,
8
100

29,
8
66,
7
100

42
,1
57
,9
10
0

40
,4
59
,6
10
0

38,
6
61,
4
100

Sumber : Data diolah
Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan
oleh beberapa alasan, seperti berikut;
penelitian ini dilakukan pada auditor di
lingkungan pemerintahan, sedangkan
penelitian sebelumnya tersebut dilakukan
pada auditor independen di KAP, pada
auditor pemerintah, pada saat penyusunan
program pemeriksaan masih ada intervensi
(campur
tangan)
pimpinan
untuk
menentukan,
mengeliminasi
atau
memodifikasi bagian-bagian tertentu yang
diperiksa serta intervensi atas prosedurprosedur yang dipilih oleh auditor.Hal ini
dilihat dari jawaban responden pada
pernyataan nomor 1 dan 2 yang sebagian

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif
dengan
regresi
linier
berganda,
menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang
diperoleh untuk variabel kompetensi
sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai t-hitung
variabel X2 = 7,679 >t-tabel = 1,674. Hal ini
berarti hipotesis kedua diterima.Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam
penelitian ini terbukti bahwa semakin
tinggi kompetensi yang dimiliki auditor,
semakin tinggi pula nilai kualitas audit yang
dihasilkan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh
Suraida (2005), Alim (2007), Sukriah (2009),
Badjuri (2012).
3. Pengaruh
Independensi
dan
Kompetensi
Terhadap
Kualitas
Laporan Audit
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
melalui
uji-F,
untuk
membuktikan
pengaruh variabel X secara simultan
terhadap variabel Y, yang dapat dilihat
pada tabel 4.5 (Uji-F), bahwa semua
variabel X (independensi dan kompetensi)
secara bersama-sama mempengaruhi
variabel Y (kualitas laporan audit). Hal
tersebut dapat ditunjukkan dari nilai F-hitung
= 39,574 > F-tabel= 3,17 serta nilai
signifikansinya = 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Nilai tersebut mengindikasikan bahwa
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hipotesis ketiga diterima dalam penelitian
ini. Perbandingan antara F-hitung dengan
F-tabel dapat membuktikan bahwa secara
serempak independensi dan kompetensi
berpengaruh positif terhadap kualitas audit
yang
dihasilkan
pada
perusahaan
Perbankan di kota Medan, dengan tingat
pengaruh yang signifikan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data yang dilakukan tentang pengaruh
independensi auditor, kompetensi auditor
terhadap kualitas laporan audit dapat
disimpulkan bahwa:
1. Variabel independensi auditor secara
parsial berpengaruh negatif atau tidak
memberikan
pengaruh
signifikan
terhadap kualitas laporan audit dilihat
dari tabel 4.6 dengan nilai t-hitung = 1,147
< t-tabel = 1,674 dan nilai signifikansi
0,256 > 0,05.
2. Variabel kompetensi auditor secara
parsial berpengaruh positif atau
berpengaruh
signifikan
terhadap
kualitas laporan audit dilihat dari tabel
4.6 dengan nilai t-hitung = 7,679 > t-tabel =
1,674 dan nilai signifikansi 0,000< 0,05.
3. Variabel bebas independensi auditor
(X1) dan kompetensi auditor (X2) secara
simultan (bersama-sama) berpengaruh
positif atau berpengaruh signifikan
terhadap variabel kualitas laporan audit
(Y) pada perusahaan perbankan, dilihat
dari tabel 4.5 dimana nilai F-hitung =
39,574> F-tabel= F{( 1-0,05) (54,2) = 3,17dan
sig.= 0,000 < 0,05.
Besarnya nilai adjusted R square
menunjukkan bahwa secara keseluruhan
57,9% dari variabel kualitas laporan audit
dapat dijelaskan oleh variabel X
(independensi auditor dan kompetensi
auditor), sedangkan sisanya sebesar 42,1%
dijelaskan oleh faktor lain di luar
penelitian.
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