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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan 
Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (survei terhadap auditor KAP di Jambi dan 
Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan 
bukti empiris tentang pengaruh independensi, pengalaman, due professional care, dan 
akuntabilitas terhadap kualitas audit yang dimiliki auditor KAP di jambi dan palembang. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 
terdaftar di Directory IAPI, di Jambi dan Palembang. Analisis data dilakukan dengan uji 
validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi 
linier berganda. Penelitian ini menggunakan data primer dan diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 73 responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, pengalaman, due professional caredan 
akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini 
membuktikan bahwa independensi, pengalaman dan akuntabilitas secara parsial 
mempengaruhi kualitas audit akan tetapi due professional care tidak berpengaruh pada 
kualitas audit.  
 
Kata kunci: independensi, pengalaman, due professional care, akuntabilitas, kualitas audit 

 

PENDAHULUAN  

Profesi akuntan publik merupakan 
profesi kepercayaan masyarakat. Dari 
profesi akuntan publik, masyarakat 
mengharapkan penilaian yang bebas dan 
tidak memihak terhadap informasi yang 
disajikan oleh manajemen perusahaan 
dalam laporan keuangan (Mulyadi, 
2002:2). Kepercayaan yang besar dari 
pemakai laporan keuangan auditan dan 
jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan 
publik inilah yang akhirnya mengharuskan 

akuntan publik memperhatikan kualitas 
audit yang dihasilkannya.  

Kualitas audit yang dihasilkan 
akuntan publik juga tengah mendapat 
sorotan dari masyarakat setelah terjadi 
banyak skandal yang melibatkan akuntan 
publik baik diluar negeri maupun didalam 
negeri. Maraknya skandal keuangan yang 
terjadi baik di dalam maupun di luar negeri 
telah memberikan dampak besar terhadap 
kepercayaan publik terhadap profesi 
akuntan publik. Profesi akuntan publik 
sebagai pihak ketiga yang independen 
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seharusnya memberikan jaminan atas 
relevansi dan keandalan sebuah laporan 
keuangan. Skandal didalam negeri terlihat 
dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis 
Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik 
yang diindikasikan melakukan pelanggaran 
berat saat mengaudit bank-bank yang 
dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu 
terdapat kasus keuangan dan manajerial 
perusahaan publik yang tidak bisa 
terdeteksi oleh akuntan publik yang 
menyebabkan perusahaan didenda oleh 
Bapepam (Winarto dalam Christiawan 
2003:82). Selain itu terjadi permasalahan 
auditor tidak mampu mendeteksi trik 
rekayasa laporan keuangan, seperti yang 
terungkap juga pada skandal yang 
menimpa Enron, Andersen, Xerox, 
WorldCom, Tyco, Global Crossing, 
Adelphia dan Walt Disney (Sunarsi dalam 
Christiawan 2003:83) maka inti 
permasalahannya adalah independensi 
auditor tersebut. Terkait dengan konteks 
inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi 
tingkat kompetensi dan independensi 
auditor saat ini dan apakah kompetensi dan 
independensi auditor tersebut berpengaruh 
terhadap kualitas audit yang dihasilkan 
oleh akuntan publik. Kualitas audit ini 
penting karena dengan kualitas audit yang 
tinggi maka akan dihasilkan laporan 
keuangan yang dapat dipercaya sebagai 
dasar pengambilan keputusan 

De Angelo dalam Kusharyanti 
(2003:25) mendefinisikan kualitas audit 
sebagai kemungkinan (joint probability) 
dimana seorang auditor akan menemukan 
dan melaporkan pelanggaran yang ada 
dalam sistem akuntansi kliennya. AAA 
Financial Accounting Commitedalam 
Christiawan (2002:83) menyatakan bahwa 
"Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu 

kompetensi dan independensi. Kedua hal 
tersebut berpengaruh langsung terhadap 
kualitas audit. 

Standar umum kedua (SA seksi 220 
dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa 
“Dalam semua hal yang berhubungan 
dengan perikatan, independensi dalam 
sikap mental harus dipertahankan oleh 
auditor “. Standar ini mengharuskan bahwa 
auditor harus bersikap independen (tidak 
mudah dipengaruhi), karena ia 
melaksanakan pekerjaannya untuk 
kepentingan umum. Dengan demikian ia 
tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor 
harus melaksanakan kewajiban untuk 
bersikap jujur tidak hanya kepada 
manajemen dan pemilik perusahaan, 
namun juga kepada kreditor dan pihak lain 
yang meletakkan kepercayaan atas laporan 
keuangan auditan. 

Selain independensi, persyaratan-
persyaratan lain yang harus dimiliki oleh 
seorang auditor seperti dinyatakan dalam 
Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2001 
: 150.1) adalah keahlian dan due 
professional care. Auditor dalam kasus 
kegagalan audit harus menentukan pada 
level manakah auditor melakukan kelalaian 
dengan menilai standard of care untuk 
mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang 
ditunjukkan cukup untuk menghindari 
kewajiban (Kadous, 2000) dan para 
penuntut hukum harus menentukan apakah 
auditor menggunakan due professional 
care dalam melakukan sebuah audit 
(Anderson dkk, 1997). Penelitian Rahman 
dalam Singgih dan Bawono (2010:4) 
memberikan bukti empiris bahwa due 
professional care merupakan faktor yang 
paling berpengaruh terhadap kualitas audit, 
serta penelitian Louwers dkk dalam 
Singgih dan Bawono (2010:4) yang 
menyimpulkan bahwa kegagalan audit 
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dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak 
terkait disebabkan karena kurangnya sikap 
skeptis dan due professional care auditor 
daripada kekurangan dalam standar 
auditing. 

Mardisar dan Sari (2007) 
mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan 
auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 
kebertanggungjawaban (akuntabilitas) 
yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 
pekerjaan audit. Oleh karena itu 
akuntabilitas merupakan hal yang sangat 
penting yang harus dimiliki oleh seorang 
auditor dalam melaksanakan pekerjaanya. 

Penelitian ini merupakan penelitian 
replikasi dari penelitian Singgih dan 
Bawono (2010), perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian sebelumnya selain waktu 
dan tempat penelitian, dari jumlah populasi 
dan sampelnya serta jenis KAP. Jenis KAP 
yang dijadikan responden dalam penelitian 
terdahulu adalah KAP yang tergolong 
dalam KAP “Big Four”, sehingga peneliti 
tertarik untuk menerapkan penelitian 
terdahulu pada KAP sedang dan KAP kecil 
yang persainganya tidak sekompetitif dari 
KAP“Big Four”. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah 1) Untuk 
membuktikan secara empiris pengaruh 
independensi, pengalaman, due 
professional care dan akuntabilitas secara 
simultan terhadap kualitas audit. 2) Untuk 
membuktikan secara empiris pengaruh 

independensi, pengalaman, due 
professional care dan akuntabilitas secara 
parsial terhadap kualitas audit. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Subjek Penelitian 

Peneliti mengambil objek dan 
subjek penelitian di daerah Jambi dan 
Palembang. Objeknya adalah 
independensi, pengalaman, due 
professional care, dan akuntabilitas 
auditor. Sehingga subjek dari penelitian ini 
adalah para auditor yang bekerja dan 
terdaftar di Kantor Akuntan Publik (KAP) 
yang ada di Jambi dan Palembang, yang 
menjadi pilihan peneliti. 

Operasional Variabel 

Operasional variabel penelitian yang 
memberikan menjelaskan variabel, konsep, 
indikator, skala dan item yang digunakan 
diberikan pada tabel 1 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh melalui kuesioner yang 
dibagikan kepada para akuntan publik 
yang terdaftar dan bekerja di Kantor 
Akuntan Publik. Adapun metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket (kuesioner). 
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Tabel 1 
Operasional Variabel 

 
Variabel Konsep Indikator Skala Item  

X1 

Independensi 
Standar Auditing Seksi 
220.1 (SPAP : 2001) 
menyebutkan bahwa 
independen bagi 
seorang akuntan publik 
artinya tidak mudah 
dipengaruhi karena ia 
melaksanakan 
pekerjaannya untuk 
kepentingan umum. 
 

(a).Independensi 
penyusunan program. 
(b).Independensi 
investigatif. 
(c).Independensi pelaporn. 

Skala 
interval 

1-2 
 
3-4 
 
5-6 

X2 

Pengalaman 
Pengalaman merupakan 
suatu proses 
pembelajaran dan 
penambahan 
perkembangan potensi 
bertingkah laku baik 
dari pendidikan formal 
maupun non formal 
atau bisa juga diartikan 
sebagai suatu proses 
yang membawa 
seseorang kepada suatu 
pola tingkah laku yang 
lebih tinggi.(Knoers 
dan Haditono;1999) 

(a). Lamanya bekerja 
(b). Frekuensi pekerjaan 
pemeriksaan yang telah 
dilakukan. 
(c). Banyaknya pelatihan 
yang telah diikutinya. 

Skala 
interval 

1-2 
3-4 
 
 
5-6 
 
 

X3 

Due 
Professional 

care 

Due professional care 
memiliki arti 
kemahiran profesional 
yang cermat dan 
seksama. Menurut PSA 
No. 4 SPAP (2001), 
kecermatan dan 
keseksamaan dalam 
penggunaan kemahiran 
profesional menuntut 
auditor untuk 
melaksanakan 

(a). Sikap skeptis. 
(b).Keyakinan yang 
memadai. 

Skala 
interval 

1-2 
3-4 
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skeptisme profesional, 
yaitu suatu sikap 
auditor yang berpikir 
kritis terhadap bukti 
audit dengan selalu 
mempertanyakan dan 
melakukan evaluasi 
terhadap bukti audit 
tersebut. 

X4 

Akuntabilitas 
Akuntabilitas sebagai 
bentuk dorongan 
psikologi yang 
membuat seseorang 
berusaha 
mempertanggungjawab
kan semua tindakan 
dan keputusan yang 
diambil kepada 
lingkungannnya. 
(Tetclock;1984) 

(a). Motivasi 
(b). Pengabdian pada 
profesi. 
(c). Kewajiban sosial. 

Skala 
interval 

1-2 
3-4 
 
5-6 

Y 
Kualitas 

Audit 

Kualitas audit adalah 
sebagai kemungkinan 
(probability) dimana 
seorang auditor 
menemukan dan 
melaporkan tentang 
adanya suatu 
pelanggaran dalam 
sistem akuntansi 
kliennya. (De 
Angelo;1981) 

(a). Budaya dalam KAP. 
(b). Keahlian dan kualitas 
personal rekan dan staff 
audit. 
(c). Efektivitas proses 
audit. 
(d). Keandalan dan 
manfaat laporan audit 

Skala 
interval 

1-2 
3-4 
 
 
5-6 
7-8 

     

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruhakuntan publik/auditor dari 
tingkatan partner, manajer, senior, dan 
junior yang terdaftar dan bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di 
Jambi dan Palembang. Populasi dalam 

penelitian ini kurang dari 100, maka 
menurut Arikunto, (2000:134) bahwa 
dalam penelitian yang populasinya kurang 
dari 100, maka sebaiknya di ambil 
selurunya, sehingga penelitianya 
merupakan penelitian populasi, sehingga 
diperoleh keakuratan data dan kesimpulan 
penelitian. 
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Validitas dan Reliabilitas 

Data yang diperoleh dari penelitian 
ini adalah data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner, sehingga untuk 
itu diperlukan dua macam pemgujian 
yaitu: uji validitas (test of validity) dan uji 
reliabilitas (test of reliability). Uji validitas 
digunakan untuk mengukur sah atau 
tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan 
suatu yang akan di ukur oleh kuesioner 
tersebut (Sunyono, 2011:114).Validitas 
dihitung setiap butirnya dengan rumus 
product moment. Reabilitas adalah alat 
untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk. Butir pertanyaan dikatakan 
reliabel atau handal apabila jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten, atau stabil dari waktu ke waktu 
(Sunyono;2011:110). Uji reliabilitas 
dilakukan dengan cara One Shot atau 
pengukuran sekali saja. Suatu konstruk 
atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan cronbach alpha > 0,60. 
(Sunyono 2011:110) 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi linear berganda dengan 
terlebih dahulu mengkonversikan skala 
ordinal ke skala interval melalui metode 
interval berurutan (Method of Successive 
Interval). Persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Keterangan : 
Y  :Kualitas Audit  
β0  :Intercept(Konstanta) 
β1β2β3β4 :Koefisien regresi  
X1  :Independensi  
X2  : Pengalaman  

X3  : Due Professional Care 
X4  : Akuntabilitas 
e  : Error 

Uji asumsi klasik yang digunakan 
normalitas untuk menguji apakah variabel 
bebas (X) dan variabel terikat (Y) 
keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Persamaan regresi dikatakan 
baik jika mempunyai data variabel bebas 
dan data variabel terikat berdistribusi 
mendekati normal atau normal sama sekali. 
Uji heterokedastisistas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam persamaan regresi 
berganda perlu juga diuji mengenai sama 
atau tidak varians dari residual dari 
observasi yang satu dengan observasi yang 
lain. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedastisitas, tidak 
heterokedastisistas.  

Uji multikolinieritas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel 
bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
antara variabel independen.  

Uji autokorelasi tidak dilakukan, 
karena data yang akan di kumpulkan dan 
diolah merupakan data cross section bukan 
data time series yang menyebabkan 
terjadinya autokorelasi.  

Pengujian terhadap hipotesis dalam 
penelitian ini dilakukan dengan Uji t dan 
Uji F. Uji F ini digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 
bersama-sama (simultan) variabel-variabel 
independen (bebas) terhadap variabel 
dependen (terikat). Uji t digunakan untuk 
mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Pada pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa independensi, 
pengalaman, due professional care dan 
akuntabilitas secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit. 
Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, 
yaitu semakin tinggi tingkat independensi, 
pengalaman, due professional care dan 
akuntabilitas seorang auditor maka akan 
semakin tinggi pula kualitas audit yang 
dihasilkan oleh auditor tersebut. Hal ini 
didukung dengan Uji F yang menunjukan 
bahwa nilai Fhitung>Ftabel  yaitu 8,033 > 
2,507. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan Bawono 
dan Singgih (2010) menguji apakah ada 
pengaruh independensi, pengalaman, due 
professional care dan akuntabilitas secara 
simultan terhadap kualitas audit. Hasilnya 
menunjukkan  bahwa  tedapat pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel kualitas 
audit secara simultan atau bersama-sama. 

Pengaruh Independensi Secara Parsial 
Terhadap Kualitas Audit 

Variable independensi berpengaruh 
secara signifikan terhadap kualitas audit. 
Hal ini diketahui dari nilai independensi 
(Sign t) 0,00 < 0,05. Selain itu dilihat dari 
nilai thitung3,900> ttabel1,996, artinya 
independensi secara parsial berpengaruh 
positif terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa independensi berpengaruh secara 
signifikan terhadap kualitas audit, melalui 
tiga dimensi yaitu independensi 
penyusunan program, independensi 
investigatif dan independensi pelaporan. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Singgih dan Bawono 
(2010) yang menyatakan bahwa 

independensi adalah variabel yang 
memberikan pengaruh dominan terhadap 
kualitas audit yang dihasilkan oleh para 
auditor yang bekerja di KAP Jambi dan 
Palembang. 

Hasil pengujian independensi 
terhadap kualitas audit menunjukkan 
bahwa semakin auditor terbebas dari 
pengawasan atau pengaruh yang tidak 
pantas dalam pemilihan teknik dan 
prosedur, serta luasnya pekerjaan audit 
untuk mengembangkan programnya, baik 
langkah yang harus ditempuh, maupun 
jumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan, 
termasuk semua batasan-batasan yang 
terdapat dalam perikatan, maka kualitas 
audit akan semakin meningkat. Disamping 
itu, kualitas audit juga akan semakin 
meningkat jika auditor terbebas dari 
pengawasan dan pengaruh yang tidak 
pantas dalam menentukan area, aktivitas, 
hubungan personal, dan kebijakan 
manajerial untuk diperiksa, serta terbebas 
dari pengawasan dan pengaruh yang tidak 
pantas di dalam pernyataan fakta-fakta 
yang telah diungkapkan melalui 
pemeriksaan serta ungkapan-ungkapan 
rekomendasi dan opini sebagai hasil dari 
pemeriksaan. 

Pengaruh Pengalaman Secara Parsial 
Terhadap Kualitas Audit 

Variabel pengalaman yang 
dimasukkan dalam regresi berpengaruh 
secara signifikan terhadap kualitas audit. 
Hal ini diketahui dari (Sign t) 0,040 < 
0,050. Selain dilihat dari nilai thitung2,099 > 
ttabel1,996, artinya pengalaman secara 
parsial berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit. 

Hasil tersebut tidak sejalan dengan 
penelitian Singgih dan Bawono (2010). 
Keduanya menyimpulkan bahwa tidak 
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berpengaruhya pengalaman terhadap kualitas 
audit mungkin disebabkan karena sebagian 
besar responden dalam penelitian mereka 
adalah auditor yang menjabat sebagai junior 
dan masa kerjanya tidak lebih dari 3 tahun 
sehingga respon para responden untuk 
menjawab pertanyaan berkaitan dengan 
variabel pengalaman cenderung 
menghasilkan jawaban tidak bernilai positif. 
Seperti penelitian Aji (2009) dan Rahman 
(2009),dalam penelitian ini auditor yang 
dijadikan responden sebagian besar berposisi 
sebagai auditor senior dan memiliki 
pengalaman lebi dari 5 tahun. Sehingga 
variabel pengalaman memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengaruh Due Professional Care Secara 
Parsial Terhadap Kualitas Audit 

Variabl due professional care yang 
dimasukkan dalam regresi tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kualitas audit. Hal ini diketahui dari (Sign 
t) 0,450 > 0,050. Selain dilihat dari nilai 
thitung-0,761 > ttabel1,996, artinya due 
professional care secara parsial tidak 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa due professional care tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap  
audit kualitas audit. Hal ini menunjukkan 
bahwa indikator sikap skeptis dan 
keyakinan yang memadai kurang 
berpengaruh terhadap  hasil audit yang 
dihasilkan oleh auditor yang bekerja di 
KAP Jambi dan Palembang.  

Penelitian ini konsisten dengan  
penelitian Bawono dan Singgih (2010) 
yang mengatakan bahwa due professional 
care tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap  audit kualitas audit. Hal ini 
dimungkinkan karena peristiwa-peristiwa 
skandal keuangan yang pernah terjadi 
memberi dampak positif kepada para auditor 

yaitu menumbuhkan kesadaran untuk lebih 
berhati-hati dalam mempertahankan 
independensinya. Dengan adanya peristiwa-
peristiwa tersebut auditor semakin merasa 
dibatasi oleh peraturan-peraturan baru yang 
dibuat lebih ketat dari sebelumnya, serta 
merasa profesinya terancam oleh 
konsekuensi-konsekuensi yang berat seperti 
hilangnya kepercayaan masyarakat kepada 
profesinya dan sanksi-sanksi hukum. 

Pengaruh Akuntabilitas Secara Parsial 
Terhadap Kualitas Audit 

Variable akuntabilitas yang 
dimasukkan dalam regresi berpengaruh 
secara signifikan terhadap kualitas audit. 
Hal ini diketahui dari (Sign t) 0,010 < 
0,050. Selain dilihat dari nilai thitung2,645 > 
ttabel1,996, artinya akuntabilitas secara 
parsial berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa akuntabilitas berpengaruh secara 
signifikan terhadap  kualitas audit. Hal ini 
menunjukkan bahwa indikator motivasi, 
pengabdian pada profesi dan kewajiban 
sosial yang kompleks dan cukup tinggi 
berpengaruh signifikan terhadap  kualitas 
audit yang dihasilkan oleh auditor. 
Penelitian ini konsisten dengan  penelitian 
Singgih dan Bawono (2010) yang 
mengatakan bahwa akuntabilitas 
berpengaruh secara parsial terhadap  
kualitas audit. Akuntabilitas merupakan 
perwujudan kewajiban seseorang atau unit 
organisasi untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepadanya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. 
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PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Secara simultan variabel dependen 

(independensi, pengalaman, due 
professional care, dan 
akuntabilitas) memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap 
variabel dependen (kualitas audit). 

2. Secara parsial variabel 
independensi, pengalaman dan 
akuntabilitas auditor berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kualitas audit. 

3. Secara parsial variabel due 
professional care tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas auditor. Sehingga due 
professional care yang dimiliki 
auditor belum tentu meningkatkan 
kualitas audit yang dihasilkan. 

Saran 

1. Responden pada penelitian 
selanjutnya hendaknya diperluas, 
tidak hanya dari lingkup auditor 
yang bekerja  di KAP yang 
terdaftar di Direktori IAPI. Selain 
itu juga dapat melakukan penelitian 
di propinsi lain, sehingga nantinya 
hasilnya bisa digeneralisasi untuk 
lingkup yang lebih luas jadi untuk 
memperkuat validitas eksternal 
diperlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberi 
wawasan dan pemahaman baru bagi 
para praktisi auditing yaitu para 
auditor agar dapat meningkatkan 
kualitas dari pekerjaan auditnya. 
Bagi pembuat standar, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan 
pertimbangan dalam setiap 

penyusunan standar auditing. Serta 
bagi klien dan stakeholder, hasil 
penelitian ini dapat menambah 
pengetahuan mereka mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
auditor dalam melaksanakan 
pekerjaan auditnya secara 
berkualitas. 
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