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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Subjek/Objek Penelitian 

Subjek yang diambil adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek dari penelitian ini 

adalah kualitas audit pada auditor KAP di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Kantor Akuntan Publik yang dijadikan tempat penelitian 

adalah di KAP KKSP dan Rekan, KAP Indarto Waluyo, KAP Drs. Soeroso 

Donosapoetro, KAP Bismar, Muntalib, dan Yunus, KAP MNKN, KAP 

Agus Wahjono, dan KAP Inaresjz Kemalawarta. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai pada tanggal 14 

Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019. Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei kuesioner yang disebarkan 

secara langsung kepada responden yang bekerja pada KAP di wilayah 

Yogyakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

simple random sampling. Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian 

kelengkapannya diteliti. Jumlah keseluruhan kuesioner yang dikirim adalah 

50 dan yang dapat dikumpulkan sebanyak 49 kuesioner dari 7 KAP di 

wilayah Yogayakarta. Dari jumlah kuesioner yang dikumpulkan sebanyak 

34 kuesioner yang dapat diolah dan sisanya tidak dapat diolah karena data 

yang terdapat di kuesioner tersebut tidak lengkap. 
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Tabel 4. 1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang dikirim 50 

Kuesioner yang kembali 49 

Kuesioner tidak kembali 1 

Kuesioner tidak dapat 

diolah 

15 

Kuesioner yang dapat 

diolah 

34 

Persentase 34/50 x 100% = 68% 

  Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019. 

1. Analisis Karakteristik Responden 

Analisis karakteristik responden ini berkaitan dengan gambaran 

indentitas dari masing-masing responden. Karakteristik responden meliputi: 

jenis kelamin, jabatan, lama bekerja, dan pendidikan terakhir. Berikut ini 

merupakan hasil penyebaran frekuensi masing-masing karakteristik 

responden. 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Untuk mengetahui perbandingan jumlah responden berdasarkan 

jenis kelamin yang bekerja di KAP Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 

4.2 dibawah ini. 

Tabel 4. 2 

Hasil Perbandingan Jenis Kelamin Responden 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 20 58,8% 

2 Perempuan 14 41,2% 

Total  34 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 34 responden yang ada 

terdiri dari 20 atau 58,8 % adalah responden berjenis kelamin laki-laki 
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dan 14 atau 41,2 % adalah responden dengan jenis kelamin perempuan. 

Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang bekerja pada KAP di 

Yogyakarta mayoritas berjenis kelamin laki-laki. 

b. Responden berdasarkan Jabatan 

Perbandingan jumlah karakteristik responden berdasarkan jabatan 

yang dimilikinya dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4. 3 

Hasil Perbandingan berdasarkan Jabatan 

 

No Jabatan Jumlah Persentase 

1 Junior 22 64,7% 

2 Senior 11 32,3% 

3 Manajer 1 3% 

4 Partner 0 0% 

Total  34 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 34 responden 

terdapat 22 atau 64,7% responden memiliki jabatan sebagai auditor 

junior, 11 atau 32,3% responden memiliki jabatan sebagai auditor 

senior, 1 atau 3% responden memiliki jabatan sebagai manajer dan 0 

atau 0% responden memiliki jabatan sebagai partner. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar auditor yang bekerja pada KAP di 

Yogyakarta memiliki jabatan atau posisi kerja sebagai auditor junior. 
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c. Responden berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4. 4 

Hasil Perbandingan berdasarkan Lama Bekerja 

 

No Lama Bekerja Jumlah Total 

1 <2 tahun 23 67,6% 

2 2-3 tahun 2 5,9% 

3 3-5 tahun 6 17,6% 

4 >5 tahun 3 8,9% 

Total  34 100% 

 Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019. 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari total 34 responden 

terdiri atas 23 atau 67,6% responden memiliki pengalaman bekerja di 

KAP selama < 2 tahun, sebanyak 2 atau 5,9% responden memiliki 

pengalaman kerja selama 2-3 tahun dan 6 atau 17,6% responden telah 

bekerja di KAP selama 3-5 tahun serta 3 atau 8,9% responden telah 

memiliki pengalaman bekerja di KAP selama > 5 tahun. Hal ini 

menandakan bahwa mayoritas auditor memiliki pengalaman bekerja 

pada KAP di Yogyakarta selama <2 tahun. 

d. Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Perbandingan karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4. 5 

Hasil Perbandingan Pendidikan Terakhir 

 

No Pendidikan terakhir Jumlah Persentase 

1 D3 5 14,7% 

2 S1 29 85,3% 

3 S2 0 0% 

4 S3 0 0% 

Total  34 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 34 responden 

terdapat 5 atau 14,7% responden berpendidikan D3 dan 29 atau 85,3% 

reponden berpendidikan Strata Satu (S1). Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas auditor yang bekerja di KAP wilayah Yogyakarta  memiliki 

pendidikan terakhir Strata Satu (S1). 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis dskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan satu 

variabel dependen yaitu kualitas audit, tiga variabel independen yaitu 

integritas, objektivitas, dan profesionalisme auditor serta satu variabel 

moderasi yaitu locus of control. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, hasil statistik 

deskriptif yang diperoleh adalah sebagai berikut pada table 4.6 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Min Max Median Mean Std. 

Deviation 

Kualitas Audit 34 31 40 33,00 34,47 3.087 

Integritas 34 24 40 32,00 32,97 3,196 

Objektivitas 34 30 40 32,00 33,82 3,270 

Profesionalisme 34 26 35 28,00 28,97 2,887 

Locus of 

Control 

34 25 40 30,50 31,06 3,676 

Valid N 34      

Sumber : Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan  tabel 4.6 diperoleh hasil uji statistik deskriptif dengan 

jumlah data yang diolah sebanyak 34 responden sebagai berikut:  
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a. Variabel Kualitas Audit 

Hasil uji statistik deskriptif tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah 

responden 34 memiliki nilai minimum 31, nilai maksimum 40 dan rata-

rata sebesar 34,47 dengan standar deviasi sebesar 3,087. Nilai median 

dari variabel ini sebesar 33,00 yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata 

sebesar 34,47. Hal ini menunjukkan bahwa respon responden terhadap 

variabel ini tinggi. 

b. Variabel integritas  

Hasil uji statistik deskriptif tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah 

responden 34 memiliki nilai minimum 24, maksimum 40, dan rata-rata 

sebesar 32,97 dengan standar deviasi sebesar 3,196. Nilai median dari 

variabel ini sebesar 32,00 yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata 

sebesar 32,97. Hal ini menunjukkan bahwa respon responden terhadap 

variabel ini tinggi. 

c. Variabel objektivitas  

Hasil uji statistik deskriptif tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah 

responden 34 memiliki nilai minimum 30, maksimum 40, dan rata-rata 

33,82 dengan standar deviasi sebesar 3,270. Nilai median dari variabel 

ini sebesar 32,00 yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 

33,82. Hal ini menunjukkan bahwa respon responden terhadap variabel 

ini tinggi. 
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d. Variabel profesionalisme  

Hasil uji statistik deskriptif tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah 

responden 34 memiliki nilai minimum 26, maksimum 35, dan rata-rata 

28,97 dengan standar deviasi 2,887. Nilai median dari variabel ini 

sebesar 20,00 yang berarti lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 28,97. 

Hal ini menunjukkan bahwa respon responden terhadap variabel ini 

tinggi. 

e. Variabel locus of control  

Hasil uji statistik deskriptif tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah 

responden 34 memiliki nilai minimum 25, maksimum 40 dan rata-rata 

sebesar 28,97 dengan standar deviasi 3,676. Nilai median dari variabel 

ini sebesar 30,50 yang berarti lebih rendah dari nilai rata-rata sebesar 

31,06. Hal ini menunjukkan bahwa respon responden terhadap variabel 

ini tinggi. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas dalam penelitian ini adalah mengukur sejauh 

mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya 

yang diukur Karnisa (2015). Data yang diperoleh dikatakan valid 

apabila Pearson Correlation yang diperoleh memiliki nilai diatas 

0,25. (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 
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a. Kualitas Audit 

Tabel 4. 7 

Uji Validitas Variabel Kualitas Audit 

 

No Variabel Item 

Pearson 

Correlation Keterangan 

1 

Kualitas Audit 

(KA) KA1 0.834 Valid 

    KA2 0.728 Valid 

    KA3 0.872 Valid 

    KA4 0.865 Valid 

    KA5 0.836 Valid 

    KA6 0.844 Valid 

    KA7 0.857 Valid 

    KA8 0.495 Valid 

Sumber: Output SPSS v.15.0 

 

b. Integritas 

Tabel 4. 8 

Uji Validitas Variabel Integritas 

 

No Variabel Item 

Pearson 

Correlation Keterangan 

1 Integritas (INTR) INTR1 0.747 Valid 

    INTR2 0.820 Valid 

    INTR3 0.874 Valid 

    INTR4 0.345 Valid 

    INTR5 0.856 Valid 

    INTR6 0.557 Valid 

    INTR7 0.916 Valid 

    INTR8 0.912 Valid 

Sumber: Output SPSS v.15.0 

c. Objektivitas 

Tabel 4. 9 

Uji Validitas Variabel Objektivitas 

 

No Variabel Item 

Pearson 

Correlation Keterangan 

1 Objektivitas (OBJ) OBJ1 0.902 Valid 

    OBJ2 0.881 Valid 

    OBJ3 0.895 Valid 
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Sumber: Output SPSS v.15.0 

 

d. Profesionalisme 

Tabel 4. 10 

Uji Validitas Variabel Profesionalisme 

 

No Variabel Item 

Pearson 

Correlation Keterangan 

1 

Profesionalisme 

(PRF) PRF1 0.892 Valid 

    PRF2 0.785 Valid 

    PRF3 0.667 Valid 

    PRF4 0.827 Valid 

    PRF5 0.442 Valid 

    PRF6 0.859 Valid 

    PRF7 0.824 Valid 

Sumber: : Output SPSS v.15.0 

 

e. Locus of Control 

Tabel 4. 11 

Uji Validitas Variabel Locus of Control 

 

No Variabel Item 

Pearson 

Correlation Keterangan 

1 

Locus of Control 

(LOC) LOC1 0.443 Valid 

    LOC2 0.445 Valid 

    LOC3 0.431 Valid 

    LOC4 0.478 Valid 

    LOC5 0.631 Valid 

    LOC6 0.673 Valid 

    LOC7 0.807 Valid 

    LOC8 0.830 Valid 

Sumber: Output SPSS v.15.0 

No Variabel Item 

Pearson 

Correlation Keterangan 

    OBJ4 0.699 Valid 

    OBJ5 0.891 Valid 

    OBJ6 0.934 Valid 

    OBJ7 0.931 Valid 

    OBJ8 0.822 Valid 
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Hasil analisis faktor pada tabel 4.7, tabel 4.8, tabel 4.9, tabel 

4.10, dan tabel 4.11 menunjukkan bahwa item mengelompok 

menjadi lima faktor. Dari faktor yang terbentuk dalam tabel-tabel 

tersebut, faktor 1 terdiri dari item KA 1 –  KA 8, faktor 2 terdiri dari 

item INTR 1 – item INTR 8,  faktor 3 terdiri dari item OBJ 1 – item 

OBJ 8, faktor empat terdiri dari item PROF 1 – item PROF 7, dan 

faktor lima terdiri dari item LOC 1 – item LOC 8. Seluruh item 

tersebut memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,25 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan valid. Oleh karena 

seluruh item pertanyaan telah lolos uji validitas, maka tahapan 

selanjutnya adalah uji reliabilitas. 

2. Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji konsistensi 

dan kestabilan kuesioner dalam megukur suatu kontrak yang sama. Jika 

nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,7 maka instrument dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan handal atau reliable (Pradana, 2015). 

Tabel 4. 12 

Uji Reliabilitas Data 

 

No Variabel Crobach’s 

Alpha 

Keterangan 

1 Kualitas Audit 0.910 Reliabel 

2 Integritas 0.867 Reliabel 

3 Objektivitas 0.950 Reliabel 

4 Profesionalisme 0.831 Reliabel 

5 Locus of Control 0.757 Reliabel 

Sumber : Output SPSS v.15.0 
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Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji reliabilitas yang dilakukan, nilai 

cronbach’s alpha untuk varibel kualitas audit, objektivitas, 

profesionalisme, dan locus of control (internal dan eksternal) memiliki 

kisaran antara 0,757 sampai 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

alpha yang dihasilkan > 0,70, sehingga bisa dikatakan instrumen 

penelitian yang digunakan reliabel dan dapat memberikan hasil yang 

konsisten. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, 

uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Hasil uji asumsi klasik 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan oleh peneliti untuk menentukan 

data yang sudah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji 

statistisk normalitas dapat dilakukan dengan menggungakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Data berdisribusi normal jika Asymp Sig 

2tailed > tingkat signifikasi (α=0,05) maka data berdistribusi 

normal.  (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

Persamaan ke-1. 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji Normalitas Persamaan ke-1 

 

Kolmogrov Smirnov Nilai Sig Keterangan 

Unstandardized 

Residual  
0,551 Data Normal 

Sumber : Output SPSS v.15.0 
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Berdasarkan tabel  4.13 hasil test of normality pada uji 

Kolmogorov-smirnov diketahui persamaan ke-1 nilai signifikansi 

yang dihasilkan adalah sebesar 0,551 atau 55,1%. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari nilai 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual menyebar normal. 

Persamaan ke-2 

Tabel 4. 14 

Hasil Uji Normalitas Persamaan ke-2 

 

Kolmogrov Smirnov Nilai Sig Keterangan 

Unstandardized 

Residual  
0,478 Data Normal 

Sumber: Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil test of normality pada uji 

Kolmogorov-smirnov diketahui persamaan ke-2 nilai signifikansi 

yang dihasilkan adalah sebesar 0,478 atau 47,8%. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari nilai 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual menyebar normal. 

Persamaan ke-3 

Tabel 4. 15 

Hasil Uji Normalitas Persamaan ke-3 

 

Kolmogrov Smirnov Nilai Sig Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

0,457 Data Normal 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil test of normality pada uji 

Kolmogorov-smirnov diketahui model ke-3 nilai signifikansi yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,457 atau 45,7%. Nilai signifikansi 
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tersebut lebih besar dari nilai 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual menyebar normal. 

Persamaan ke-4. 

Tabel 4. 16 

Hasil Uji Normalitas Persamaan ke-4 

 

Kolmogrov Smirnov Nilai Sig Keterangan 

Unstandardized 

Residual  
0,340 Data Normal 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil test of normality pada uji 

Kolmogorov-smirnov diketahui model 1 nilai signifikansi yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,340 atau 34,0%. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari nilai 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa residual menyebar normal. 

b. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinearitas atau kolinearitas ganda digunakan 

peneliti untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel independen dalam model regresi linear berganda. Tidak 

terdapat multikolinearitas jika nilai VIF < 10, atau nilai toleransi > 

0,1. 
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Persamaan ke-1 

Tabel 4. 17 

Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan ke-1 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Integritas 0,308 3,251 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Objektivitas 0,341 2,934 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Profesionalisme 0,250 4,007 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa seluruh variabel 

integritas memiliki nilai toleransi 0,308, objektivitas memiliki nilai 

toleransi 0,341, dan profesionalisme memiliki nilai toleransi 0,250. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai 

toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan ke-1 tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

independen. 

Persamaan ke-2. 

Tabel 4. 18 

Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan ke-2 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Integritas 0,932 1,073 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Locus of 

Control 

0,947 1,056 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Integritas*LOC 0,982 1,018 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa persamaan ke-2 

variabel integritas memiliki nilai toleransi 0,932, locus of control 

0,947, dan integritas yang di moderasi locus of control memiliki 
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0,982. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleranssi > 0,1 dan nilai 

VIF < 10. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persamaan ke-2 tidak terjadi multikolinieritas. 

Persamaan ke-3 

Tabel 4. 19 

Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan ke-3 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Objektivitas 0,563 1,777 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Locus of 

Control 

0,907 1,103 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Integritas*LOC 0,575 1,738 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa persamaan ke-1 

variabel objektivitas memiliki toleransi 0,563, locus of control 0,907 

dan objektivitas yang di moderasi locus of control 0,575. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10. 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan 

ke-3 tidak terjadi multikolinieritas. 

Persamaan ke-4 

Tabel 4. 20 

Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan ke-4 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Profesionalisme 0,697 1,436 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Locus of Control 0,851 1,175 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Profesionalisme*LOC 0,751 1,331 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 
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Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa variabel 

profesionalisme memiliki toleransi 0,697, locus of control 0,851 dan 

profesionalisme yang di moderasi locus of control sebesar 0,751. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. 

Berdsarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 

ke-4 tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya 

penyimpangan yang berasal dari syarat asumsi klasik pada model 

regresi, dimana harus tidak adanya heterokedastisitas dalam model 

regresi yang dipenuhi. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

Persamaan ke-1 

Tabel 4. 21 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke-1 

 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Nilai 

Sig 

Keterangan 

 Integritas 0,882 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kualitas 

Audit 

Objektivitas 0,224 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Profesionalisme*LOC 0,304 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji heteroskedastisitas diketahui 

bahwa nilai signifikansi variabel integritas 0,882, objektivitas 

sebesar 0,224, dan profesionalisme memiliki nilai sig 0,304. Hal ini 
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menunjukkan bahwa asusmsi non-heteroskedastisitas dapat 

terpenuhi karena nilai sig semua variabel lebih dari 0,05. 

Persamaan ke-2 

Tabel 4. 22 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke-2 

 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Nilai 

Sig 

Keterangan 

 Integritas 0,761 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kualitas 

Audit 

LOC 0,857 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Integritas*LOC 0,801 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.22 hasil uji heteroskedastisitas diketahui 

bahwa nilai signifikansi dari semua variabel yang ada sudah lebih 

besar dari 0,05, yaitu berkisar antara 0,761 – 0,857. Hal ini 

menunjukkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas dapat 

terpenuhi. 

Persamaan ke-3 

Tabel 4. 23 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke-3 

 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Nilai 

Sig 

Keterangan 

 Objektivitas  0,856 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kualitas 

Audit 

LOC 0,989 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Objektivitas*LOC 0,933 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 
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Berdasarkan tabel 4.23 hasil uji heteroskedastisitas diketahui 

bahwa nilai signifikansi dari semua variabel yang ada sudah lebih 

besar dari 0,05 yaitu, berkisar antara 0,856 – 0,989. Hal ini 

menunjukkan bahwa asusmsi non-heteroskedastisitas dapat 

terpenuhi. 

Persamaan ke-4 

Tabel 4. 24 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan ke-4 

 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Nilai 

Sig 

Keterangan 

 Profesionalisme 0,833 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kualitas 

Audit 

LOC 0,914 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Profesionalisme* 

LOC 

0,858 tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber : Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.24 hasil uji heteroskedastisitas diketahui 

bahwa nilai signifikansi dari semua variabel yang ada sudah lebih 

besar dari 0,05 yaitu, berkisar antara 0,833 – 0,914. Hal ini 

menunjukkan bahwa asusmsi non-heteroskedastisitas dapat 

terpenuhi. 

C. Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Determinasi (R2) 

Nilai R2 digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang 

digunakan dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil dari 

pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Persamaan ke-1 

Tabel 4. 25 

Hasil Uji Koefisian Determinasi (Adjusted R2) Persamaan ke-1 

 

Model 1 Adjusted R 

Square 

1 0,705 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui nilai adjusted R square 

adalah sebesar 0,705. Hal ini menunjukkan bahwa variabel integritas, 

objektivitas, dan profesionalisme dapat menjelaskan variabel kualitas 

audit sebesar 70,5%. Sisanya sebesar 29,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

Persamaan ke-2 

Tabel 4. 26 

Hasil Uji Koefisian Determinasi (Adjusted R2) Persamaan ke-2 

 

Model 2 Adjusted R 

Square 

2 .524 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui nilai adjusted R square 

adalah sebesar 0,524. Hal ini menunjukkan bahwa 52,4% variabel 

kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel integritas, locus of control, 

dan interaksi variabel integritas dengan locus of control sebagai variabel 

moderasi. Sedangkan sisanya, sebesar 47,6% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 
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Persamaan ke-3 

Tabel 4. 27 

Hasil Uji Koefisian Determinasi (Adjusted R2) Persamaan ke-2 

 

Model 3 Adjusted R 

Square 

3 .650 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui nilai adjusted R square 

adalah sebesar 0,650. Hal ini menunjukkan bahwa 65% variabel kualitas 

audit dapat dijelaskan oleh variabel objektivitas, locus of control, dan 

interaksi dengan locus of control sebagai variabel moderasi. Sedangkan 

sisanya, sebesar 35% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

penelitian. 

Persamaan ke-4 

Tabel 4. 28 

Hasil Uji Koefisian Determinasi (Adjusted R2) Persamaan ke-3 

 

Model 4 Adjusted R 

Square 

4 .655 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

 

Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui nilai adjusted R square 

adalah sebesar 0,655. Hal ini menunjukkan bahwa 65,5% variabel 

kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel profesionalisme, locus of 

control, dan interaksi variabel profesionalisme dengan locus of control 

sebagai variabel moderasi. Sedangkan sisanya, sebesar 34,5% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
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2. Uji F 

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan uji 

f ini adalah apabila nilai signikansi F < alpha 0,05 maka variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil dari pengujian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Persamaan ke-1 

Tabel 4. 29 

Hasil Uji F Persamaan ke-1 

 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 230.157 3 76.719 29.298 .000(a) 

 Residual 84.313 30 2.810   

 Total 314.471 33    

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.29 diketahui bahwa signifikansi yang diperoleh 

yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel integritas, objektivitas, dan profesionalisme secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Persamaan ke-2 

Tabel 4. 30 

Hasil Uji F Persamaan ke-2 

 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

2 Regression 178.367 3 59.456 13.105 .000(a) 

 Residual 136.104 30 4.537   

 Total 314.471 33    
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Berdasarkan tabel 4.30 diketahui bahwa signifikansi yang diperoleh 

yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel integritas, locus of control, dan integritas yang dimoderasi locus 

of control berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Persamaan ke-3 

Tabel 4. 31 

Hasil Uji F Persamaan ke-3 

 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

3 Regression 214.513 3 71.504 21.460 .000(a) 

 Residual 99.957 30 3.332     

 Total  314.471 33       

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.31 diketahui bahwa signifikansi yang diperoleh 

yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel objektivitas, locus of control, dan objektivitas yang dimoderasi 

locus of control berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Persamaan ke-4 

Tabel 4. 32 

Hasil Uji F Persamaan ke-4 

 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

4 Regression  215.797 3 71.932 21.870 .000(a) 

 Residual 98.674 30 3.289     

 Total 314.471 33       

Sumber :  Output SPSS v.15.0 
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Berdasarkan tabel 4.32 diketahui bahwa signifikansi yang diperoleh 

yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel profesionalisme, locus of control, dan profesionalisme yang 

dimoderasi locus of control berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Uji Nilai t-test. 

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan adalah hipotesis diterima apabila nilai signifikansi < alpha 

0,05 dan koefisien regresinya searah dengan hipotesis. (Nazaruddin dan 

Basuki, 2017). 

a. Uji Hipotesis 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 

Persamaan 1 

 

Uji model 1 ini digunakan untuk menguji hipotesis 1,2, dan 

3, yaitu apakah integritas berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, objektivias berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan 

Integritas 

Objektivitas 

Profesionalisme 

Kualitas AuditO 
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profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Syarat 

diterimanya hipotesis adalah apabila nilai signifikansinya lebih kecil 

dari alpha (0,05) dan memiliki koefisien beta bernilai positif. Hasil 

dari pengujian model 1 bisa dilihat pada tabel 4.33 berikut. 

Tabel 4. 33 

Hasil Uji Hipotesis 1,2, dan 3 

 

 Unstardardized 

Coefficient 

 Beta  t  Sig 

 B Std. 

Error 

   

Constant 5.998 3.214  1.856 .072 

Integritas .163 .155 168 1.048 .303 

Objektivitas .292 .205 .309 1.425 .164 

Profesionalisme .457 .218 .428 2.101 .044 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.33 diperoleh persamaan linier regresi 

sebagai berikut : 

𝒀 = 𝑨 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 +  𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝒆 

  Y =5.998 + 0.163X1 + 0.292X2 + 0.457X3 + e 

Keterangan : 

 Y =  Kualitas audit 

 A =  Konstanta 

 X1 =  Integritas 

 X2 =  Objektivitas  

 X3 =  Profesionalisme 

 β =  Koefisien Regresi  

 e = Standart error 

 

1) Uji Hipotesis 1 

Berdasarkan tabel 4.33 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari pengaruh integritas terhadap kualitas audit 

adalah 0,303 dengan nilai koefisien beta 0,168. Hal ini 
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menunjukkan bahwa H1 ditolak karena, nilai signifikasi 0,303 

>0,05 dan dapat dikatakan bahwa integritas tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

2) Uji Hipotesis 2 

Berdasarkan tabel 4.33 diketahui nilai signifikansi dari 

pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit adalah 0,164 

dengan koefisien beta 0,309. Hal ini menunnjukkan bahwa H2 

ditolak karena, nilai signifikansi 0,164 > 0,05 dan dapat 

dikatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

3) Uji Hipotesis 3 

Berdasarkan tabel 4.33 diketahui nilai signifikansi dari 

pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit adalah 0,044 

dengan nilai koefisien beta sebesar 0,428. Hal ini menunjukkan 

bahwa H3 diterima karena, nilai signifikansi 0,044 < 0,05  dan 

dapat dikatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit.  
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b. Uji Hipotesis 4  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 

Persamaan 2 

 

Pengujian hipotesis 4 menggunakan MRA (Moderating 

Regressio Analysis) yaitu untuk menguji hubungan variabel 

independen integritas dengan variabel dependen yaitu kualitas audit 

dengan locus of control sebagai variabel moderasi. Syarat agar 

hipotesis 4 agar dapat diterima adalah apabila nilai signifikansinya 

kurang dari 0,05 dan memiliki koefisien beta yang bernilai positif. 

Hasil pengujian dari hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.34. 

berikut. 

Tabel 4. 34 

Hasil Uji Hipotesis 4 

 

 Unstardardized 

Coefficient 

 Beta  t  Sig 

 B Std. 

Error 

   

Constant -19.180 33.057  -.850 .566 

Integritas 1.529 .950 1.583 1.592 .122 

Locus of 

Control 

.940 1.008 1.119 .933 .358 

Integritas*LOC -.025 .029 -

1.497 

.-

.871 

.391 

Integritas Kualitas Audit 

Locus of 

Control 
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Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 3.4 diperoleh persamaan regresi linier 

sebagai berikut:   

𝐘 = 𝑨 +  𝜷𝟏𝑿𝟏 +   𝜷𝟒𝑿𝟒 +  𝜷𝟓𝑿𝟏 ∗ 𝑿𝟒 + e 

 Y =-19.180+ 1.529X1 +0.940X4 - 0.25X1*X4 + e 

Keterangan : 

Y =  Kualitas Audit 

A =  Konstanta 

X1 =  Integritas 

X4 =  Locus of Control 

β  =  Koefisien Regresi 

e = Standart error 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 4 di atas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi tidak dapat memenuhi syarat karena 0,353 

> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak, maka variabel locus 

of control tidak memoderasi  hubungan antara integritas dengan 

kualitas audit.  

c. Uji Hipotesis 5 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 

Persamaan 3 

 

Objektivitas Kualitas Audit 

Locus of 

Control 
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Pengujian hipotesis 5 yaitu untuk menguji hubungan variabel 

independen objektivitas dengan variabel dependen kualitas audit 

dengan locus of control sebagai variabel moderasi.  

Tabel 4. 35 

Hasil Uji Hipotesis 5 

 

 Unstardardized 

Coefficient 

 Beta  t  Sig 

 B Std. 

Error 

   

Constant 2.232 28.024  .080 .937 

Objektivitas .862 .772 .914 1.117 .273 

Locus of Control .217 .909 .258 .239 .813 

Objektivitas*Locus of 

Control 

-.003 .025 -.204 -.140 .890 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.35 diperoleh persamaan regresi linier 

sebagai berikut : 

𝐘 = 𝑨 +  𝜷𝟐𝑿𝟐 +   𝜷𝟒𝑿𝟒 +  𝜷𝟔𝑿𝟐 ∗ 𝑿𝟒 + 𝒆 

Y= 2.232 + 0.862X2 + 0.217X4 - 0.003X2*X4 + e 

Keterangan : 

Y =  Kualitas Audit 

A =  Konstanta 

X2 =  Objektivitas 

X4 =  Locus of Control 

β  =  Koefisien Regresi  

e = Standart error 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 5 pada tabel 4.35 dapat 

diketahui nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,890. Hal ini 

menunjukkan bahwa H5 ditolak karena nilai signifikansi 0,890 > 

0,05 dan variabel locus of control tidak memoderasi pada hubungan 

antara objektivitas dengan kualitas audit. 
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d. Uji Hipotesis 6 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 

Persamaan 4 

Pengujian hipotesis 6 adalah untuk menguji hubungan variabel 

independen profesionalisme dengan variabel dependen yaitu 

kualitas audit dengan locus of control sebagai variabel moderasi. 

Hasil dari pengujian 6 ini adalah saebagai berikut. 

Tabel 4. 36 

Hasil Uji Hipotesis 6 

 

 Unstardardized 

Coefficient 

 Beta  t  Sig 

 B Std. 

Error 

   

Constant 2.400 25.666  .094 .926 

Profesionalisme 1.086 .826 1.01

5 

1.314 .199 

Locus of Control .209 .823 .249 .254 .801 

Profesionalisme*Locus 

of Control 

-.007 .026 -.348 -.248 .806 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 4.36 dapat diperoleh persamaan regresi linier 

sebagai berikut : 

 

Profesionalisme Kualitas Audit 

Locus of 

Control 
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𝐘 = 𝑨 +  𝜷𝟑𝑿𝟑 +   𝜷𝟒𝑿𝟒 +  𝜷𝟕𝑿𝟑 ∗ 𝑿𝟒 + 𝒆 

Y = 2.400 + 1.086X3 + 0.209X4 – 0.007X3*X4 + e 

Keterangan : 

Y =  Kuaitas Audit 

A =  Konstanta 

X3 =  Profesionalisme 

X4 =  Locus of Control 

β =  Koefisien Regresi  

e = Standart error 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 6 tabel 4.36 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikasi 0,806. Hal ini menunjukkan bahwa H6 

ditolak karena nilai signifikansi > 0,05 dan dapat dikatakan bahwa 

variabel locus of control tidak memoderasi pada hubungan antara 

profesionalisme dan kualitas audit. 

Tabel 4. 37 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 

Kode Keterangan Hasil 

H1 Integritas tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Ditolak 

H2 Objektivitas tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

Ditolak 

H3 Profesionalisme berpengaruh positif  

terhadap kualitas audit 

Diterima 

H4 Locus of control tidak memoderasi 

hubungan antara integritas dengan 

kualitas audit 

Ditolak 

H5 Locus of control tidak memoderasi 

hubungan antara objektivitas dengan 

kualitas audit 

Ditolak 

H6 Locus of control tidak memoderasi 

hubungan antara profesioonalisme dengan 

kualitas audit 

Ditolak 
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D. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di DIY untuk 

mengetahui pengaruh integritas, ojektivitas, dan profesionalisme terhadap 

kualitas audit dengan locus of control sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan dari penelitian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa: 

1. Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit 

Hasil dari analisis regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa integritas tidak berpengaruh pada kualitas audit, dengan 

demikian H1 ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi yang 

menunjukkan nilai signifikasi objektivitas lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yaitu integritas 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dilihat dari hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa respon auditor terhadap integritas dan 

kualitas audit tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan kualitas 

audit tidak disebabkan secara langsung oleh kenaikan integritas. 

Kondisi seperti ini terjadi mungkin karena dipengaruhi atau disebabkan 

oleh faktor lain. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Purnomo (2017) yang mengatakan bahwa integritas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit.  

2. Pengaruh Objektivtias terhadap Kualitas Audit 

Hasil dari analisis regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa objektivitas tidak berpengaruh pada kualitas audit, sehingga H2 

ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi yang menunjukkan 
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nilai signifikasi objektivitas lebih besar dari 0,05. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti 

(2015);Nainggolan dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa 

objektivitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yaitu objektivitas 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Objektivitas seorang auditor 

dalam menjalankan tugasnya masih tidak memiliki pengaruh, mungkin 

saja seorang auditor masih terpengaruh terhadap kepentingan, atau 

pengaruh tekanan oleh klien dalam menjalankan perananya dalam 

bertugas sehingga tidak membantu seorang auditor dalam mencapai 

kualitas audit (Susilo dan Widyastuti, 2015). Dilihat dari hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa respon auditor terhadap objektivitas dan 

kualitas audit tinggi. Artinya, kenaikan objektivitas tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap kenaikan kualitas audit. Kondisi seperti ini 

terjadi mungkin karena dipengaruhi atau disebabkan oleh faktor lain.  

3. Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Audit 

Hasil dari analisis regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

audit, sehingga H3 diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi 

yang menunjukkan nilai signifikansi dari pengaruh profesionalisme 

terhadap kualitas audit lebih rendah dari 0,05. Dilihat dari hasil analisis 

deskriptif menunjukkan bahwa respon auditor terhadap profesionalisme 

dan kualitas audit tinggi. Hal ini menunjukkan dengan adanya kenaikan 
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profesionalisme berpengaruh terhadap kenaikan kualitas audit. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Susilo dan 

Widyastuti (2015); Nanang (2016) dan Suryanto (2017) yang 

menyatakan bahwa profesionalisme memengaruhi kualitas audit. 

Profesionalisme merupakan suatu bentuk sikap keharusan yang dimiliki 

bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya (Fietoria dan Manalu, 

2016). Mardijuwono dan Subianto (2018) mengatakan menjadi sangat 

penting untuk mengingat bahwa tingkat profesionalisme auditor sangat 

diperlukan dalam mengaudit. Seorang auditor dapat menghasilkan jasa 

atau laporan yang berkualitas jika melakukan tugasnya dengan 

profesional sesuai dengan peraturan standar pengauditan yang berlaku 

(Susilo dan Widyastuti, 2015). 

4. Pengaruh Locus of Control terhadap hubungan antara Integritas 

dengan Kualitas Audit 

Hasil dari analisis regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa locus of control sebagai pemoderasi tidak mampu memperkuat 

terhadap hubungan integritas dengan kualitas audit, sehingga H4 

ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi linier berganda yang 

menunjukkan nilai signifikansi tidak dapat memenuhi syarat karena 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan hipotesis yaitu locus of control berpengauh positif 

terhadap hubungan integritas dengan kualitas audit. Hal ini terjadi 

karena hubungan antara integritas terhadap kualitas audit itu tidak 
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berpengaruh sehingga locus of control disini tidak memoderasi 

dikarenakan tidak ada yang dipengaruhi.  

5. Pengaruh Locus of Control terhadap hubungan antara Objektivitas 

dengan Kualitas Audit 

Hasil dari analisis regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa locus of control sebagai pemoderasi tidak mampu memperkuat 

terhadap hubungan objektivitas dengan kualitas audit, sehingga H5 

ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi linier yang 

menunjukkan nilai signifikansi tidak dapat memenuhi syarat karena 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan hipotesis yaitu locus of control berpengauh positif 

terhadap hubungan objektivitas dengan kualitas audit. Hal ini terjadi 

karena hubungan antara objektivitas terhadap kualitas audit itu tidak 

berpengaruh, sehingga locus of control disini tidak memoderasi 

dikarenakan tidak ada yang dipengaruhi.  

6. Pengaruh Locus of Control terhadap hubungan antara 

Profesionalisme dengan Kualitas Audit 

Hasil dari analisis regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa locus of control sebagai pemoderasi tidak mampu memperkuat 

terhadap hubungan profesionalisme dengan kualitas audit, sehingga H6 

ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi linier dengan nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hipotesis yaitu locus of control berpengauh positif terhadap 
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hubungan profesionalisme dengan kualitas audit. Hal ini bisa terjadi 

karena dengan locus of control internal yang tinggi tidak memengaruhi 

hubungan antara profesionalisme dengan kualitas audit, mungkin 

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu adanya faktor eksternal yang tinggi 

sehingga akan memoderasi hubungan antara profesionalisme dengan 

kualitas audit.  

 


