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MOTTO
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(Thomas Alva Edison)

“ God

will make a way where

there seems to be no way”

“Orang	
 hebat	
 itu	
 tidak	
 dihasilkan	
 melalui	
 
kemudahan,	
 kesenangan,	
 atau	
 
kenyamanan.	
 Tapi	
 mereka	
 dibentuk	
 
melalui	
 kesukaran,	
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 dan	
 air	
 
mata”	
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh identifikasi sosial klien,
profesionalisme, pengetahuan, dan keahlian pemeriksa terhadap obyektivitas penilaian
pemeriksa. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui kuesioner. Hipotesis pertama hingga hipotesis empat pada penelitian
ini diuji menggunakan uji regresi. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (i) identifikasi sosial klien tidak
berpengaruh terhadap obyektivitas penilaian pemeriksa, (ii) profesionalisme pemeriksa
tidak berpengaruh terhadap obyektivitas penilaian pemeriksa, (iii) pengetahuan
pemeriksa tidak berpengaruh terhadap obyektivitas penilaian pemeriksa, (iv) keahlian
pemeriksa berpengaruh terhadap obyektivitas penilaian pemeriksa.
Keywords : Identifikasi Sosial Klien, Profesionalisme, Pengetahuan, Keahlian,
Obyektivitas Penilaian Pemeriksa.
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