
Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan 

Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Oleh:
Ika Sukriah

Akram
Biana Adha Inapty

Abstract 
This  research  is  to  examine  how  far  job  experience,  independency,  

objectivity,  integrity  and  competency  influence  quality  of  audit  result.  This  
research is conducted by using method survey to internal auditor of government  
which have followed Education and Training of Functional Position of Auditor  
(Diklat  JFA),  with  type  research  of  causality.  Data  analysis  conducted  with  
multiple  regression  model.  The  hypothesis  tested  are  revealed  as  that  job  
experience, independency, objectivity, integrity and competency have influence to  
quality of audit result as well as partially and simultaneously. 

The result of the test revealed that job experience, independency, objectivity,  
integrity  and competency  as  well  as  simultaneously  influence  quality  of  audit  
result.Partially,  job  experience,  objectivity  and  competency  have  significant  
influence to quality of audit  result.  The matter means that more and more job  
experiences,  progressively  auditor  objective  conduct  excelsior  and  inspection  
mount  competency  had  by  auditor,  hence  progressively  mount  or  good 
progressively quality result of inspection which was him conducting. We suggest  
for future research in order to add  more variable like etics, audit risk and than to  
extend the population.

Keywords: job experience, independency, objectivity, integrity, competency,  
quality of audit result.

1.1 Latar Belakang

Pengawasan  intern  yang  dilakukan  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern 

Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi 
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dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, 

penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya 

terdiri  dari  tindakan mencari  keterangan  tentang  apa  yang  dilaksanakan  dalam 

suatu  instansi  yang  diperiksa,  membandingkan  hasil  dengan  kriteria  yang 

ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi 

tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Pemeriksaan  yang  dilakukan  APIP  terkadang  menemui  kendala  dalam 

pelaksanaannya  dimana  adanya  rasa  kekeluargaan,  kebersamaan  dan 

pertimbangan  manusiawi  yang  terlalu  menonjol.  Masalah  lain  yang  dihadapi 

dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, 

kemampuan  aparat  pengawasan  dalam  melaksanakan  pemeriksaan,  sehingga 

pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Pengguna  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  APIP 

menginginkan  adanya  aparat  pengawasan  yang  bersih,  berwibawa,  tertib  dan 

teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang 

berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri 

dari  Kode Etik  APIP dan  Standar  Audit  APIP.  Kode  etik  dimaksudkan  untuk 

menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit 

dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan 

adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh 

mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah 

ditetapkan.
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Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara  (PERMENPAN) Nomor  PER/04/M.PAN/03/2008,  salah  satu  tujuannya 

adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-

prinsip  kerja  yang  akuntabel  dan  terlaksananya  pengendalian  audit  sehingga 

terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan 

audit.  Prinsip-prinsip  perilaku  yang  berlaku  bagi  auditor  antara  lain  integritas, 

obyektifitas  dan kompetensi.  Integritas  diperlukan agar  auditor  dapat  bertindak 

jujur dan tegas dalam melaksanakan audit;  obyektifitas diperlukan agar auditor 

dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu 

yang  berkepentingan  atas  hasil  audit;  serta  kompetensi  auditor  didukung  oleh 

pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Standar  Audit  APIP  sebagaimana  diatur  dalam  PERMENPAN  Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam 

melaksanakan  audit.  Standar  umum  dalam  standar  audit  tersebut  antara  lain 

mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam 

standar  umum tersebut  bahwa “dalam semua hal  yang  berkaitan  dengan audit, 

APIP harus independen dan para auditornya  harus obyektif  dalam pelaksanaan 

tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas 

auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Tidak mudah menjaga independensi,  obyektifitas serta integritas auditor. 

Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan 

bahwa  auditor  dapat  meningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaannya.  Alim  dkk. 

(2007)  menyatakan  bahwa  kerjasama  dengan  obyek  pemeriksaan  yang  terlalu 
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lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki 

auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama 

penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin 

auditor  menjadi  tidak  jujur  dalam  mengungkapkan  fakta  yang  menunjukkan 

rendahnya  integritas  auditor.  Oleh  karena  itu  merupakan  hal  menarik  untuk 

mengadakan  penelitian  tentang  pengaruh  faktor-faktor  pengalaman  kerja, 

independensi,  obyektifitas,  integritas  dan  kompetensi  terhadap  peningkatan 

kualitas hasil pemeriksaan.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi 

yang  ditekuninya,  serta  dituntut  untuk  memenuhi  kualifikasi  teknis  dan 

berpengalaman  dalam  industri-industri  yang  mereka  audit  (Arens  dkk.,  2004). 

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam 

pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan 

keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa 

kerja yang dimiliki  auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit 

yang dihasilkan.

Penelitian Budi dkk. (2004) dan Oktavia (2006) tentang pengalaman kerja 

memberikan  hasil  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  pengalaman  kerja  terhadap 

pengambilan  keputusan  auditor,  sementara  dari  penelitian  Suraida  (2005) 

menyatakan  bahwa  pengalaman  audit  dan  kompetensi  berpengaruh  terhadap 

skeptisisme  profesional  dan  ketepatan  pemberian  opini  auditor  akuntan  publik. 

Begitu  juga  penelitian  yang  dilakukan  Asih  (2006),  menemukan  bahwa 
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pengalaman  auditor  baik  dari  sisi  lama  bekerja,  banyaknya  tugas  maupun 

banyaknya jenis perusahaan yang diaudit  berpengaruh positif  terhadap keahlian 

auditor  dalam  bidang  auditing.  Herliansyah  dkk. (2006),  dari  penelitiannya 

menemukan  bahwa  pengalaman  mengurangi  dampak  informasi  tidak  relevan 

terhadap judgment auditor. 

Independensi  dan  kompetensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas 

audit  bersumber  dari  penelitian  Christiawan (2002) dan Alim  dkk.  (2007).  Hal 

yang sama dilakukan oleh Mardisar dkk. (2007), yang memberikan hasil penelitian 

bahwa pekerjaan  dengan  kompleksitas  rendah  berpengaruh  signifikan  terhadap 

kualitas hasil  kerja auditor. Kemudian Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa 

pemahaman  good  governance dapat  meningkatkan  kinerja  auditor  jika  auditor 

tersebut  selama  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  selalu  menegakkan  sikap 

independensi.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini (Christiawan (2002), Budi 

dkk. (2004),  Suraida  (2005),  Asih  (2006),  Herliansyah  dkk. (2006),  Oktavia 

(2006),  Alim  dkk. (2007),  Mardisar  dkk. (2007),  dan  Trisnaningsih  (2007)) 

mengamati  faktor-faktor  tentang  pengalaman  kerja,  independensi,  serta 

kompetensi auditor pada kantor akuntan publik, kecuali penelitian Oktavia (2006) 

yang dilakukan pada auditor pemerintah. Oleh karena itu, selain ketiga faktor atau 

variabel  tersebut,  dalam  penelitian  ini  ditambahkan  dua  variabel  lain  yaitu 

obyektifitas  dan  integritas  auditor  untuk  dianalisa  pengaruhnya  terhadap 

peningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  pada  auditor  intern 

pemerintah.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  dapat  dirumuskan  masalah 

penelitian  sebagai  berikut: Seberapa  besar  pengalaman  kerja,  independensi, 

obyektifitas, integritas dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas hasil pemeriksaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, 

integritas  dan  kompetensi  auditor  terhadap  peningkatan  kualitas  hasil 

pemeriksaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengalaman Kerja

Marinus  dkk. (1997) dalam Herliansyah  dkk. (2006) menyatakan bahwa 

secara  spesifik  pengalaman  dapat  diukur  dengan  rentang  waktu  yang  telah 

digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job).  Purnamasari (2005) dalam 

Asih  (2006)  memberikan  kesimpulan  bahwa seorang  karyawan  yang  memiliki 

pengalaman  kerja  yang  tinggi  akan  memiliki  keunggulan  dalam  beberapa  hal 

diantaranya:  1) mendeteksi  kesalahan,  2) memahami  kesalahan dan 3) mencari 

penyebab munculnya kesalahan.

2. 2. Independensi

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak 

dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas 
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BPKP,  2005).  Dalam  Arens  dkk. (2004)  menyatakan  nilai  auditing  sangat 

bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor.  Sikap 

independen  meliputi  independen  dalam  fakta  (in  fact)  dan  independen  dalam 

penampilan (in appearance).

2.3. Obyektifitas

Pusdiklatwas  BPKP  (2005),  menyatakan  obyektifitas  sebagai  bebasnya 

seseorang  dari  pengaruh  pandangan  subyektif  pihak-pihak  lain  yang 

berkepentingan,  sehingga  dapat  mengemukaan  pendapat  menurut  apa  adanya. 

Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan 

dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan 

atau  pekerjaan-pekerjaan  lain  yang  merupakan  tugas  operasional  obyek  yang 

diperiksa,  (3)  Tidak berangkat  tugas dengan niat  untuk mencari-cari  kesalahan 

orang lain,  (4) dapat mempertahankan kriteria  dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan 

atas pemikiran yang logis.

2.4. Integritas

Integritas  merupakan  kualitas  yang  melandasi  kepercayaan  publik  dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.  Integritas 

mengharuskan  seorang  auditor  untuk  bersikap  jujur  dan  transparan,  berani, 

bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu 

diperlukan  untuk  membangun  kepercayaan  dan  memberikan  dasar  bagi 

pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005). 
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.2.5. Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008). 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).

2.6. Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kualitas  hasil  pemeriksaan  adalah  probabilitas  dimana  seorang  auditor 

menemukan  dan  melaporkan  tentang  adanya  suatu  pelanggaran  dalam  sistem 

akuntansi  kliennya.  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  yang  besar  akan  berusaha 

untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang 

kecil (De Angelo, 1981, dalam Alim dkk., 2007).

2.7. Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil pemeriksaan

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi 

yang  ditekuninya,  serta  dituntut  untuk  memenuhi  kualifikasi  teknis  dan 

berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya (Arens  dkk., 2004). 

Pengalaman  akuntan  publik  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  makin 

banyaknya  audit  yang  dilakukan  serta  kompleksitas  transaksi  keuangan 

perusahaan  yang  diaudit  sehingga  akan  menambah  dan  memperluas 

pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 2002).

8



Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  semakin  lama  masa  kerja  dan 

pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula 

kualitas audit yang dihasilkan (Alim dkk., 2007). Hasil penelitian Herliansyah dkk. 

(2006)  menunjukkan  bahwa  pengalaman  mengurangi  dampak  informasi  tidak 

relevan terhadap  judgment auditor. Kidwell  dkk. (1987) dalam Budi  dkk. (2004) 

menemukan  bahwa  manajer  dengan  pengalaman  kerja  yang  lebih  lama 

mempunyai hubungan yang positif dengan pengambilan keputusan etis. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dkk. (2004) bahwa pengalaman kerja 

tidak mempunyai pengaruh terhadap komitmen profesional maupun pengambilan 

keputusan  etis.  Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  hipotesis  yang  diajukan 

adalah:

H1:  Pengalaman  kerja  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hassil 

pemeriksaan

2.8. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Hasil  penelitian  Trisnaningsih  (2007)  mengindikasikan  bahwa  auditor 

yang hanya memahami  good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan 

tidak  menegakkan  independensinya  maka  tidak  akan  berpengaruh  terhadap 

kinerjanya.  Alim  dkk  (2007)  dan  Cristiawan  (2002)  menemukan  bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat 

mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:
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H2:  Independensi  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hasil 

pemeriksaan

2.9. Pengaruh Obyektifitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi  obyektifitas dan 

dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak 

dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas 

berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum 

dalam  Standar  Audit  APIP  menyatakan  bahwa  dengan  prinsip  obyektifitas 

mensyaratkan  agar  auditor  melaksanakan  audit  dengan  jujur  dan  tidak 

mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas 

auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan penjelasan 

diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

2.10. Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Alim  dkk (2007)  menyatakan  bahwa  kualitas  audit  dapat  dicapai  jika 

auditor  memiliki  kompetensi  yang  baik  dan  hasil  penelitiannya  menemukan 

bahwa kompetensi  berpengaruh  terhadap  kualitas  audit.  Auditor  sebagai  ujung 

tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang 

telah  dimiliki  agar  penerapan  pengetahuan  dapat  maksimal  dalam praktiknya. 

Sunarto  (2003)  menyatakan  bahwa  integritas  dapat  menerima  kesalahan  yang 

tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima 

kecurangan  prinsip.  Dengan  integritas  yang  tinggi,  maka  auditor  dapat 
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meningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaannya  (Pusdiklatwas  BPKP,  2005). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H4:  Integritas  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hasil 

pemeriksaan 

2.11. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Kompetensi  yang dibutuhkan dalam melakukan audit  yaitu  pengetahuan 

dan kemampuan. Auditor harus memiliki  pengetahuan untuk memahami entitas 

yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama 

dalam  tim  serta  kemampuan  dalam  menganalisa  permasalahan.  Christiawan 

(2002)  dan  Alim  dkk.  (2007)  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  kompetensi 

auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan penjelasan 

diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H5:  Kompetensi  auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hasil 

pemeriksaan

2.12. Kerangka Konseptual

Pengalaman kerja     (+)

Independensi     (+)

Obyektifitas        (+)

Kompetensi       (+)

Kualitas Hasil 
Pemeriksaan
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3. Metode Penelitian  

Jenis  penelitian  yang  digunakan  hádala  penelitian  kausalitas  yang 

bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel (Mustafa 

dkk.,  2007). Populasi  penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri  Sipil (PNS) 

yang  bekerja  pada  Inspektorat  sepulau  Lombok.  Penentuan  sampel  dengan 

purposive/judgment  sampling yaitu  yang  sudah  mengikuti  pendidikan  dan 

pelatihan (diklat) sebagai auditor sebagai berikut:

Tabel 1. Auditor di Inspektorat Se-Pulau Lombok

No. Nama Instansi Diklat JFA Jumlah
AuditorTR A KT D

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Barat
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Inspektorat Kabupaten Lombok Timur
Inspektorat Kabupaten Lombok Utara
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Inspektorat Kota Mataram

12
 8
 7
 0
10
 2

 29
20
 7
 0
 8
12

4
9
7
1
4
8

2
1
0
1
2
0

47
38
21
 2
24
22

Jumlah auditor yang menjadi sampel 39 76 33 6 154
Sumber: BPKP Denpasar, Mei, 2009
Keterangan: TR : Auditor Terampil

A : Auditor Ahli
KT : Auditor Ketua Tim
D : Auditor Pengendali Teknis (Dalnis)

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Semua  instrumen  menggunakan  skala  likert  dengan  5  skala  nilai  yaitu 

Sangat  Tidak  Setuju  (STS)  dengan nilai  1,  Tidak  Setuju  (TS)  dengan  nilai  2, 

Nertral (N) dengan nilai  3, Setuju (S) dengan nilai  4, serta Sangat Setuju (SS) 

dengan  nilai  5.  kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disusun 

berdasarkan acuan yang ditetapkan BPKP kecuali untuk independensi mengadopsi 

dari Trisnaningsih dengan modifikasi. 
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Variabel Independen:

1. Pengalaman kerja adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit yang 

dilihat  dari  segi  lamanya  bekerja  sebagai  auditor  dan  banyaknya  tugas 

pemeriksaan yang telah dilakukan.

2. Independensi adalah kebebasan posisi  auditor  baik dalam sikap maupun 

penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas 

audit yang dilaksanakannya. 

3. Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai  atas jasa yang 

diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, 

tidak  memihak,  jujur  secara  intelektual,  tidak  berprasangka atau  bias,  serta 

bebas dari benturangan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain. 

(Prinsip etika, Kode etik IAI).

4. Integritas  merupakan sikap jujur,  berani,  bijaksana  dan tanggung jawab 

auditor dalam melaksanakan audit.

5. Kompetensi  adalah  kualifikasi  yang  dibutuhkan  oleh  auditor  untuk 

melaksanakan  audit  dengan  benar,  yang  diukur  dengan  indikator  mutu 

personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus.

Variabel Dependen:

6.   Kualitas  Hasil  Pemeriksaan  adalah  kualitas  kerja  auditor  yang  ditunjukkan 

dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar 

yang telah ditetapkan.
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3.2. Prosedur Analisa Data

Tahap-tahap  pengujian  dilakukan  dengan  perhitungan  profil  responden, 

statistik  deskripsi,  uji kualitas  data,  uji  asumsi klasik.  Untuk menguji  hipotesis 

dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  statistik  regresi  berganda  (Multiple  

Regression) dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

Dimana: Y : Kualitas hasil pemeriksaan
a : Nilai intersep (konstan)
b : Koefisien arah regresi
X1 : Pengalaman Kerja Auditor
X2 : Independensi Auditor
X3 : Obyektifitas Auditor
X4 : Integritas Auditor
X5 : Kompetensi Auditor
e : error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum 

Gambaran umum memberikan penjelasan mengenai jumlah quesioner yang 

kembali dari reponden (lampiran 1, tabel 1).

4.2. Distribusi Frekuesi Variabel  
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Pengujian  frekuensi  variabel  dilakukan  untuk  melihat  distribuís  jalaban 

responden yang akan membantu dalam penjelasan pembahasan (dapat dilihat pada 

tabel 2 -7, lampiran 1). 

4.3. Uji Kualitas Data 

Kesahihan (validity) suatu alat ukur adalah kemampuan untuk mengukur 

apa yang sebenarnya harus diukur, atau dapat mengukur indikator-indikator suatu 

objek  pengukuran  Alat  ukur  atau  instrumen  berupa  kuesioner  dikatakan 

memberikan hasil akurat  dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan (reliable) 

(Ghozali,  2002). Instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid jika nilai 

korelasi item pernyataan dengan total item pernyataan > 0,3 (Masrun, 1979, dalam 

Sugiyono, 2002) dan nilai signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2006). Dari tabel diatas 

dapat  dilihat  bahwa  semua  item  pernyataan  adalah  valid  dan  reliabel,  kecuali 

untuk  pernyataan  pada  variabel  pengalaman  kerja  nomor  8  dimana  nilai 

korelasinya  <  0,3  sehingga  pernyataan  tersebut  tidak  diikutsertakan  dalam 

pengolahan data selanjutnya. (lihat tabel 8, lampiran 2)

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi 

memenuhi  asumsi  normalitas  atau  tidak.  Pengujian  normalitas  residual  untuk 

model  regresi  dapat  dilihat  pada tabel 9 yang menunjukkan nilai  Kolmogorov-

15



Smirnov sebesar 1.023 dengan signifikansi  > 5% sebesar 0,246 sehingga dapat 

disimpulkan residual data dari model terdistribusi normal. 

Tabel 9. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

105
,0000000

2,18827420
,100
,077

-,100
1,023
,246

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Pengujian  multikolinearitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  antara 

variabel independen memiliki  hubungan atau tidak satu sama lainnya.  Hasil uji 

multikolonieritas  pada  tabel  10  menunjukkan  nilai  VIF  di  bawah 10 dan nilai 

tolerance  tidak  <  0,1  sehingga  dapat  disimpulkan  model  regresi  tidak  terdapat 

multikolinearitas.

Tabel 10. Uji Multikolinearitas
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Coefficientsa

7,649 2,944 2,598 ,011
,190 ,079 ,178 2,400 ,018 ,733 1,364

-,013 ,045 -,021 -,301 ,764 ,839 1,192
,455 ,103 ,439 4,415 ,000 ,408 2,451

-,027 ,071 -,042 -,385 ,701 ,348 2,872
,371 ,082 ,381 4,551 ,000 ,576 1,735

(Constant)
TPK_Valid
TIP
TOT
TIG
TKT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TKHPa. 

4.4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.  Pengujian  heteroskedastisitas  menggunakan  uji  glejser  dengan  variabel 

dependen ABS_RES.  Pada tabel  11 menunjukkan bahwa semua variabel,  nilai 

signifikansinya  di  atas  5%  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi 

heteroskedastisitas.

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

-1,088 1,933 -,563 ,575
,025 ,052 ,055 ,477 ,635 ,733 1,364

-,013 ,029 -,048 -,440 ,661 ,839 1,192
,049 ,068 ,113 ,729 ,468 ,408 2,451
,010 ,046 ,035 ,206 ,837 ,348 2,872
,005 ,054 ,012 ,091 ,927 ,576 1,735

(Constant)
TPK_Valid
TIP
TOT
TIG
TKT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ABS_RESa. 

4.5. Analisis Regresi Berganda
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4.5.1. Pembahasan

Hasil  analisis  regresi  dapat  dilihat  pada  tabel  12. Dari  uji  pengaruh 

simultan (F test) didapatkan F hitung untuk TKHP sebesar 29.733 dan signifikan 

pada 0,000 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi TKHP, 

dengan adjusted R squarenya yaitu 58%. Sementara sisanya 42% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model.

4.5.1.1. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis (H1a)

Pada  saat  melakukan  uji  statistik  parsial  untuk  variabel  pengalaman  kerja 

adalah diperoleh nilai signifikansi 0,018 < 0,05 dan koefisien regresi 0,190.  Hal 

ini berarti hipotesis pertama dapat diterima bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang 

auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002), 

Kidwell  dkk. (1987)  dalam  Budi  dkk. (2004),  Suraida  (2005),  Asih  (2006), 

Purnamasari  (2005) dalam Asih (2006),  Herliansyah  dkk. (2006), Marinus  dkk. 

(1997) dalam Herliansyah  dkk. (2006)  dan Alim  dkk., (2007). Sementara hasil 

penelitian  Budi  dkk. (2004)  dan Oktavia  (2006)  yang  menyatakan  pengalaman 

kerja  tidak  berpengaruh  terhadap  komitmen  profesional  dan  pengambilan 

keputusan etis, tidak konsisten dengan hasil penelitian ini.
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4.5.1.2.Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2

Nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel independensi sebesar 0,764 > 

0,05 dengan koefisien regresi -0,013. Hal ini berarti hipotesis kedua tidak dapat 

diterima,  atau  independensi  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil 

pemeriksaan.

Ketidaksignifikan ini jika dilihat dari distribusi jawaban responden (tabel 3) 

persentase jawaban pertanyaan 1,2,4,5, dan 8 dengan jawaban tidak setuju (skala 

2) berkisar 13-24%. Ketidaksignifikanan disebabkan karena pada saat penyusunan 

program  pemeriksaan  masih  ada  intervensi  pimpinan  untuk  menentukan, 

mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang akan diperiksa serta 

intervensi atas prosedur-prosedur yang dipilih oleh auditor (pernyataan nomor 1 

dan 2).  Kemudian  pada saat  pelaksanaan pemeriksaan masih  belum bebas  dari 

usaha-usaha manajerial  (obyek pemeriksaan)  untuk menentukan atau menunjuk 

kegiatan  yang  diperiksa,  sehingga  masih  ada  auditor  yang  merasa  tidak  perlu 

bekerjasama  dengan  manajerial  (pernyataan  nomor  4  dan  5).  Terakhir,  dari 

pernyataan  nomor  8  disimpulkan  pada  saat  penyusunan  laporan  masih  sering 

menggunakan bahasa atau istilah yang menimbulkan multi tafsir.

Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Christiawan (2002), Trisnaningsih (2007) dan Alim dkk., (2007) yang menyatakan 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

4.5.1.3.Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3

19



Nilai  signifikansi  untuk  variabel  obyektifitas  sebesar  0,000  <  0,05  dengan 

koefisien  regresi  0,455.  Hal  ini  berarti  hipotesis  ketiga  dapat  diterima  bahwa 

obyektifitas berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka 

semakin  baik  kualitas  hasil  pemeriksaannya.  Hasil  penelitian  ini  mendukung 

pernyataan  Sunarto  (2003)  dan  Pusdiklatwas  BPKP  (2005)  bahwa  prinsip 

obyektifitas  mengharuskan  auditor  bersikap  adil,  tidak  memihak,  tidak 

berprasangka  atau  bias,  serta  bebas  dari  benturan  kepentingan  atau  berada  di 

bawah pengaruh pihak lain, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa 

adanya. 

4.5.1.4.Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 4

Nilai  signifikansi  untuk  variabel  integritas  adalah  0,701  >  0,05  dengan 

koefisien regresi -0,027. Hal ini  berarti hipotesis keempat tidak dapat diterima, 

atau integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan  distribusi  jawaban  responden  (tabel  5),  integritas  yang  diukur 

dalam bentuk  kejujuran,  keberanian,  sikap  bijaksana  dan  rasa  tanggung  jawab 

auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dengan persentase jawaban 

setuju berkisar 52 – 80%, tetapi kemungkinan ada pernyataan-pernyataan sensitif 

yang  dapat  menimbulkan  ketidaksignikan  hasil.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 

persentase jawaban responden yang memberikan pendapat netral atau ragu-ragu 

sebesar 1 – 13% yaitu pada pernyataan nomor 5, 9 dan 10.
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Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ketidaksignifikan  hasil  berdasarkan 

pertanyaan  no.5,9,10  disebabkan  karena  auditor  mempertimbangkan  keadaan 

pribadi  sesorang/sekelompok  orang  atau  suatu  organisasi  untuk  membenarkan 

perbuatan melanggar ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, serta bila 

obyek  pemeriksaan  melakukan  kesalahan  maka  auditor  bersikap  menyalahkan 

yang dapat menyebabkan kerugian orang lain.

4.5.1.5. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 5

Nilai  signifikansi  untuk  variabel  kompetensi  sebesar  0,000  <  0,05  dengan 

koefisien  regresi  0,371.  Hal  ini  berarti  hipotesis  kelima  dapat  diterima  bahwa 

kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil 

penelitian  ini  mendukung  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Rai  (2008)  dan 

seiring dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002), Suraida 

(2005) dan Alim dkk. (2007).

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pengalaman kerja, 

obyektifitas  dan  kompetensi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hasil 

pemeriksaan.  Dengan  demikian,  semakin  banyak  pengalaman  kerja,  semakin 

obyektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi 

yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaan  yang  dilakukannya. Sedangkan untuk  independensi  dan  integritas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
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Sedangkan secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap 

kualitas  hasil  pemeriksaan  dengan  kemampuan  menjelaskan  terhadap  variabel 

dependen sebesar 58%. Hal ini berarti masih banyak variabel-variabel independen 

lainnya yang dapat menjelaskan variabel kualitas hasil pemeriksaan.

5.2. Keterbatasan dan Saran

1. Ruang  lingkup  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  Inspektorat  se-Pulau 

Lombok sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu 

dilakukan penelitian yang lebih luas.

2. Masih terdapat  variabel  independen lain  yang mempengaruhi  variasi  dalam 

variabel  kualitas  hasil  pemerikaan  yang  belum  tergali  pada  penelitian  ini 

seperti akuntabilitas, etika, resiko audit. 
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LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No. Nama Instansi

Jumlah 
kuesioner 

yang 
disebar

Jumlah 
kuesioner 

yang 
dikembalikan

Tingkat 
pengembalian 
per-instansi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inspektorat  Propinsi  Nusa  Tenggara 
Barat
Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah
Inspektorat Kabupaten Lombok Timur
Inspektorat Kabupaten Lombok Utara
Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
Inspektorat Kota Mataram

47
38
21
 2
24
22

34
19
21
2
10
19

72,34%
50%
100%
 100%
41,67%
86,36%

Tingkat pengembalian kuesioner keseluruhan 154 105 68,18%

Tabel 2.. Distribusi Jawaban Pada Variabel Pengalaman Kerja
Skor Jumlah dan P ersentase Jawaban per-It em P ernyataan

Jawaban 1 2 3 4 5 6 7
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 4 4 5 5 5 5 16 15 1 1 0 0 4 4
3 4 4 2 2 4 4 5 5 3 3 5 5 9 9
4 56 53 66 63 64 61 65 62 61 58 72 69 69 66
5 41 39 32 30 30 29 18 17 40 38 28 27 23 22

T ot al 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100  

Sumber: data diolah

Tabel 3. Distribusi Jawaban Pada Variabel Independensi
Skor Jumlah dan P ersent ase Jawaban per-It em  P ernyataan

Jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 2 2 4 4 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 6 6 3 3
2 25 24 19 18 6 6 14 13 22 21 0 0 9 9 22 21 8 8
3 13 12 12 11 11 10 12 11 13 12 8 8 11 10 8 8 7 7
4 52 50 58 55 65 62 62 59 57 54 62 59 65 62 55 52 71 68
5 13 12 12 11 21 20 15 14 13 12 33 31 18 17 14 13 16 15

T otal 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100

Sumber: data diolah

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Obyektifitas
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Skor Jum lah dan P ersent ase Jawaban per-It em  P ernyat aan
Jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 14 13 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3
3 5 5 14 13 5 5 3 3 6 6 1 1 9 9 6 6
4 60 57 50 48 57 54 57 54 64 61 58 55 69 66 75 71
5 37 35 27 26 43 41 45 43 34 32 45 43 25 24 21 20

T otal 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100

Sumber: data diolah

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Integritas
Skor Jumlah dan P ersentase Jawaban per-It em P ernyataan

Jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2
3 2 2 2 2 6 6 4 4 7 7 2 2 4 4 2 2 13 12 14 13 1 1 2 2 1 1 1 1
4 55 52 60 57 60 57 66 63 80 76 72 69 84 80 67 64 60 57 73 70 84 80 79 75 68 65 62 59
5 46 44 41 39 39 37 33 31 18 17 31 30 15 14 34 32 20 19 12 11 20 19 24 23 36 34 40 38

T otal 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100

Sumber: data diolah

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Kompetensi
Skor Jumlah dan P ersent ase Jawaban per-It em P ernyat aan

Jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 4 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 0 0
3 5 5 17 16 1 1 1 1 7 7 4 4 5 5 2 2 18 17 5 5
4 70 67 57 54 55 52 72 69 76 72 73 70 76 72 71 68 68 65 71 68
5 26 25 6 6 49 47 32 30 22 21 28 27 23 22 29 28 17 16 29 28

T otal 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100

Sumber: data diolah
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Tabel 7. Distribusi Jawaban Pada Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Skor Jum lah dan P ersentase Jawaban per-It em  P ernyataan
Jawaban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 1 1 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 3 3 3 3 0 0
3 2 2 8 8 3 3 1 1 2 2 0 0 11 10 9 9 6 6 1 1
4 82 78 72 69 70 67 73 70 59 56 65 62 74 70 83 79 77 73 62 59
5 20 19 20 19 32 30 30 29 44 42 40 38 11 10 10 10 19 18 42 40

T otal 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100

Sumber: data diolah

Lampiran 2:

Tabel 8: Uji Kualitas Data
Variabel No. Pernyataan Perason 

Correlation Sigifikansi Cronbach Alpha Keterangan

Pengalaman 
Kerja

1
2
3
4
5
6
7
8

0,516
0,596
0,540
0,499
0,429
0,522
0,354
0,231

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,018

0,773 Valid dan 
Reliabel

Independensi 1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,730
0,637
0,752
0,603
0,356
0,622
0,656
0,666
0,725

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,819 Valid dan 
Reliabel

Obyektifitas 1
2
3
4
5
6
7
8

0,742
0,514
0,746
0,651
0,720
0,631
0,711
0,544

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,816 Valid dan 
Reliabel

Integritas 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0,758
0,813
0,661
0,644
0,711
0,680
0,637
0,680
0,508
0,436
0,570
0,693
0,760
0,538

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,896 Valid dan 
Reliabel

Kompetensi 1 0,561 0,000 0,824 Valid dan 
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,330
0,551
0,725
0,701
0,656
0,652
0,730
0,573
0,663

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Reliabel

Kualitas Hasil 
Pemeriksaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,646
0,637
0,821
0,733
0,699
0,637
0,368
0,519
0,628
0,584

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,831 Valid dan 
Reliabel

Tabel 12. Hasil Regresi

Model

 

 

 

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t

 

Sig.

 B
Std. 

Error Beta

1 (Constant) 7.649 2.944  2.598 .011

 TPK .190 .079 .178 2.400 .018

 TIP -.013 .045 -.021 -.301 .764

 TOT .455 .103 .439 4.415 .000

 TIG -.027 .071 -.042 -.385 .701

 TKT .371 .082 .381 4.551 .000

F test           29.733

Signifikansi F 0.000

R Square              0.600

Adjusted R Square 0.580

     a. Predictors: (Constant), TKT, TIP, TPK, TOT, TIG

     b. Dependent Variable: TKHP
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Lampiran 2.

Yth.   Bapak/Ibu Responden   

Bersama ini  saya  mohon  kesediaan  Bapak/Ibu  untuk mengisi  kuesioner  dalam 

rangka penelitian saya yang berjudul:

“Analisa Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas 

dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan” 

Kuesioner  ini  terdiri  atas sejumlah pernyataan.  Perlu Bapak/Ibu ketahui  bahwa 

keberhasilan  penelitian  ini  sangat  tergantung  dari  partisipasi  Bapak/Ibu  dalam 

menjawab kuesioner. 

Atas  partisipasi  dan  kerjasamanya,  saya  mengucapkan  terima  kasih  dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya. 

Cara Pengisian Kuesioner 

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia 

(rentang angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap 

pernyataan  mengharapkan  hanya  satu  jawaban.  Setiap  angka  akan  mewakili 

tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu: 

1 = sangat tidak setuju (STS) 

2 = tidak setuju (TS) 

3 = netral (N) 

4 = setuju (S) 

5 = sangat setuju (SS) 

Untuk  pertanyaan  yang  tidak  ada  angka  pilihannya,  Bapak/Ibu  diminta  untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi yang dialami pada pekerjaan saat ini. 

Hormat Saya,

Peneliti
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IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ……………………………….. 

2. Umur : ……………………………….. 

3. Jenis Kelamin :      Pria;        Wanita 

4. Pendidikan Terakhir :      S3;      S2;       S1;       D3;      SLTA  

5. Pangkat/Golongan : ……………………………….. 

6. Jabatan : ………………………………..

7. Lama Menjadi PNS : ……………………………….. 

8. Asal Inspektorat : ……………………………….. 

9. Lama di Inspektorat tersebut : ……………………………….. 

10. Pengalaman dimutasi/promosi :      1 kali;        2 kali;       3 kali;       4 kali; 

5 kali keatas  

11. Diklat Teknis/Fungsional yang pernah diikuti :

a.  ………………………………..

b.  ………………………………..

c.  ………………………………..

d.  ………………………………..

e.  ………………………………..
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PENGALAMAN KERJA

NO. PERNYATAAN

NILAI

STS

1

TS

2

N

3

S

4

SS

5

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:

I. Indikator: Lamanya bekerja sebagai auditor

1.

Semakin  lama  menjadi  auditor,  semakin 
mengerti  bagaimana  menghadapi  entitas/obyek 
pemeriksaan  dalam  memperoleh  data  dan 
informasi yang dibutuhkan.

2.

Semakin lama bekerja sebagai auditor, semakin 
dapat mengetahui informasi yang relevan untuk 
mengambil  pertimbangan  dalam  membuat 
keputusan.

3.
Semakin lama bekerja sebagai auditor, semakin 
dapat  mendeteksi  kesalahan  yang  dilakukan 
obyek pemeriksaan.

4.

Semakin lama menjadi auditor, semakin mudah 
mencari  penyebab  munculnya  kesalahan  serta 
dapat  memberikan  rekomendasi  untuk 
menghilangkan/memperkecil penyebab tersebut.

II. Indikator: Banyaknya Tugas Pemeriksaan

5.
Banyaknya  tugas  pemeriksaan  membutuhkan 
ketelitian  dan  kecermatan  dalam 
menyelesaikannya.

6.
Kekeliruan  dalam pengumpulan  dan  pemilihan 
bukti serta informasi dapat menghambat proses 
penyelesaian pekerjaan.

7.
Banyaknya  tugas  yang  dihadapi  memberikan 
kesempatan  untuk  belajar  dari  kegagalan  dan 
keberhasilan yang pernah dialami.

8.
Banyaknya  tugas  yang  diterima  dapat  memacu 
auditor  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  dengan 
cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas.

3



DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDENSI

NO. PERNYATAAN

NILAI

STS

1

TS

2

N

3

S

4

SS

5

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:

I. Indikator: Independensi penyusunan program

1.

Penyusunan  program  audit  bebas  dari  campur 
tangan pimpinan (inspektur) untuk menentukan, 
mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian 
tertentu yang diperiksa.

2. Penyusunan program audit bebas dari  intervensi 
pimpinan tentang prosedur yang dipilih auditor.

3.
Penyusunan  program  audit  bebas  dari  usaha-
usaha  pihak  lain  untuk  menentukan  subyek 
pekerjaan pemeriksaan.

II. Indikator: Independensi pelaksanaan pekerjaan

4.
Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha manajerial 
(obyek  pemeriksaan)  untuk  menentukan  atau 
menunjuk kegiatan yang diperiksa.

5. Pelaksanaan  pemeriksaan  harus  bekerjasama 
dengan manajerial selama proses pemeriksaan.

6.
Pemeriksaan  bebas  dari  kepentingan  pribadi 
maupun  pihak  lain  untuk  membatasi  segala 
kegiatan pemeriksaan.

III. Indikator: Independensi pelaporan

7. Pelaporan bebas dari kewajiban pihak lain untuk 
mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan.

8. Pelaporan  hasil  audit  bebas  dari  bahasa  atau 
istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir.

9.
Pelaporan bebas dari usaha pihak tertentu untuk 
mempengaruhi  pertimbangan  pemeriksa 
terhadap isi laporan pemeriksaan.
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL OBYEKTIFITAS

NO. PERNYATAAN

NILAI

STS

1

TS

2

N

3

S

4

SS

5

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:

I. Indikator: Bebas dari benturan kepentingan

1.
Auditor  dapat  bertindak adil  tanpa dipengaruhi 
tekanan  atau  permintaan  pihak  tertentu  yang 
berkepentingan atas hasil pemeriksaan.

2.

Auditor menolak menerima penugasan audit bila 
pada  saat  bersamaan  sedang  mempunyai 
hubungan  kerjasama  dengan  pihak  yang 
diperiksa.

3.
Auditor  tidak  boleh memihak  kepada siapapun 
yang  mempunyai  kepentingan  atas  hasil 
pekerjaannya.

4.. Auditor harus dapat diandalkan dan dipercaya.

II. Indikator: Pengungkapan kondisi sesuai fakta

5

Auditor  tidak  dipengaruhi  oleh  pandangan 
subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, 
sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut 
apa adanya.

6.
Dalam  melaksanakan  tugas,  auditor  tidak 
bermaksud  untuk  mencari-cari  kesalahan  yang 
dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

7. Auditor  dapat  mempertahankan  kriteria  dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi.

8.
Dalam melakukan  tindakan  atau  dalam  proses 
pengambilan  keputusan,  auditor  menggunakan 
pikiran yang logis.
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL INTEGRITAS

NO. PERNYATAAN

NILAI

STS

1

TS

2

N

3

S

4

SS

5

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:

I. Indikator: Kejujuran auditor

1. Auditor harus taat pada peraturan-peraturan baik 
diawasi maupun tidak diawasi.

2.
Auditor  harus  bekerja  sesuai  keadaan  yang 
sebenarnya,  tidak  menambah  maupun 
mengurangi fakta yang ada.

3. Auditor  tidak  menerima  segala  sesuatu  dalam 
bentuk apapun yang bukan haknya.

II. Indikator: Keberanian auditor

4.

Auditor  tidak dapat diintimidasi oleh orang lain 
dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan 
oleh orang lain  guna mempengaruhi  sikap dan 
pendapatnya.

5.
Auditor  mengemukakan  hal-hal  yang  menurut 
pertimbangan  dan  keyakinannya  perlu 
dilakukan.

6. Auditor  harus  memiliki  rasa  percaya  diri  yang 
besar dalam menghadapi berbagai kesulitan.

III. Indikator: Sikap bijaksana auditor

7. Auditor selalu menimbang permasalahan berikut 
akibat-akibatnya dengan seksama.

8. Auditor mempertimbangkan kepentingan negara.

9.

Auditor  tidak  mempertimbangkan  keadaan 
seseorang/sekelompok  orang  atau  suatu  unit 
organisasi  untuk  membenarkan  perbuatan 
melanggar ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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IV. Indikator: Tanggung jawab auditor

10.
Auditor tidak mengelak atau menyalahkan orang 
lain  yang dapat  mengakibatkan  kerugian orang 
lain.

11.
Auditor memiliki rasa tanggung jawab bila hasil 
pemeriksaannya  masih  memerlukan  perbaikan 
dan penyempurnaan.

12. Auditor  memotivasi  diri  dengan  menunjukkan 
antusiasme yang konsisten untuk selalu bekerja.

13. Auditor  bersikap  dan  bertingkah  laku  sesuai 
dengan norma yang berlaku.

14.

Dalam  menyusun  rekomendasi,  auditor  harus 
berpegang  teguh  kepada  ketentuan/peraturan 
yang  berlaku  dengan  tetap  mempertimbangkan 
agar rekomendasi dapat dilaksanakan.
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI

NO. PERNYATAAN

NILAI

STS

1

TS

2

N

3

S

4

SS

5

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:

I. Indikator: Mutu personal

1.
Auditor  harus  memiliki  rasa  ingin  tahu  yang 
besar,  berpikiran  luas  dan  mampu  menangani 
ketidakpastian.

2.
Auditor harus dapat  menerima bahwa tidak ada 
solusi  yang  mudah,  serta  menyadari  bahwa 
beberapa temuan dapat bersifat subyektif.

3. Auditor harus mampu bekerjasama dalam tim.

II. Indikator: Pengetahuan umum

4. Auditor  harus  memiliki  kemampuan  untuk 
melakukan review analitis.

5. Auditor  harus  memiliki  pengetahuan  tentang 
teori organisasi untuk memahami organisasi.

6. Auditor  harus  memiliki  pengetahuan  auditing 
dan pengetahuan tentang sektor publik.

7.
Auditor  harus  memiliki  pengetahuan  tentang 
akuntansi yang akan membantu dalam mengolah 
angka dan data.

III. Indikator: Keahlian khusus

8.
Auditor  harus  memiliki  keahlian  untuk 
melakukan  wawancara  serta  kemampuan 
membaca cepat.

9. Auditor  harus  memahami  ilmu  statistik  serta 
mempunyai keahlian menggunakan komputer.

10. Auditor  memiliki  kemampuan  untuk  menulis 
dan mempresentasikan laporan dengan baik.
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DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS HASIL 

PEMERIKSAAN

NO. PERNYATAAN

NILAI

STS

1

TS

2

N

3

S

4

SS

5

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:

I. Indikator: Kesesuaian Pemeriksaan dengan  Standar Audit

1. Saat  menerima  penugasan,  auditor  menetapkan 
sasaran, ruang lingkup, metodelogi pemeriksaan.

2.
Dalam  semua  pekerjaan  saya  harus  direview 
oleh  atasan  secara  berjenjang  sebelum laporan 
hasil pemeriksaan dibuat.

3.

Proses pengumpulan  dan pengujian bukti harus 
dilakukan  dengan  maksimal  untuk  mendukung 
kesimpulan,  temuan  audit  serta  rekomendasi 
yang terkait.

4.

Auditor  menatausahakan dokumen audit  dalam 
bentuk kertas kerja audit  dan disimpan dengan 
baik  agar  dapat  secara  efektif  diambil,  dirujuk 
dan dianalisis.

5. Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor harus 
mematuhi kode etik yang ditetapkan.

II. Indikator: Kualitas laporan hasil pemeriksaan

6.
Laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan 
simpulan  hasil  pemeriksaan  secara  obyektif, 
serta rekomendasi yang konstruktif.

7.
Laporan  mengungkapkan  hal-hal  yang 
merupakan  masalah  yang  belum  dapat 
diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan.

8.

Laporan harus dapat mengemukakan pengakuan 
atas  suatu  prestasi  keberhasilan  atau  suatu 
tindakan  perbaikan  yang  telah  dilaksanakan 
obyek pemeriksaan.
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9.
Laporan  harus  mengemukakan  penjelasan  atau 
tanggapan  pejabat/pihak  obyek  pemeriksaan 
tentang hasil pemeriksaan.

10.

Laporan yang dihasilkan harus akurat,  lengkap, 
obyektif, meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat 
waktu agar informasi yang diberikan bermanfaat 
secara maksimal.
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