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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Penelitian 

1. Distribusi dan Pengembalian Kuesioner 

Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja pada seluruh KAP di 

Surabaya. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara online dengan 

menyebar link kuesioner yang dibuat melalui google form yang dapat diisi dan 

diakses oleh responden dimana saja dan kapan saja. Pengisian kuesiner secara 

online dapat diakses melalui link google form: https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSfybzZ88kY9wBtGs8GYPEJxPGm7hOQMauGWuhVRroC45LuNDA/

viewform  yang disebarkan melalui media email dan whatsApp kepada auditor yang 

berada di KAP di Surabaya. 

Penyebaran kuesioner secara online dilakukan dari tanggal 5 Mei 2021 

sampai dengan 29 Mei 2021. Sehingga diperoleh responden yang memenuhi 

kriteria yaitu sebanyak 58 responden. Distribusi penyebaran pada KAP di Surabaya 

disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Distribusi Penyebaran Kuesioner 

No. Nama KAP 
Jumlah 

Kuesioner 

1. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan 10 

2. KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan  2 

3. KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan 2 

4. KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan 2 

5. KAP Maroeto & Nur Shodiq 1 

6. KAP Jimy Abadi 1 

7. KAP Lainnya 40 

 Jumlah 58 

Sumber: diolah penulis, 2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLSfybzZ88kY9wBtGs8GYPEJxPGm7hOQMauGWuhVRroC45LuNDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLSfybzZ88kY9wBtGs8GYPEJxPGm7hOQMauGWuhVRroC45LuNDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/%201FAIpQLSfybzZ88kY9wBtGs8GYPEJxPGm7hOQMauGWuhVRroC45LuNDA/viewform
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2. Karakteristik Reponden 

Data karakteristik responden adalah gambaran responden secara umum 

yang meliputi, nama responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, umur, lama 

bekerja dan jabatan/posisi responden pada KAP. Data mengenai karakteristik 

responden penelitian disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik Responden Jumlah (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

46 

12 

79,3 % 

20,7 % 

Jumlah 58 100 % 

Umur   

1. < 26 Tahun 

2. 26 - 35 tahun 

3. 36 - 45 tahun 

4. > 45 tahun 

7 

22 

23 

6 

12,1 % 

37,9 % 

39,7 % 

10,3 % 

Jumlah 58 100 % 

PendidikannTerakhir   

1. SMA/SMK 

2. Diploma (D1, D2, D3) 

3. Sarjana (S1) 

4. Magister (S2) 

5. Doktor (S3) 

0 

0 

26 

32 

0 

0 % 

0 % 

44,8 % 

55,2 % 

0 % 

Jumlah 58 100.% 

Jabatan/Posisi padaaKAP    

1. Partner 

2. Senior Auditor 
3. Junior Auditor 

4. Yang lain: 

7 

29 
20 

2 

12,1 % 

50,0 % 
34,5 % 

3,4 % 

Jumlah 58 100 % 

LamaaBekerja   

1. < 1 tahun 

2. 1 tahun - 5 tahun 

3. 6 tahun - 10 tahun 

4. > 10 tahun 

0 

19 

25 

14 

0 % 

32,8 % 

43,1 % 

24,1 % 

Jumlah 58 100 % 

Sumber: diolah penulis, 2021. 
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Berdasarkan tabel 4.2 penelitian ini ditinjau dari jenis kelamin, responden 

penelitian paling banyak yaitu laki-laki sejumlah 46 orang atau 79,3%. Dilihat 

berdasarkan umur responden yang terbanyak adalah berkisar umur 36-45 tahun, 

sejumlah 23 orang atau 39,7%. Dilihat berdasarkan pendidikan terakhir, responden 

yang terbanyak memiliki tingkat pendidikan terakhir Magister (S2) sebanyak 32 

orang atau 55,2%. Dan ditinjau dari jabatan/posisi pada KAP responden yang paling 

banyak yaitu sebagai senior auditor yaitu sebanyak 29 orang atau 50,0%. Ditinjau 

dari lama bekerja responden yang terbanyak adalah responden dengan rentang umur 

6 tahun - 10 tahun tahun yaitu sebanyak 25 orang atau 43,1%. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Uji deskriptif statistik dalam riset yang dilakukan menyajikan data hasil 

penelitian berupa data nilai standart deviation, mean, maksimum, dan minimum 

dari seluruh variabel penelitian. Data deskripsi dari seluruh variabel penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimal Maksimal Rata-Rata 
Standar 

Deviasi 

Kompetensi  58 28 40 35,14 2,941 

Independensi 58 27 36 31,81 2,639 

Pengalaman 58 23 32 28,03 2,248 

Time budget pressure 58 15 24 19,45 2,514 

Kualitas Audit 58 30 40 35,95 2,678 

Etika Auditor 58 38 48 44,38 2,641 

Sumber: dioalah penulis, 2021 
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Dari hasil pengujian dalam tabel 4.3 bisa dijabarkan sebagai berikut: 

a. Dari seluruh responden yang berjumlah 58 auditor, variabel kompetensi 

memperoleh nilai terendah sebesar 28, nilai tertinggi sebesar 40, nilai rerata 

sebesar 35,14 dan nilai deviation standart sebesar 2,941. Item pernyataan pada 

variabel kompetensi adalah 10 butir, dari rata-rata item diperoleh 35,14 dibagi 

dengan item pernyataan 10 mengasilkan angka 3,51 berdasarkan skala likert 1 

sampai 4. Sehingga variabel kompetensi tergolong baik. 

b. Dari 58 responden, variabel independensi memperoleh nilai terendah sebesar 

27, nilai tertinggi sebesar 36, nilai rerata sebesar 31,81 dan nilai deviation 

standart sebesar 2,639. Item pernyataan pada variabel independensi adalah 9 

butir, dari rata-rata item diperoleh 31,81 dibagi dengan item pernyataan 9 

mengasilkan angka 3.53 berdasarkan skala likert 1 sampai 4. Sehingga variabel 

independensi tergolong baik. 

c. Dari 58 responden, variabel pengalaman memperoleh nilai terendah sebesar 

23, nilai tertinggi sebesar 32, nilai rerata sebesar 28,03, dan nilai deviation 

standart sebesar 2,248. Item pernyataan pada variabel pengalaman adalah 8 

butir, dari rata-rata item diperoleh 28,03 dibagi dengan item pernyataan 8 

mengasilkan angka 3,50 berdasarkan skala likert 1 sampai 4. Sehingga variabel 

pengalaman tergolong baik. 

d. Dari 58 responden, variabel time budget pressure memperoleh nilai terendah 

sebesar 15, nilai tertinggi sebesar 24, nilai rerata sebesar 19,45 dan nilai 

deviation standart sebesar 2,514. Item pernyataan pada variabel time budget 

pressure adalah 6 butir, dari rata-rata item diperoleh 19,45 dibagi dengan item 

pernyataan 6 mengasilkan angka 3,24 berdasarkan skala likert 1 sampai 4. 

Sehingga variabel time budget pressure tergolong baik. 
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e. Dari 58 responden, variabel kualitas audit memperoleh nilai terendah sebesar 

30, nilai tertinggi sebesar 40, nilai rerata sebesar 35,95 dan nilai deviation 

standart sebesar 2,678. Item pernyataan pada variabel kualitas audit adalah 10 

butir, dari rata-rata item diperoleh 35,95 dibagi dengan item pernyataan 10 

mengasilkan angka 3,60 berdasarkan skala likert 1 sampai 4. Sehingga variabel 

kualitas audit tergolong baik. 

f. Dari 58 responden, variabel etika auditor memperoleh nilai terendah sebesar 

38, nilai tertinggi sebesar 48, nilai rerata sebesar 44,38 dan nilai deviation 

standart sebesar 2,641. Item pernyataan pada variabel etika auditor adalah 12 

butir, dari rata-rata item diperoleh 44,38 dibagi dengan item pernyataan 12 

mengasilkan angka 3,70 berdasarkan skala likert 1 sampai 4. Sehingga variabel 

etika auditor tergolongbbaik. 

 

2. Uji Kualitas Data 

a. Hasil Uji Validitas 

 Uji validitas dipakai dalam menguji pernyataan atau item dari masing-

masing variabel. Pernyataan kuesioner dinyatakan valid apabila nilai signifikansi 

kurang dari α = 0,05 atau 5%. Hasil pengujian data terdapat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas 

Item Sig (2-tailed) Keterangan Item Sig (2-tailed) Keterangan 

Kompetensi (X1) Independensi (X2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,002 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Item Sig (2-tailed) Keterangan Item Sig (2-tailed) Keterangan 

Pengalaman (X3) Time budget pressure (X4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kualitas Audit (Y) Etika Auditor (Z) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,002 

0,000 

0,000 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0,001 

0,000 

0,004 

0,000 

0,000 

0,002 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: diolah penulis, 2021 

Hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh item pernyataan variabel 

kualitas audit, etika auditor, time budget pressure, pengalaman, independensi, dan 

kompetensi dinyatakan semua valid dikarenakan mempunyai hasil nilai uji Sig (2-

tailed) kurang dari 0,05. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah item 

pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Kompetensi 10 0,761 Reliabel 

Independensi 9 0,708 Reliabel 

Pengalaman 8 0,671 Reliabel 

Time budget pressure 6 0,710 Reliabel 

Kualitas Audit 10 0,753 Reliabel 

Etika Auditor 12 0,734 Reliabel 

Sumber: diolah penulis, 2021. 
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Hasil uji reliabilitas variabel kualitas audit, etika auditor, time budget 

pressure, pengalaman, independensi, dan kompetensi menunjukkan seluruh 

variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Berdasarkan dari pengujian yang 

dilakukkan dapat dinyatakan jika seluruh variabel penelitian telah reliabel dan dapat 

digunakan pada penelitian yang dilakukan. 

 

3.   UjiiAsumsiiKlasik 

a.  Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: diolah penulis, 2021 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Dari pengujian normalitas yang telah dilakukan mengindikasikan terdapat 

titik-titik berada didekat garis diagonal dan menyebar disamping arah garis 

diagonal, artinya model regresi pada riset telah berdistribusi secara normal. 

b. Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kompetensi (X1) 0,226 4,425 

Independensi (X2) 0,107 9,325 

Pengalaman (X3) 0,174 5,750 

Time budget pressure (X4) 0,542 1,844 

Etika Auditor (Z) 0,125 7,983 

Moderasi_X1 0,514 1,945 

Moderasi_X2 0,439 2,278 

Moderasi_X3 0,506 1,976 

Moderasi_X4 0,824 1,214 

Sumber: diolah penulis, 2021 

Dari hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4.6 yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen 

adalah kompetensi (X1) = 0,226; independensi (X2) = 0,107; pengalaman (X3) = 

0,174; time budget pressure (X4) = 0,542; etika auditor (Z) = 0,125; Moderasi_X1 

= 0,514; Moderasi_X2 = 0,439; Moderasi_X3 = 0,506; Moderasi_X4 = 0,824; nilai 

tolerance > 0,10 yang menunjukkan tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Nilai VIF dari masing-masing variabel independen adalah kompetensi 

(X1) = 4,425; independensi (X2) = 19,325; pengalaman (X3) = 5,750; time budget 

pressure (X4) = 1,844; etika auditor (Z) = 7,983; Moderasi_X1 = 1,945; 

Moderasi_X2 = 2,278; Moderasi_X3 = 1,976; Moderasi_X4 = 1,124; menghasilkan 

nilai VIF < dari 10. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas diantara variabel independen pada model regresi. 
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c. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber::diolah penulis, 2021 

Gambar 4.2 UjiiHeterokedastisitas 

Dari hasil uji yang dilakukan mengindikasikan terdapat titik-titik pada grafik 

scatterplot menyebar dengan acak dan tersebar di bawah maupun di atas angka 0 

pada sumbu Y dan titik tidak membuat bentuk pola tertentu pada hasil pengujian 

(Ghozali, 2018). Hal tersebut menunjukkan jika model regresi tidak mempunyai 

permasalahan heteroskedastisitas. 

d. Hasil UjiiAutokorelasi 

Tabel 4.7 

Hasil UjiiAutokorelasi 

Model R Square Durbin Watson 

1 0,964 2,567 

Sumber: diolah penulis, 2021 
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Dari hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,567 

pada signifikansi level 0,05 (5%) dengan banyaknya sampel riset (N) 58 dan jumlah 

independen variabel adalah 9 (K=9) diperoleh nilai dL sebesar 1,2416 dan dU 

sebesar 1,9461. Maka dihasilkan nilai 4-dU ( 4 – 1,9461 ) = 2,0539 kurang dari DW 

dan kurang dari 4-dL ( 4 – 1,2416  ) = 2,7584 atau (2,0539 < 2,567< 2,7584), 

sehingga dapat disimpulkan dalam persamaan tidak ada keputusan. 

Kemudian dilakukan pengujian dengan run test karena pengujian 

sebelumnya tidak meyakinkan apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Hasil 

pengujian run test disajikan dalam table 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Runs Test 

  

 
Unstandarized 

Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,185 

Sumber: diolah penulis, 2021 

 

Dari pengujian run test yang dilakukan menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) 0,185 > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan mengindikasikan 

tidak terjadi masalah autokorelasi negatif maupun positif. 

 

4. Uji Hipotesis 

a.  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui berapa besar 

kekuatan model untuk menjelaskan variasi variabel terikat. Dari pengujian 

koefisien determinasi dalam tabel 4.7 menghasilkan nilai R Square (R2) yaitu 0,964 

yang artinya perubahan kualitas audit (Y) bisa dijelaskna dengan perubahan 
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variabel kompetensi, independensi, pengalaman, time budget pressure, etika 

auditor, moderasi_x1, moderasi_x2, moderasi_x3, moderasi_x4, secara bersamaan 

sebesar 96,4% kemudian selisihnya sejumlah 3,6% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya diluar pada variabel yang diteliti. 

b.    Persamaan Regresi Pemoderasi 

Dalam uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi pemoderasi dengan 

aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil dari uji yang dilakukan yaitu: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Pemoderasi 

Model 

Unstandarized 

Coefficients t Sig. 

B 

(Konstanta) 35,518 199,026 0,000 

Kompetensi (X1) 0,497 3,197 0,002 

Independensi (X2) 0,665 2,950 0,005 

Pengalaman (X3) -0,012 -0,66 0,947 

Time budget pressure (X4) 0,240 2,395 0,021 

Etika Auditor (Z) 1,446 6,930 0,000 

Moderasi_X1 0,832 3,361 0,002 

Moderasi_X2 -0,047 -0,158 0,875 

Moderasi_X3 0,560 2,086 0,042 

Moderasi_X4 -0,248 -2,022 0,049 

Sumber: diolah penulis, 2021 

Berdasarkan hasil uji regresi pemoderasi dalam tabel 4.9, didapatkan 

persamaan model regression yaitu: 

Y = 35,518 + 0,497 X1 + 0,665 X2 - 0,012 X3 + 0,240 X4 + 1,446 Z + 0,832 |X1–Z| 

– 0,047 |X2 – Z| + 0,560 |X3 – Z| - 0,248 |X4 – Z| 

1) Konstanta = 35,518; artinya apabila seluruh variabel independensi, 

kompetensi, pengalaman, time budget pressure, etika auditor, moderasi etika 



67 
 

 

dengan kompetensi, moderasi etika dengan independensi, moderasi etika 

dengan pengalaman, dan moderasi etika dengan time budget pressure bernilai 

nol, maka besarnya nilai yang diperoleh dari kualitas audit di KAP Surabaya 

adalah sebesar 35,518. 

2) Nilai koefisien regresi (β1) adalah 0,497 arah positif; hal tersebut menunjukkan 

jika variabel kompetensi meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas audit 

akan meningkat sebesar 0,497 satu satuan. 

3) Nilai koefisien regresi (β2) adalah 0,665 arah positif; hal tersebut menunjukkan 

jika variabel independensi meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas audit 

akan meningkat sebesar 0,665. 

4) Nilai koefisien regresi (β3) adalah -0,012 arah negatif; hal tersebut 

menunjukkan jika variabel pengalaman meningkat sebesar satu satuan, maka 

kualitas audit akan turun sebesar -0,012. 

5) Nilai koefisien regresi (β4) adalah 0,240 arah positif; hal tersebut menunjukkan 

jika variabel time budget pressure meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas 

audit akan meningkat sebesar  0,240. 

6) Nilai koefisien regresi (β5) adalah 1,446 arah positif; hal tersebut menunjukkan 

jika variabel etika auditor meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas audit 

akan meningkat sebesar 1,446. 

7) Nilai koefisien regresi (β6) adalah 0,832 arah positif; hal tersebut menunjukkan 

jika hubungan variabel kompetensi dengan etika auditor meningkat sebesar 

satu satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,832. 
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8) Nilai koefisien regresi (β7) adalah –0,047 arah negatif; hal tersebut 

menunjukkan jika hubungan variabel independensi dengan etika auditor 

meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas audit turun sebesar -0,047. 

9) Nilai koefisien regresi (β8) adalah 0,560 arah positif; hal tersebut menunjukkan 

jika hubungan variabel pengalaman dengan etika auditor meningkat sebesar 

satu satuan, maka kualitas audit akan meningkat sebesar 0,560. 

10) Nilai koefisien regresi (β9) adalah -0,248 arah negatif; artinya apabila terjadi 

peningkatan hubungan variabel time budget pressure dengan etika auditor 

meningkat sebesar satu satuan, maka kualitas audit akan turun sebesar - 0,248. 

c. Uji F 

Uji F bertujuan menguji apakah secara simultan atau bersama-sama variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian F adalah: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F 
 

Model F Sig. 

1 Regression 140,861 0,000b 

Sumber: diolah penulis, 2021 

Berdasarkan uji hipotesis dengan uji F diketahui nilai Fhitung adalah 140,861 

dan tingkat signifikansi adalah 0,000 (0,000 < 0,05). Hal tersebut berarti secara 

bersama-sama variabel kompetensi, independensi, pengalaman, time budget 

pressure, dan etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit di 

KAP Surabaya. 
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d. Uji t 

Uji t bertujuan menguji apakah secara individual variabel independen dan 

moderasi mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji t yang disajikan dalam tabel 

4.9 adalah sebagai berikut: 

Dari pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan variabel 

kompetensi menghasilkan nilai thitung adalah 3,197 dan tingkat signifikansi adalah  

0,002 (0,002 < 0,05), hal tersebut menunjukkan variabel kompetensi berpengaruh 

pada kualitas audit. 

Untuk variabel independensi menghasilkan nilai thitung sebesar 2,950 dan 

tingkat signifikansi adalah 0,005 (0,005 < 0,05), hal tersebut menunjukkan variabel 

independensi berpengaruh pada kualitas audit. 

Variabel pengalaman menghasilkan nilai thitung sebesar -0,066 dan tingkat 

signifikansi adalah 0,947 (0,947 > 0,05), hal tersebut menunjukkan variabel 

pengalaman tidak berpengaruh pada kualitas audit. 

Variabel time budget pressure menghasilkan nilai thitung sebesar 2,395 dan 

tingkat signifikansi adalah 0,021 (0,021 < 0,05), hal tersebut menunjukkan variabel 

time budget pressure berpengaruh pada kualitas audit. 

Variabel etika auditor menghasilkan nilai thitung sebesar 6,930 dan tingkat 

signifikansi adalah 0,000 (0,000 < 0,05), hal tersebut menunjukkan variabel etika 

auditor berpengaruh pada kualitas audit. 

Variabel moderasi etika auditor dengan kompetensi (moderasi_x1) 

menghasilkan nilai thitung sebesar 3,361 dan tingkat signifikansi adalah 0,002 (0,002 
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< 0,05), hal tersebut menunjukkan hubungan antara kompetensi dengan variabel 

moderasi etika auditor berpengaruh pada kualitas audit. 

Variabel moderasi etika auditor dengan independensi (moderasi_x2) 

menghasilkan nilai thitung sebesar – 0,158 dan tingkat signifikansi adalah 0,875 

(0,875 > 0,05), hal tersebut menunjukkan hubungan antara independensi dengan 

variabel moderasi etika auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit. 

Variabel moderasi etika auditor dengan pengalaman (moderasi_x3) 

menghasilkan nilai thitung sebesar 2,086 dan tingkat signifikansi adalah 0,042 (0,042 

< 0,05), hal tersebut menunjukkan hubungan antara pengalaman dengan variabel 

moderasi etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Variabel moderasi etika auditor dengan time budget pressure (moderasi_x4) 

menghasilkan nilai thitung sebesar -2,022 dan tingkat signifikansi adalah 0,049 (0,049 

< 0,05), hal tersebut menunjukkan hubungan antara time budget pressure dengan 

variabel moderasi etika auditor berpengaruh pada kualitas audit. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil uji hipotesis dan analisis penelitian, maka pembahasan hipotesis 

dari riset yaitu: 

4.2.1 Pengaruh komptensi auditor terhadap kualitas audit 

Dari hasil uji t menunjukkan variabel kompetensi mempunyai nilai thitung 

sebesar 3,197 dan nilai signifikansi 0,002 (0,002 < 0,05), yang berarti hipotesis 

pertama (H1) diterima. Hal tersebut menunjukkan variabel kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan pada kualitas audit di KAP Surabaya. 
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Hasil riset ini mampu membuktikan bahwa kompetensi yang baik dapat 

membantu meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan hasil statistik deskriptif  

membuktikan rata-rata jawaban responden dalam kompetensi adalah baik (3,51). 

Dapat disimpulkan kebanyakan dari responden merupakan auditor yang memiliki 

kompetensi baik pada bidangnya. Auditor dalam melaksanakan audit harus selalu 

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi dan 

pengetahuan auditor dalam mengaudit yang terus membaik akan meningkatkan 

audit quality yang dilakukan.  

Hasil riset yang dilakukan sesuai dengan atribusi teori dimana reaksi 

tingkah laku seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan 

eksternal. Berdasarkan teori atribusi, faktor internal kompetensi auditor pada riset 

ini memberikan pengaruh positif atau meningkatkan kinerja auditor untuk menjadi 

semakin baik. Dengan semakin baiknya kinerja auditor maka akan menghasilkan 

audit quality yang semakin baik. 

Hasil riset ini juga sejalan dengan hasil riset Ramlah, dkk. (2018), Prasanti, 

dkk (2019),  Hardiningsih, dkk. (2019),  Puspitasari, dkk. (2019), Kertarajasa, dkk. 

(2019), Himmawan dkk. (2018), dan Arrizqy (2016) yang mengindikasikan bahwa 

kompetensi auditor berpengaruh positif pada audit quality. Namun riset ini tidak 

sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Anugrah (2017) dan Oklivia dan 

Marlinah (2014) mengindikasikan hasil bahwa kompetensi auditor tidak 

berpengaruh pada audit quality.  
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4.2.2 Pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit 

Dari hasil uji t menunjukkan variabel independensi memiliki nilai thitung 

sebesar 2,950 dan nilai signifikansi 0,005 (0,005 < 0,05), yang berarti hipotesis 

kedua (H2) diterima. Hal tersebut menunjukkan variabel independensi 

mempengaruhi secara positif dan signifikan pada audit quality di KAP Surabaya. 

Hasil riset ini mampu membuktikan bahwa independensi yang baik dapat 

membantu meningkatkan kualitas audit. Dari hasil statistik deskriptif  terbukti 

bahwa rata-rata jawaban responden dalam kompetensi tergolong baik (3.53). Dapat 

disimpulkan jika kebanyakan dari responden merupakan auditor yang memiliki 

independensi yang baik dalam melaksanakan pekerjaanya. Auditor dalam 

melaksanakan audit harus selalu independen, baik dalam penyusunan program, 

pelaksanaan dan pelaporan hasil audit dari berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan. Dengan membaiknya independensi auditor maka audit quality yang 

dilakukan akan semakin baik.  

Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan atribusi teori dimana reaksi 

tingkah laku seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan 

eksternal. Berdasarkan teori atribusi, faktor internal independensi menentukan 

sikap yang berasal dari dalam diri auditor melakukan audit. Dalam penelitian ini 

bisa diambil kesimpulan jika independensi memberikan pengaruh positif atau 

peningkatan pada kinerja auditor untuk menjadi lebih baik. 

Hasil riset ini sesuai dengan hasil riset Ramlah, dkk. (2018), Hardiningsih, 

dkk. (2019), Anugrah (2017), Arrizqy (2016) dan Nurhayati (2015) 

mengindikasikan independensi auditor memiliki pengaruh positif pada audit 
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quality. Namun tidak sejalan dengan riset oleh Kertarajasa, dkk. (2019) dan 

Himmawan dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa independensi auditor memiliki 

pengaruh negatif pada audit quality. Dan juga tidak sejalan dengan riset oleh 

Prasanti, dkk (2019) dan Oklivia dan Marlinah (2014) menunjukkan jika 

independensi auditor tidak mempengaruhi audit quality. 

4.2.3 Pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.  

Dari hasil uji t menunjukkan variabel pengalaman mempunyai nilai thitung 

sebesar -0,066 dan nilai signifikansi 0,947 (0,947 > 0,05), yang artinya hipotesis 

ketiga (H3) ditolak. Hal tersebut menunjukkan variabel pengalaman tidak memiliki 

pengaruh pada audit quality di KAP Surabaya. 

Hasil riset ini tidak mampu memberikan bukti jika pengalaman auditor yang 

baik dapat membantu meningkatkan kualitas audit. Meskipun hasil dari statistik 

deskriptif  terbukti bahwa rata-rata jawaban responden dalam kompetensi adalah 

baik (3.50) tetapi mayoritas responden berdasarkan lamanya bekerja dan banyaknya 

tugas pemeriksaan belum bisa meningkatkan audit quality. Semakin tinggi 

pengalaman yang dimiliki auditor belum dapat meningkatkan audit quality yang 

mereka hasilkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan teori atribusi, faktor internal 

(pengalaman) dan lama bekerja auditor belum bisa mendeteksi kesalahan yang 

dilakukan pada obyek pemeriksaan. Banyaknya tugas yang diterima auditor belum 

dapat memacu auditor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat agar tidak 

terjadi penumpukan tugas audit. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan atribusi 

internal pengalaman pada auditor tidak memiliki pengaruh pada pelaksanaan tugas 
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audit. Hal tersebut juga dapat diartikan jika audit quality tidak dapat dipengaruhi 

oleh lama kerja dan banyaknya tugas yang diterima auditor. 

Hasil riset ini tidak sesuai dengan hasil riset terdahulu oleh Putri (2020), 

Prasanti, dkk (2019), Arrizqy (2016), dan Oklivia dan Marlinah (2014) yang 

menunjukkan jika pengalaman auditor memiliki pengaruh positif pada audit 

quality. Dan juga tidak sejalan dengan riset oleh Kertarajasa, dkk. (2019) yang 

menunjukkan jika pengalaman auditor mempengaruhi secara negatif pada audit 

quality. 

4.2.4 Pengaruh time budget pressure auditor terhadap kualitas audit.  

Dari hasil uji t menunjukkan variabel time budget pressure mempunyai nilai 

thitung sebesar 2,395 dan nilai signifikansi 0,021 (0,021 < 0,05), yang berarti 

hipotesis keempat (H4) diterima. Hal tersebut menunjukkan variabel time budget 

pressure memiliki pengaruh positif dan signifikan pada audit quality di KAP 

Surabaya. 

Hasil riset ini mampu memberikan bukti jika time budget pressure yang baik 

bisa membantu meningkatkan audit quality. Dari hasil statistik deskriptif  terbukti 

jumlah rata-rata jawaban responden dalam time budget pressure adalah baik (3.24). 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah auditor telah memiliki 

alokasi waktu yang efisien dalam melaksanakan pekerjaanya. Sikap auditor dalam 

memanfaatkan waktu audit dan sikap auditor terhadap penurunan kualitas audit 

harus selalu diperhatikan dengan baik. Auditor dituntut untuk mengalokasikan 

waktu secara efisien dan realistis terhadap batasan waktu yang diberikan dalam 

audit. Alokasi waktu yang terlalu lama akan membuat auditor tidak termotivasi 
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untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan jika alokasi waktu yang 

diberikan terlalu sempit akan membuat auditor tergesa-gesa dan mengabaikan 

prosedur dalam audit sehingga menurunkan audit quality. Semakin baik dan efisien 

time budget pressure auditor maka akan semakin baik pula audit quality yang 

dihasilkan.  

Hasil riset yang dilakukan sesuai dengan atribusi teori dimana reaksi 

tingkah laku seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan 

eksternal. Berdasarkan teori atribusi, faktor eksternal time budget pressure 

menentukan sikap yang berasal dari luar diri auditor melakukan audit. Pada riset ini 

dapat disimpulkan jika time budget pressure memberikan pengaruh positif atau 

peningkatan pada kinerja auditor untuk menjadi semakin baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil riset Anugrah (2017) menunjukkan 

jika time budget pressure auditor mempengaruhi positif pada audit quality. 

Penelitian ini tidak sejalan riset oleh Putri (2020), Nurhayati (2015) menunjukkan 

jika time budget pressure auditor memiliki pengaruh negatif pada audit quality. Dan 

juga tidak sejalan dengan riset dari Oklivia dan Marlinah (2014) menunjukkan 

bahwa time budget pressure auditor tidak mempengaruhi audit quality. 

4.2.5 Pengaruh etika auditor memoderasi hubungan variabel kompetensi 

terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji t menunjukkan variabel moderasi etika auditor dengan 

kompetensi (moderasi_x1) memiliki nilai thitung sebesar 3,361 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,002 (0,002 < 0,05), artinya adalah hipotesis kelima (H5) 

diterima. Hal tersebut menunjukkan hubungan antara kompetensi dengan variabel 



76 
 

 

moderasi etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di 

KAP Surabaya.  

Hasil riset ini mampu memberikan bukti jika etika dapat memperkuat 

pengaruh dari variabel kompetensi dan kualitas audit. Dari hasil statistik deskriptif 

terbukti bahwa rata-rata jawaban responden dalam etika menunjukkan baik (3.70). 

Dapat disimpulkan jika mayoritas responden adalah auditor yang memiliki etika 

yang baik dalam melaksanakan pekerjaanya.  

Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan atribusi teori dimana reaksi 

tingkah laku seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan 

eksternal. Tanggung jawab profesi, integritas dan obyektifitas auditor dalam 

melaksanakan tugas dapat memperkuat hubungan antara variabel kompetensi 

dengan kualitas audit. Berdasarkan teori atribusi, hasil dalam penelitian ini bisa 

ditarik kesimpulan bahwa etika mampu memperkuat hubungan antara variabel 

kompetensi dengan audit quality. 

Hasil riset ini sesuai dengan hasil riset oleh Hardiningsih, dkk. (2019), 

Prasanti, dkk (2019), dan Puspitasari, dkk (2019), menunjukkan bahwa etika 

auditor memperkuat pengaruh hubungan variabel kompetensi pada audit quality. 

Namun riset ini tidak sesuai pada riset oleh Ramlah, dkk. (2018), Kertarajasa, dkk. 

(2019), Himmawan dkk. (2018), dan Anugrah (2017) yang mengindikasikan bahwa 

etika auditor memperlemah pengaruh hubungan variabel kompetensi terhadap audit 

quality.   
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4.2.6 Pengaruh etika auditor memoderasi hubungan variabel independensi 

terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji t menunjukkan variabel moderasi etika auditor dengan 

independensi (moderasi_x2) memiliki nilai thitung sebesar – 0,158 dan nilai 

signifikansi 0,875 (0,875 > 0,05), artinya adalah hipotesis keenam (H6) ditolak. Hal 

tersebut menunjukkan hubungan antara independensi dengan variabel moderasi 

etika auditor tidak memiliki pengaruh pada audit quality di KAP Surabaya. 

Hasil riset ini belum mampu membuktikan jika etika mampu mempengaruhi 

hubungan antara variabel independensi dan kualitas audit. Meskipun dari hasil 

statistik deskriptif terbukti bahwa rata-rata jawaban responden dalam etika 

tergolong baik (3.70). Tetapi dari mayoritas responden, etika yang dimiliki oleh 

auditor masih belum bisa meningkatkan hubungan independensi dengan kualitas 

audit.  

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan teori atribusi, faktor internal 

etika auditor yang didalamnya meliputi tanggung jawab profesi, integritas dan 

obyektifitas auditor dalam melaksanakan tugas tidak dapat mempengaruhi 

hubungan dari variabel indepedensi dengan kualitas audit. Hal ini menunjukkan jika 

belum semua auditor dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Pada pengerjaan audit, 

masih terdapat auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan yang 

memihak/bekerjasama dengan keinginan siapapaun selama proses pemeriksaan. 

Berdasarkan teori atribusi, hasil dalam riset ini bisa ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa etika tidak mampu mempengaruhi hubungan antara independensi dengan 

audit quality. 
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Hasil riset ini tidak sesuai dengan hasil riset oleh Ramlah, dkk. (2018), 

Hardiningsih, dkk. (2019), Himmawan dkk. (2018), dan Nurhayati (2015) 

menunjukkan jika etika auditor memperkuat pengaruh hubungan variabel 

independensi pada audit quality. Riset ini tidak sejalan pada riset yang dilakukan 

oleh Prasanti, dkk (2019), Kertarajasa, dkk. (2019), dan Anugrah (2017) 

mengindikasikan jika etika auditor memperlemah pengaruh hubungan variabel 

independensi pada audit quality. 

4.2.7 Pengaruh etika auditor memoderasi hubungan variabel pengalaman 

terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji t menunjukkan variabel moderasi etika auditor dengan 

pengalaman (moderasi_x3) memiliki nilai thitung sebesar 2,086 dan nilai signifikansi 

0,042 (0,042 < 0,05), yang berarti hipotesis ketujuh (H7) diterima. Hal tersebut 

menunjukkan hubungan antara pengalaman dengan variabel moderasi etika auditor 

berpengaruh positif dan signifikan pada audit quality di KAP Surabaya. Dengan 

kata lain bisa disimpulkan jika variabel etika dapat memperkuat hubungan antara 

variabel pengalaman dan audit quality. 

Hasil riset ini mampu membuktikan jika etika mampu memperkuat 

hubungan antara variabel pengalaman dan kualitas audit. Dari hasil statistik 

deskriptif terbukti jumlah rata-rata jawaban responden dalam etika tergolong baik 

(3.70). Dapat disimpulkan jika mayoritas responden adalah auditor yang memiliki 

etika yang baik dalam melaksanakan pekerjaanya.  

Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan atribusi teori dimana reaksi 

tingkah laku seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan 
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eksternal. Faktor internal tanggung jawab profesi, integritas dan obyektifitas auditor 

dalam melaksanakan tugas dapat memperkuat hubungan antara variabel 

pengalaman dan audit quality. Berdasarkan teori atribusi, hasil dalam riset ini bisa 

ditarik kesimpulan jika etika mampu memperkuat hubungan antara variabel 

pengalaman dan audit quality. 

Hasil riset ini sesuai dengan hasil riset oleh Putri (2020), Prasanti, dkk 

(2019), dan Nurhayati (2015) yang menunjukkan jika etika auditor memperkuat 

pengaruh hubungan variabel pengalaman terhadap kualitas audit. Namun penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kertarajasa, dkk. (2019) 

yang menunjukkan bahwa etika auditor memperlemah pengaruh hubungan variabel 

pengalaman pada audit quality. 

4.2.8 Pengaruh etika auditor memoderasi hubungan variabel time budget 

pressure terhadap kualitas audit. 

Dari hasil uji t menunjukkan variabel moderasi etika auditor dengan time 

budget pressure (moderasi_x4) memiliki nilai thitung sebesar -2,022 dan nilai 

signifikansi 0,049 (0,049 < 0,05), yang artinya hipotesis kedelapan (H8) diterima. 

Hal tersebut menunjukkan hubungan antara pengalaman dengan variabel moderasi 

etika auditor memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada audit quality di KAP 

Surabaya. Dengan kata lain bisa disimpulkan jika variabel etika dapat 

memperlemah pengaruh dari variabel time budget pressure dan audit quality.  

Hasil penelitian ini belum mampu membuktikan jika etika dapat 

memperkuat pengaruh dari variabel time budget pressure dan kualitas audit. Dari 

hasil statistik deskriptif terbukti jika rata-rata jawaban responden dalam etika 
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tergolong baik (3.70). Dapat disimpulkan jika mayoritas responden adalah auditor 

yang memiliki etika yang baik dalam melaksanakan pekerjaanya. Auditor dituntut 

untuk mengalokasikan waktu secara efisien dan realistis terhadap batasan waktu 

yang diberikan dalam audit. Alokasi waktu yang terlalu lama akan membuat auditor 

tidak termotivasi untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan jika 

alokasi waktu yang diberikan terlalu sempit akan membuat auditor tergesa-gesa dan 

mengabaikan prosedur dalam audit sehingga menurunkan audit quality. 

Hasil riset telah sesuai dengan atribusi teori dimana reaksi tingkah laku 

seseorang pada suatu kejadian dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal tanggung jawab profesi, integritas dan obyektifitas auditor dalam 

melaksanakan tugas dapat menurunkan hubungan antara variabel time budget 

pressure dan kualitas audit. Berdasarkan teori atribusi, hasil pada riset ini bisa 

disimpulkan bahwa etika memperlemah pengaruh dari variabel time budget 

pressure dan kualitas audit. 

Hasil riset ini sesuai dengan hasil riset oleh Putri (2020), dan Anugrah 

(2017) yang menunjukkan jika etika auditor memperlemah pengaruh hubungan 

variabel time budget pressure pada audit quality. Namun riset ini tidak sejalan 

dengan riset yang dijalakan Nurhayati (2015) menunjukkan etika auditor 

memperkuat pengaruh hubungan variabel time budget pressure pada audit quality. 

 


