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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, integritas dan
Independensi terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji kualitas
data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang
signifikan dari variabel independensi terhadap kinerja auditor, ditunjukkan dengan nilai
signifikansinya sebesar 0.005. dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel
kompetensi dan integritas, ditunjukkan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,758 dan
0,152. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi,
integritas dan independensi terhadap kinerja auditor, ditunjukkan dengan nilai
signifikansinya sebesar 0,12. Sedangkan hasil analisis determinasi diperoleh koefisien
sebesar 0,293 atau 29,30% yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel kompetensi,
integritas dan independensi terhadap kinerja auditor.
Kata Kunci : Kompetesi, Integritas, Independensi, Kinerja Auditor

PENDAHULUAN
Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan
tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya, dan menjadi salah satu
tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan
baik atau sebaliknya (Rheny:2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor
pemerintah adalah hasil yang dicapai oleh auditor pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya, baik secara kualitas maupun kuantitas serta ketepatan waktu dalam
melaksanakan tugasnya.
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014, Tugas Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
melaksanakan kegiatan pengawasan kebedaharaan umum negara, melaksanakan kegiatan
lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah,
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
pada wilayah kerjanya, dan melaksanakan penyelenggaraan juga pelaksanaan fungsi lain di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menurut situs resmi perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta,
perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mempunyai 143 pegawai, yang terdiri dari pejabat
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struktural 5 orang, PFA (Pejabat Fungsional Auditor) sebanyak 103 orang sedangkan
sisanya sebanyak 35 orang adalah pegawai Tata Usaha.
Rai (2008) menyatakan bahwa kompetensi auditor yaitu kualifikasi yang dibutuhkan
oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, seorang
auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta
keahlian khusus di bidangnya.
Menurut penelitian Komang dan Dewa (2015) diketahui bahwa pengaruh kompetensi
pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar adalah positif dan signifikan. Hal ini sama
dengan penelitian Agnes dan Narumi (2014) yang membuktikan hal yang sama yaitu
bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Tetapi hasil yang berbeda
ditunjukkan oleh penelitian Salju, dkk (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial
kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah.
Integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan
bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Dalam
menjalankan pekerjaannya auditor harus mempertahankan integritas dan harus bebas dari
benturan kepentingan dalam mengaudit laporan keuangan. Auditor yang mampu
mempertahankan integritasnya dengan baik maka dia dapat meningkatkan kinerjanya dan
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau publik.
Menurut penelitian Komang dan Dewa (2015) integritas berpengaruh positif pada
kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. Hal ini bermakna bahwa semakin berintegritas
auditor Inspektorat melakukan tugasnya maka semakin baik kinerjanya. Begitu pula
dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnes dan Narumi (2014) pada Kantor Akuntan
publik (KAP) big four dan non big four daerah Jakarta dan Tanggerang yang hasilnya
adalah bahwa integritas memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Namun pada
penelitian yang dilakukan Arini (2010) tidak ditemukan pengaruh integritas terhadap
kinerja auditor internal pada BPKP Perwakilan Provinsi DIY.
Selain integritas dan kompetensi, independensi juga dapat mempengaruhi kinerja
auditor pemerintah. BPKP sebagai auditor intern pemerintah harus memiliki sikap
independensi dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan. Independensi merupakan sikap
atau mental yang netral, tidak memihak atau berpihak kepada siapapun dan bebas dari
pengaruh apapun. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental
independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan
independensinya diragukan masyarakat (Salju,dkk:2014). Menurut Nila (2014) Auditor
yang benar-benar independen tidak akan terpengaruh oleh kliennya atau siapapun dan tidak
mudah dipengaruhi atau dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangkan fakta
yang ditemukan dalam pemeriksaan dan dalam menyatakan pendapatnya. Sehingga
kinerjanya juga akan menjadi lebih baik.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis
dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :
1.
Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta ?
2.
Bagaimana pengaruh integritas terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta ?
3.
Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta ?
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1.
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta.
2.
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh integritas terhadap kinerja auditor di Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta.
3.
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja auditor di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta.
LANDASAN TEORI
1.
Kompetensi
Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan
audit dengan benar, kompetensi yang di maksud yaitu memiliki pengetahuan dalam
memahami objek yang diaudit, kemampuan untuk menganalisa permasalahan serta bekerja
sama dalam tim (Ayuningtyas dkk, 2012). Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor
untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan
audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat dan obyektif.
Kompetensi auditor berkaitan dengan pendidikan, keahlian dan pengalaman
memadai yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi. Seseorang auditor
harus menjadi orang yang memahami bidang akuntansi dan auditing, ditambah dengan
pengalaman yang cukup, yang akan meningkatkan kinerja seorang auditor.
Dalam kode etik APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) auditor wajib
memiliki kompetensi yakni pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas. Menurut Ihyaul (2012) Keahlian yang dimaksud
adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki seorang pemeriksa yang diakui mampu
menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan profesinya. Pengertian keahlian di sini
meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya
ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan.
2.

Integritas
Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat
aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan,
auditor harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah auditor telah
melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang yang berintegritas dan apakah auditor telah
menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan auditor untuk mentaati standar teknis
dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan
kehati-hatian profesional.
Prinsip integritas menurut IAPI (2011) dalam Agnes dan Narumi (2014) adalah
sebagai berikut:
1.
Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur dan adil dalam
menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.
2.
Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi atau informasi lainnya yang
diyakininya terdapat :
a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan.
b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati.
c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang
seharusnya diungkapkan.
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Integritas merupakan salah satu prinsip-prinsip perilaku yang wajib dipatuhi oleh
auditor yang terdapat di kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Integritas
mengharuskan seorang auditor Memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur,
berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Kode etik APIP).
Aturan perilaku mengenai integritas auditor menurut Kode Etik APIP adalah sebagai
berikut :
a.
Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguhsungguh;
b.
Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan
organisasi dalam melaksanakan tugas;
c.
Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan
segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang
berlaku;
d.
Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
e.
Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan
yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
f.
Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
g.
Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
3.

Independensi
Independensi merupakan suatu syarat penting yang harus dimiliki oleh tiap auditor
dengan tujuan agar dapat menilai kewajaran suatu informasi yang disajikan manajemen
untuk para pemakai informasi yang terdiri dari pemakai internal dan eksternal
(Herty:2010).
Dimensi atau indikator dari pelaksanaan independensi auditor internal menurut
Nurjannah(2008) dalam Herty (2010) adalah sebagai berikut:
a.
Kemandirian Auditor
Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian-penilaian yang
tidak memihak dan tanpa prasangka, yang mana sangat diperlukan atau penting bagi
pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan
sikap objektifitas dari para pemeriksa internal (auditor internal).
1.

Kemandirian Auditor Dilihat Dari Status Organisasi.
Kemandirian auditor dilihat dari status organisasi adalah bahwa status organisasi dari
bagian internal audit haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau
menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.
2.

Kemandirian Auditor Dilihat Dari Sikap Objektifitas.
Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektifitas adalah sikap mental yang bebas
dan yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal (auditor internal) dalam melaksanakan
pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan
pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang
dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain.
b.

Independensi dalam Kenyataan (Independence InFact)
Independensi dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya auditor mampu
mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.
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c.

Independensi dalam Penampilan (Independence InAppearance)
Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi pihak lain
terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.
4.

Kinerja Auditor
Kinerja auditor intern pemerintah dapat diukur antara lain dari ketepatan waktu
dalam penyelesaian audit, kualitas temuan pemeriksaan yang dilaporkan oleh auditor,
termasuk dalam penggunaan sistem informasi.
Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun
waktu yang telah ditetapkan. Menurut Goldwasser (1993) dalam Rheny (2013) kinerja
auditor dapat diukur melalui :
1.
Kualitas kerja, yaitu mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasar pada
seluruh kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor.
2.
Kuantitas kerja, yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang
menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk memanfaatkan
sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.
3.
Ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan
pekerjaan.

5.

Kerangka Pemikiran
Kompetensi (X1)

Integritas (X2)

Kinerja Auditor (Y)

Independensi (X3)

Gambar Kerangka Berpikir
Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian yang
diuji kebenarannya (Sugiyono:2009). Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan
penelitian, dan landasan teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya, maka
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H1 : Integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor.
H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor.
H3 : Independensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor
H4 : Integritas, Kompetensi, dan Independensi secara simultan (bersama-sama)
berpengaruh terhadap Kierja Auditor.
.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan
kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Menurut Lijan (2014:68) metode
survei dimaknai sebagai metode penelitian yang dilakukan pada populasi dengan
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memperoleh data dari sampel untuk melihat hubungan antar variabel. Dalam penelitian
survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa
adanya intervensi peneliti. Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja auditor sebagai
variabel dependen sedangkan integritas, kompetensi dan independensi sebagai variabel
independen.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah para Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di Kantor Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 103
orang. Sampel dalam penelitian ini dipilih dari para Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang

bekerja di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 103 orang
diwakili oleh 50 auditor sebagai responden pada kantor tersebut. Teknik yang digunakan
dalam pengambilan sampel adalah teknik pemilihan sampel probabilitas, yaitu dengan
pemilihan sampel acak sederhana (simple random sampling), yang cara pengambilan
sampelnya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota
populasi itu (Litjan 2014:100).
Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
(Sugiyono 2009:199).
Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif. Metode ini merupakan pencatatan yang disertai angka-angka yang merupakan
nilai dan dapat memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang di teliti. Pengujian
tersebut dibantu dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution
(SPSS).
Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier berganda digunakan jika pengukuran
pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Persamaan regresi liner
berganda dinyatakan sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ e
Keterangan :
Y = Kinerja Auditor
α = Konstanta
β = Koefisiensi Regresi
X1 = Kompetensi
X2 = Integritas
X3 = Independensi
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Analisis statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang
dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan stanadar deviasi (SD). Pada penelitian
ini menggunakan variabel integritas, kompetensi dan independensi sebagai variabel
independen terhadap kinerja auditor sebagai variabel dependen.
Tabel 1.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

Integritas

35

56,00

80,00

70,1143

6,56090

Kompetensi

35

43,00

58,00

49,1714

3,20373

Independensi

35

35,00

51,00

44,1143

3,23375

KinerjaAuditor

35

30,00

41,00

36,4286

2,15960

Valid N
(listwise)

35

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS
Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk ukuran
variabel integritas, kompetensi, independensi dan kinerja auditor dari 35 responden.
Variabel integritas terdiri dari 16 pernyataan yang diukur dengan skala likert 5 poin.
Adapun kisaran jawaban responden
sebesar 56-80. Nilai mean sebesar 70,11 dan standar deviasi sebesar 6,560. Variabel
kompetensi terdiri dari 12 pernyataan yang diukur dengan skala likert 5 poin. Adapun
kisaran jawaban responden sebesar 43-58 Nilai mean sebesar 49,17 dan standar deviasi
sebesar 3.203.
Variabel independensi terdiri dari 11 pernyataan yang diukur dengan skala likert 5
poin. Adapun kisaran jawaban responden sebesar 35-41. Nilai mean sebesar 44,11 dan
standar deviasi sebesar 3,233. Dan terakhir variabel kinerja auditor terdiri dari 9
pernyataan yang diukur dengan skala likert 5 poin. Adapun kisaran jawaban responden
sebesar 30-41. Nilai mean sebesar 36,42 dan standar deviasi sebesar 2,159.
Analisis Data
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Pengujian validitas ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing
butir pernyataan dan total skor. Nilai koefisien korelasi antara skor masing-masing butir
pernyataan dengan total skor dihitung dengan analisis corrected item-total correlation.
Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila koefisien korelasi rhitung lebih besar dibandingkan
koefisien korelasi rtabel pada taraf signifikansi 5%.
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Hasil Analisis Linear Berganda
Untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu
variabel dependen, misalnya dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel integritas,
kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor. Berdasarkan pengolahan data
menggunakan software SPSS 25 maka didapatkan suatu model regresi linier berganda
dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Unstandardized
Coefficients

Model

Standardized
Coefficients

B

Std. Error Beta

(Constant)

15,315

6,519

Integritas

0,078

0,053

0,236

Kompetensi

0,034

0,111

0,051

Independensi

0,317

0,104

0,475

1

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS
Berdasarkan tabel 1.2 hasil yang diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat
dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 15,315 + 0,078 X1 + 0,034 X2 + 0,317 X3
Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 15,315. Hal ini
menyatakan bahwa jika variabel integritas, kompetensi dan independensi dianggap konstan
atau bernilai 0 (nol), maka kinerja auditor akan meningkat sebesar 15,315. Koefisien
regresi variabel integritas sebesar 0,078, berarti jika variabel integritas bertambah satu
satuan maka variabel kinerja auditor akan meningkat sebesar 0,078 satuan dengan catatan
variabel lain dianggap konstan.
Koefisien regresi variabel kompetensi sebesar 0,034, berarti jika variabel kompetensi
bertambah satu satuan maka variabel kinerja auditor akan meningkat sebesar 0,034 satuan
dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi variabel independensi
sebesar 0,317, berarti jika variabel independensi bertambah satu satuan maka variabel
kinerja auditor akan meningkat sebesar 0,317 satuan dengan catatan variabel lain dianggap
konstan.
Hasil Uji Hipotesis
Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam
mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat di lihat pada
kolom adjusted R2square, pada tabel berikut ini :
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:
Tabel 1.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model

R

R Square

1
,542a
0,293
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

0,225

1,90118

Dari tabel 1.3 di atas, maka dapat diketahui nilai R2 adalah sebesar 0,225. Dari nilai
tersebut dapat dilihat bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh integritas, kompetensi dan
independensi sebesar 0,225. Hal ini berarti kinerja auditor dipengaruhi oleh integritas,
kompetensi dan independensi sebesar 22,5% dan sisanya 77,5% dipengaruhi oleh hal-hal
lain yang tidak diteliti.
Uji Statistik t
Pengujian regresi secara parsial (uji t) berguna untuk menguji pengaruh dari masingmasing variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen.
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (Pvalue) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar
0,05. Jika P-value lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel
independen dan moderasi secara parsial mempunyaii pengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Hasil uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Hasil Uji t

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Beta

Std. Error

(Constant)
15,315
6,519
Integritas
0,078
0,053
1
Kompetensi
0,034
0,111
Independensi
0,317
0,104
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS

0,236
0,051
0,475

t

Sig.

2,349
1,468
0,310
3,036

0,025
0,152
0,758
0,005

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, Hasil uji regresi secara parsial (uji t) dijelaskan berikut ini :
1. Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Auditor
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel integritas adalah sebesar
0,152 yang berarti lebih besar dari nilai 0,05, ini menyatakan bahwa variabel integritas
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Sehingga hipotesis
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pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh integritas terhadap kinerja auditor
ditolak.
2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi adalah sebesar
0,758 yang berarti lebih besar dari nilai 0,05, ini menyatakan bahwa variabel
kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Sehingga
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi terhadap
kinerja auditor ditolak.
3. Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi variabel independensi adalah sebesar
0,005 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05, ini menyatakan bahwa variabel
independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Sehingga
hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh independensi terhadap
kinerja auditor diterima.

Uji Statistik f
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara
simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen dengan hasil
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Tabel 1.4 Hasi Uji Statistik f
Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
Squares

Df

Mean
Square

F

Sig.

46,522

3

15,507

4,290

,012b

1 Residual

112,049

31

3,614

Total

158,571

34

Model
Regression

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS
Berdasarkan tabel 1.4 di atas, terlihat bahwa nilai signifikasi dari variabel integritas,
kompetensi dan independensi sebesar 0,12 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi
0,05. Ini berarti bahwa variabel integritas, kompetensi dan independensi mempunyai
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja auditor.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini,
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Integritas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di BPKP
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Arini (2010).
2. Kompetensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di
BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis
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kedua ditolak, yang artinya dengan memiliki kompetensi yang cukup dalam
melaksanakan tugas sebagai auditor pemerintah tidak akan mempengaruhi kinerjanya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salju, dkk (2014).
Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor di BPKP
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga
diterima, yang artinya dengan memiliki sikap independensi yang tinggi dapat
mempengaruhi kinerjanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Elya, dkk (2010) dan
Nila (2014).
Integritas, Kompetensi dan Independensi secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja auditor BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil uji
koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,225, yang artinya Integritas,
Kompetensi dan Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, yaitu sebagai berikut :
1. Auditor BPKP sebaiknya mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi
independensinya agar dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada auditor pemerintah
sebaiknya dapat menambahkan beberapa variabel independen lain yang dapat
mempengaruhi kinerja auditor tersebut.
3. Dalam penelitian selanjutnya juga perlu ditambahkan metode wawancara langsung
pada masing-masing responden dalam proses pengumpulan data, sehingga ini akan
menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
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