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ABSTRAK 

 

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas audit. 

Adanya pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor menentukan 

kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi, 

independensi dan akuntabilitas auditor, kualitas audit serta mengetahui seberapa 

besar pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas auditor terhadap 

kualitas audit baik secara parsial maupun simultan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah 

diuji validitas dan reabilitasnya. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang 

bekerja pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yaitu pada KAP. Abu 

Bakar Usman & Rekan, KAP. Drs. Gunawan Sudradjat, KAP Dr. H.E.R. 

Suhardjadinata & Rekan, KAP. A.F. Rachman & Soetjipto W.S., KAP. Prof. Dr. 

H. Tb. Hasanuddin, MSc & Rekan, KAP. Djoemarma, Wahyudin & Rekan, KAP. 

Drs. La Midjan & Rekan, KAP. Roebiandini & Rekan dan KAP. Dra. Yati 

Ruhiyati. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan auditor yang 

terdapat pada KAP yang berdomisili di Kota Bandung. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan proportional random sampling berukuran 24 

responden. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

pendekatan deskriptif dan asosiatif karena ada variabel yang akan dijelaskan dan 

ditelaah seberapa besar pengaruh dari variabel tersebut. Analisis data statistik 

menggunakan regresi linier ganda, korelasi ganda, koefisian determinasi, uji t dan 

uji F. 

Dari perhitungan koefisien determinasi korelasi sebesar 0,816. Ini 

menunjukkan bahwa pengaruh yang sangat kuat antara kompetensi, independensi 

dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit. Berdasarkan olah data ketiga 

variabel mempengaruhi kinerja auditor dengan kepercayaan α = 5% dimana 0,05 

≥ Sig (0,005 ≥ 0,000) dan Fhitung ≥ Ftabel (13,268 ≥ 3,098). Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis penulis dapat diterima “kompetensi, independensi dan 

akuntabilitas auditor secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas 

audit”. Selanjutnya hasil dari koefisien determinasi menunjukkan kompetensi, 

independensi dan akuntabilitas auditor secara simultan memberikan pengaruh 

sebesar 66,6% terhadap kualitas audit. Sedangkan sisanya sebesar 33,4% 

merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Kompetensi, Independensi dan Akuntabilitas Auditor 

Terhadap Kualitas Audit. 


