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ABSTRACT 

 This study aims to analyze the Effect of Integrity, Objectivity, and 

Professionalism on Audit Quality with Locus of Control as a Moderating Variable 

in KAP in Yogyakarta. The subjects in this study were auditors who worked at KAP 

in Yogyakarta. Data was taken using survey methods with questionnaire 

techniques. In this study a sample of 34 respondents were selected using simple 

random sampling. The analytical tool used is the Moderator Regression Analysis 

(MRA) which is assisted by SPSS V.15. 

 Based on the analysis that has been done, the results show that integrity 

does not have a significant positive effect on audit quality, objectivity has a positive 

and not significant effect on audit quality, professionalism has a significant positive 

effect on audit quality, locus of control has a positive and insignificant effect on the 

relationship of integrity with audit quality, locus of control has a positive and 

insignificant effect on the objective relationship of audit quality, and locus of 

control has no significant negative effect on the relationship of professionalism with 

audit quality. 

Keywords: Integrity, Objectivity, Professionalism, Locus of Control and Audit 

Quality. 
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PENDAHULUAN 

Auditor merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan masyarakat 

umum, khususnya dibidang audit atas laporan keuangan. Audit dilakukan untuk 

memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan informasi seperti, investor, 

kreditor, calon kreditor dan lembaga pemerintah (Susilo, 2015). Audit merupakan 

suatu bentuk proses untuk mengurangi ketidakselarasan antara pihak manajer dan 

pemilik. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yaitu akuntan publik untuk meyakinkan 

pengguna laporan keuangan investor dan kreditor bahwa laporan yang disajikan 

oleh manajemen dapat dipercaya (Agusti, 2013). Jasa yang diberikan KAP (Kantor 

Akuntan Publik) atau para auditor eksternal sangat dibutuhkan sebagai jaminan 

bahwa laporan keuangan memang relevan dan dapat digunakan oleh pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan (Karnisa, 2015). KAP dalam menjalankan 

tugasnya didasarkan pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang 

dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan 

Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Selain standar audit, seorang auditor juga harus 

mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, 

kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku profesional serta 

standar bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Agusti, 2013). Akan 

tetapi pada kenyataannya masih saja ada skandal yang terjadi mengenai kualitas 

audit. 

Pada Agustus 2018 Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi 

administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) 

Marlinna, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang dinilai tidak memberikan opini 

http://www.tribunnews.com/tag/otoritas-jasa-keuangan
http://www.tribunnews.com/tag/kantor-akuntan-publik
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yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit 

milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kedua AP dan satu KAP 

itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap 

laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK 

mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai 

dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan sehingga, 

menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.(Sumber: Tirto.id, 08 

Oktober 2018). 

Kualitas audit penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan 

dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Nainggolan dan Abdullah, 2016). Pengelolaan dalam keuangan 

pemerintah yang baik perlu didukung audit sektor publik yang berkualitas, dengan 

kualitas audit sektor publik yang tinggi tidak akan memberikan kesempatan 

lembaga pemerintah untuk bertindak menyimpang dalam penggunaan anggaran 

(Pramesti dkk., 2016). Sikap profesionalisme, kejujuran, dan objektivitas penting 

dimiliki oleh auditor eksternal. Auditor independen dalam melaksanakan audit 

harus memegang prinsip-prinsip profesi yang terdiri dari tanggung jawab profesi, 

kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesi, 

kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar terknis (Nainggolan, 2016). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015) dengan judul “Pengaruh Integritas, 

Objektivitas, Profesionalime Auditor terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan 

Publik Jakarta Selatan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
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adalah adanya penambahan variabel locus of control sebagai variabel moderasi dan 

perbedaan lokasi penelitian. Alasan penambahan variabel locus of control adalah 

karena untuk mengetahui terkait dengan faktor individual yang menentukan 

tingkatan sampai dimana individu meyakini bahwa perilaku mereka memengaruhi 

apa yang terjadi pada mereka. 

KAJIAN TEORI 

Teori Keagenan 

Dalam teori keagenan menerangkan mengenai dua pelaku ekonomi yaitu 

pihak principals dan pihak agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan 

mandat kepada pihak lain (agent) untuk melaksanakan kegiatan atas nama 

principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 

1976). Teori keagenan akan menjelaskan praktik auditor dalam pihak ketiga ketika 

menjalankan tugasnya, auditor yang mempunyai kualitas tinggi akan menghasilkan 

kualitas audit yang tinggi. Auditor menjalankan wewenang dari manajemen yaitu 

untuk melakukan pengauditan atas     laporan keuangan dari suatu instansi. Disini 

manajemen ingin agar kinerjanya dapat terlihat baik oleh pihak eksternal, namun 

disisi lain pemilik juga menginginkan agar auditor dapat melaporkan opininya 

dengan sejujurnya keadaan yang ada pada suatu instansi tersebut. Jadi, auditor 

disini berada dipihak ketiga dan diharapkan dapat menjadi penengah yang 

mengetahui konflik antara pihak manajemen dan pihak yang berkepentingan. 

Teori Organisasi 

Menurut Hicks (1987) pengorganisasian adalah suatu proses dimana 

struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini mencakup ketentuan dari 
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kegiatan spesifik yang perlu menyelesaikan sasaran organisasi, pengelompokkan 

kegiatan, dan tugas dari kelompok kegiatan bagi suatu jabatan atau orang yang 

bertanggungjawab. Dalam implementasi penelitian ini kualitas audit ada dan 

penting karena digunakan untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. 

Nainggolan (2016) menyatakan bahwa pentingnya kualitas audit yang tinggi, 

karena dengan kualitas audit yang tinggi akan menciptakan laporan keuangan yang 

berkualitas dan dapat dipercaya yang dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan. 

Teori Stewardship 

Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat anatara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. Apabila kepentingan antar steward dan 

pemilik berbeda, maka pihak steward daripada menentangnya cenderung berusaha 

untuk bekerjasama, karena steward lebih berfokus dalam kepentingan bersama dan 

berusaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Jefry, 2018). Steward akan 

memaksimalkan kekayaan dan melindungi organisasi dengan prestasi, sehingga 

maksimalisasi utilitas kelompok principal akan tergambarkan. Maksimalisasi 

utilitas kelompok ini nantinya akan memaksimumkan kepentingan individu yang 

ada dalam kelompok organisasi tersebut (Haliah, 2015). Teori ini memandang 

bahwa kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan kinerja organisasi yang efiktif 

dan efisien maka akan memberikan kepuasan stakeholder dan pengelola organisasi 

(Jefry, 2018). Pada penelitian ini dalam implementasinya dengan menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan tepat, manajemen yang dipandang sebagai steward 
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(pengurus) mampu memberikan pelayan yang baik untuk kepentingan pricipals 

pada umumnya (stakeholder) sehingga good governance bisa tercapai. 

Teori Good Government Governance 

Keberhasilan tata kelola dalam organisasi perlu berada pada empat pilar 

yang diwakili oleh dewan direksi, manajemen, auditor internal dan auditor 

eksternal. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dalam setiap  pilar harus 

efektif dan bekerjasama dengan baik (Jefry, 2018). Good governance merupakan 

salah satu cara mengukur kinerja suatu organisasi, yang didalamnya terdapat 

akuntabilitas dan transparansi.  Manfaat dari penerapan Good Government 

Governance adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, meningkatkan 

kepercayaan publik, menjaga kelangsungan pemerintah daerah, dan dapat 

mengukur dari kinerja pemerintah. Kinerja dalam organisasi yang baik 

pengelolaannya memiliki akuntanbilitas dan transparasi, yang merupakan salah satu 

syarat dalam pencapaian good governance (Pontoh dkk., 2013). Dengan adanya 

kinerja yang baik dan efisien diharapkan manajemen sebagai steward mampu 

melayani dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principals sehigga good 

governance akan tercapai. 

Kualitas audit 

Menurut Edisah dan Ikhsan  (2016)  kualitas audit adalah dimana auditor 

ketika menjalankan tugasnya dalam mengaudit atas laporan keuangan bisa 

mendapatkan kesalahan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam laporan 

keuangan auditan yang didasarkan pada standar audit yang berlaku. Pengelolaan 

dalam keuangan pemerintah yang baik perlu didukung audit sektor publik yang 
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berkualitas, dengan kualitas audit sektor publik yang tinggi, tidak akan memberikan 

kesempatan lembaga pemerintah untuk bertindak menyimpang dalam penggunaan 

anggaran (Putu dkk., 2015) 

Integritas 

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus 

terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan 

kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan demi keuntungan pribadi (Pradana, 

2015). Hal ini menjelaskan bahwa sikap auditor haruslah dapat menerima 

perbedaan, berpendapat secara jujur dan dapat menerima kesalahan yang tidak 

disengaja.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2017) mengatakan bahwa 

integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian 

Whardani dkk (2014); Oklivia dan Marlinah (2014); Susilo dan Widyastuti (2015) 

yang menemukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Hasil ini menggambarkan pentingnya sebuah kejujuran dan keyakinan dalam 

membentuk karakter moral yang baik pada seorang auditor dalam menjalankan 

tugasnya karena dengan integritas yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit 

yang baik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1:   Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Objektivitas 

Objektivitas merupakan suatu kewajiban auditor agar tidak memihak, jujur 

secara intelektual, tidak_berprasangka_atau_bebas dari kepentingan pihak lain 
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(Susilo dan Widyastuti, 2015). Sikap objektivitas perlu dijunjung tinggi, karena 

objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa 

atau pelayanan auditor (Pradana, 2015). Semakin tinggi auditor menjunjung tinggi 

sikap objektivitas, maka kualitas hasil auditnya semakin baik (Pradana, 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015);Nainggolan 

dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian Wardhani dkk., (2014); 

Edisah  dan Ikhsan (2016)  yang menyatakan objektivitas berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit, sehinga dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi tingkat 

objektivitas auditor maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H2:  Ojektivitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Profesionalisme 

Sikap profesionalisme dalam pengambilan keputusan berdasarkan  pada 

pengabdian profesi, auditor yang mengabdi terhadap profesinya akan melaksanakan 

tugasnya dengan totalitas, berhati-hati dan lebih bijaksana sehingga dapat 

menghasilkan audit yang berkualitas (Agusti, 2013). Variabel profesionalisme 

merupakan suatu bentuk sikap keharusan yang dimiliki bagi seorang auditor dalam 

menjalankan tugasnya (Fietoria dan Manalu, 2016). 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).   
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Penelitian yang dilakukan Harsanti dan Whetyningtyas (2014) menyatakan 

bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Widyastuti (2015); Nanang (2016); 

Suryanto (2017) yang menyatakan bahwa profesionalisme memengaruhi kualitas 

audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Mardijuwono dan Subianto (2018) yang 

mengatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Hal tersebut membuktikan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Dengan demikian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Pofesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Locus of Control 

Locus of control internal mengacu pada harapan seseorang bahwa hasil dari 

perilaku mereka bergantung pada pribadi atau perilaku pribadi mereka sendiri, 

sedangkan locus of control eksternal adalah sejauh mana seseorang bahwa hasil 

yang diperoleh merupakan suatu keberuntungan, kebetulan atau nasib yang tidak 

dapat diprediksi (Dennis, 2005). 

Suatu locus kendali jika dikaitkan dengan integritas, objektivitas, dan 

profesionalisme dalam penerapannya, ketika seorang auditor ingin meningkatkan 

hasil audit maka sikap integritas,objektivitas, dan profesionaisme kinerja dalam diri 

akan dijunjung tinggi, karena menganggap bahwa suatu hasil yang mereka alami 

terjadi karena kendali dari dalam diri sendiri. Rustiarini (2013) mengatakan bahwa 

individu yang memiliki tingkat locus of control internal tinggi cenderung menyukai 

pekerjaan yang dapat memberikan tantangan kepadanya sehingga ketika 

mendapatkan tekanan kerja dari atasan tidak berakibat pada munculnya stress kerja.  
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H4:  Locus of Control berpengaruh positif terhadap hubungan antara integritas 

dengan kualitas audit. 

H5: Locus of Control berpengaruh positif terhadap hubungan antara objektivitas 

dengan kualitas audit. 

H6: Locus of Control berpengaruh positif terhadap hubungan antara 

profesionalisme dengan kualitas audit. 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1: Model_Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Obyek/Subyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah kualitas audit pada auditor KAP di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek yang diambil adalah auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu data 

yang bersumber dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada auditor. 

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik kuesioner, yaitu dengan 

menggunakan/mengisi kuesioner dan mengantarkannya langsung pada Kantor 

Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Teknik Penambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple 

random sampling. Menurut Sugiyono (2014) bahwa dikatakan simple karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik simple random sampling 

dibandingkan dengan teknik-teknik sampling yang lain merupakan teknik yang 

paling objektif. Terpilihnya individu menjadi anggota sampel dengan menggunakan 

teknik semacam itu, berdasarkan faktor kesempatan (chance), artinya individu 

mempunyai peluang yang sama, bukan karena ada pertimbangan subjektif dari 

peneliti. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan 

metode survei dengan teknik kuesioner, yaitu responden diberikan kuesioner yang 

disebarkan langsung berupa daftar pernyataan kepada responden mengenai kualitas 

audit, intergritas, objektivitas, profesionalisme audit, dan locus of control, 

kemudian auditor mengisi jawaban yang dianggap paling tepat.  Jawaban diukur 
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dengan skala likert yang berdimensi 5 skala, yaitu : (1) Sangat Tidak Setuju, (2) 

Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

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). 

Uji Hipotesis 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

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 profesionalisme berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Syarat diterimanya hipotesis adalah apabila nilai signifikansinya 

Integritas 

Objektivitas 

Profesionalisme 

Kualitas AuditO 
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lebih kecil dari alpha (0,05) dan memiliki koefisien beta bernilai positif. Hasil dari 

pengujian model 1 bisa dilihat pada tabel  berikut. 

Tabel 1 

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 1 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 

 

Uji Hipotesis 1 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pengaruh 

integritas terhadap kualitas audit adalah 0,303 dengan nilai koefisien beta 0,168. 

Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak karena, nilai signifikasi 0,303 >0,05 dan 

dapat dikatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Uji Hipotesis 2 

Berdasarkan tabel 1 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. 

Uji Hipotesis 3 

Berdasarkan tabel 1 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.  

Uji Hipotesis 4  

 

 

 

 

 

Gambar 3 

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. 

Integritas Kualitas Audit 

Locus of 

Control 



15 
 

 

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. berikut. 

Tabel 2 

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 

Sumber :  Output SPSS v.15.0 

Berdasarkan tabel 2 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.  
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Uji Hipotesis 5 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Persamaan 3 

 

Pengujian hipotesis 5 yaitu untuk menguji hubungan variabel independen 

objektivitas dengan variabel dependen kualitas audit dengan locus of control 

sebagai variabel moderasi.  

Tabel 3 

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 3 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 : 

Objektivitas Kualitas Audit 

Locus of 

Control 
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Y =  Kualitas Audit 

A =  Konstanta 

X2 =  Objektivitas 

X4 =  Locus of Control 

β  =  Koefisien Regresi  

e = Standart error 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 5 pada tabel 3 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. 

Uji Hipotesis 6 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

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. 

 

 

Profesionalisme Kualitas Audit 

Locus of 

Control 
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Tabel 4 

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 dapat diperoleh persamaan regresi linier 

sebagai berikut : 

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 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. 
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PENUTUP 

KESIMPULAN 

1. Integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Locus of control tidak memoderasi hubungan anntara integritas dengan 

kualitas audit. 

5. Locus of control tidak memoderasi hubungan antara objektivitas dengan 

kualitas audit. 

6. Locus of control tidak memoderasi hubungan antara profesionalisme 

dengan kualitas audit. 

KETERBATASAN 

1. Peneliti melakukan penyebaran kuesioer diawal tahun bertepatan 

dengan jadwal auditor yang padat, sehingga sampel yang diperoleh 

sedikit. 

2. Penelitian ini hanya menjadikan auditor yang bekerja pada KAP yang 

berada di wilayah Yogyakarta sebagai responden, sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas. 

3. Tidak semua auditor pada kantor akuntan publik dapat dijadikan sebagai 

reponden, dikarenakan mayoritas Kantor Akuntan Publik hanya dapat 

menerima maksimal 5 kuesioner saja. 
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SARAN 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti faktor-faktor lain yang mungkin 

dapat menjelaskan variabel independen. Selain itu peneliti selanjutnya bisa 

menambahkan wilayah studi empiris penelitian yang tidak hanya di wilayah 

Yogyakarta. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan 

data selain kuesioner, misalnya dengan wawancara, sehingga responden 

tidak bosan dan data yang didapatkan lebih terkontrol dan dapat diperjelas 

lagi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian tidak di akhir 

atau awal tahun, dikarenakan pada waktu tersebut jadwal auditor sedang 

padat. 
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