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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Kuesioner yang didistribusikan dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 

kuesioner dan yang kembali berjumlah 48  kuesioner, berasal dari 7 Kantor 

Akuntan Publik di Semarang dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Rincian Responden Penelitian 

No. Kantor Akuntan Publik Dikirim Kembali 

1. KAP Bayudi, Yohana, Suzy & Arie 7 6 

2. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 10 8 

3. KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji & Rekan 

7 8 

4. KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan 6 6 

5. KAP Tribowo Yulianti, SE., BAP 5 5 

6. KAP Pho Seng Ka, CPA, CPMA 5 5 

7. KAP Sodikin & Harijanto 12 10 

 TOTAL 52 48 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 



58 
 

 Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa dari 52 kuesioner yang disebarkan, 

yang kembali dan dapat diolah hanya 48 kuesioner, sedangkan sisanya tidak 

kembali. Hal ini disebabkan karena kuesioner disebarkan pada awal tahun dimana 

auditor sedang sibuk mengaudit sehingga menolak untuk mengisi kuesioner.  

Berikut ini merupakan gambaran umum dari responden berdasarkan hasil 

tabulasi silang yang didasarkan pada beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin, 

usia, masa kerja dan pendidikan.  

4.1.1 Pendidikan 

Tabel 4.2 

Pendidikan Responden 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 43 89,6 89,6 89,6 

S2 5 10,4 10,4 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas, responden dengan tingkat pendidikan S1 

sebanyak 43 orang (89,6%) dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang (10,4%). 

Jadi dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam 

penelitian ini adalah auditor dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 43 orang.   
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4.1.2 Usia & Masa Kerja 

Tabel 4.3 

Usia dan Masa Kerja Responden 

Statistics 

 

N 

Mean Std. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 

Usia 48 0 37,60 5,390 28 49 

Masa Kerja 48 0 12,38 6,529 5 37 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.3 diketahui responden dalam penelitian ini memiliki 

usia paling rendah 28 tahun dan paling tinggi berusia 49 tahun dengan lama 

bekerja paling rendah selama 5 tahun dan paling tinggi selama 37 tahun. Rata – 

rata usia responden yang berpartisipasi adalah 37 tahun dengan rata – rata masa 

kerja selama 12 tahun. 

4.1.3 Gender Responden 

Tabel 4.4  

Gender Responden 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 26 54,2 54,2 54,2 

perempuan 22 45,8 45,8 100,0 

Total 48 100,0 100,0  

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden 

penelitian ini adalah 48 orang dimana responden dengan jenis kelamin laki – laki 

berjumlah 26 orang (54,2%) dan perempuan berjumlah 22 orang (45,8%). Ini 

artinya, responden laki – laki lebih banyak daripada auditor perempuan.    

 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

validitas ini diukur dengan membandingkan nilai r tabel dengan nilai r hitung 

yang ditunjukkan oleh nilai corrected item – total correlation pada output SPSS. 

Suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r hitung > nilai r tabel. Penelitian 

ini menggunakan taraf signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) 48 dan df  = 46 

sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah 0,2845 (2 tail).  
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Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel 

skeptisisme profesional auditor :  

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Skeptisisme Profesional Auditor 

Pertanyaan R hitung (Corrected 

Item – Total 

Correlation) 

R tabel Keterangan 

Y1 0,640 0,2845 Valid 

Y2 0,740 0,2845 Valid 

Y3 0,342 0,2845 Valid 

Y4 0,752 0,2845 Valid 

Y5 0,498 0,2845 Valid 

Y6 0,417 0,2845 Valid 

Y7 0,503 0,2845 Valid 

Y8 0,527 0,2845 Valid 

Y9 0,615 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel skeptisisme profesional auditor 

ini dapat dikatakan valid.  
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 Kemudian berikut ini merupakan hasil pengujian validitas untuk variabel 

kompetensi :  

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kompetensi  

Pertanyaan R hitung (Corrected 

Item – Total 

Correlation) 

R tabel Keterangan 

X2.1 0,806 0,2845 Valid 

X2.2 0,607 0,2845 Valid 

X2.3 0,817 0,2845 Valid 

X2.4 0,736 0,2845 Valid 

X2.5 0,700 0,2845 Valid 

X2.6 0,645 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel sehingga 

keenam item pertanyaan untuk variabel kompetensi dapat dikatakan valid. 

Selanjutnya, hasil pengujian validitas untuk variabel tipe kepribadian sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Tipe Kepribadian 

Pertanyaan R hitung (Corrected 

Item – Total 

Correlation) 

R tabel Keterangan 

X3.1 0,791 0,2845 Valid 

X3.2 0,712 0,2845 Valid 

X3.3 0,772 0,2845 Valid 

X3.4 0,713 0,2845 Valid 

X3.5 0,750 0,2845 Valid 

X3.6 0,762 0,2845 Valid 

X3.7 0,748 0,2845 Valid 

X3.8 0,843 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel 4.7 diatas diketahui bahwa r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel tipe kepribadian dapat dinyatakan valid. 

Kemudian, berikut ini merupakan hasil pengujian validitas untuk variabel etika 

profesi :  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Etika Profesi 

Pertanyaan R hitung (Corrected 

Item – Total 

Correlation) 

R tabel Keterangan 

X4.1 0,549 0,2845 Valid 

X4.2 0,624 0,2845 Valid 

X4.3 0,790 0,2845 Valid 

X4.4 0,755 0,2845 Valid 

X4.5 0,729 0,2845 Valid 

X4.6 0,736 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel etika profesi dinyatakan valid karena r hitung > r tabel. Selanjutnya, hasil 

pengujian validitas untuk variabel independensi sebagai berikut :  

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Independensi 

Pertanyaan R hitung (Corrected 

Item – Total 

Correlation) 

R tabel Keterangan 

X5.1 0,763 0,2845 Valid 

X5.2 0,768 0,2845 Valid 

X5.3 0,906 0,2845 Valid 

X5.4 0,804 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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 Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa r hitung > r tabel 

sehingga seluruh item pertanyaan untuk variabel independensi dapat dinyatakan 

valid. Kemudian, hasil pengujian untuk variabel penaksiran risiko kecurangan 

sebagai berikut :  

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Penaksiran Risiko Kecurangan 

Pertanyaan R hitung (Corrected 

Item – Total 

Correlation) 

R tabel Keterangan 

X6.1 0,885 0,2845 Valid 

X6.2 0,771 0,2845 Valid 

X6.3 0,791 0,2845 Valid 

X6.4 0,738 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel 4.10 diatas diketahui bahwa keempat item pertanyaan untuk 

variabel penaksiran risiko kecurangan dapat dinyatakan valid karena r hitung > r 

tabel. Selanjutnya untuk pengujian validitas untuk variabel risiko audit adalah 

sebagai berikut :  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Risiko Audit 

Pertanyaan R hitung 

(Corrected Item – 

Total Correlation) 

R tabel Keterangan 

X7.1 0,706 0,2845 Valid 

X7.2 0,789 0,2845 Valid 

X7.3 0,581 0,2845 Valid 

X7.4 0,562 0,2845 Valid 

X7.5 0,806 0,2845 Valid 

X7.6 0,746 0,2845 Valid 

X7.7 0,583 0,2845 Valid 

X7.8 0,760 0,2845 Valid 

X7.9 0,770 0,2845 Valid 

X7.10 0,605 0,2845 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa seluruh item pertanyaan untuk 

variabel risiko audit dinyatakan valid karena r hitung > r tabel.  

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), 

dimana variabel atau konstruk dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha (α) > 

0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2012). Berikut ini merupakan hasil uji 
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reliabilitas dan perlu diketahui bahwa data yang dimasukkan pada uji reliabilitas 

hanya data yang telah valid.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha (α) 

Jumlah Item 

yang Valid 

Keterangan 

Skeptisisme Profesional 0,841 9 Reliabel 

Kompetensi 0,895 6 Reliabel 

Tipe Kepribadian 0,928 8 Reliabel 

Etika Profesi 0,880 6 Reliabel 

Independensi 0,916 4 Reliabel 

Penaksiran Risiko 

Kecurangan 

0,909 4 Reliabel 

Risiko Audit 0,915 10 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki 

nilai Cronbach Alpha (α) yang lebih besar daripada 0,70 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

reliabel. Oleh sebab itu, masing – masing item pertanyaan pada variabel layak 

digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.  
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4.3 Statistik Deskriptif  

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran Teoritis Interval Rata-

rata 

Empiris 

Ket 

Minimal Maksimal Rendah Sedang Tinggi 

Skeptisisme 

Profesional 

Auditor 

9 45 9-21 22-33 34-45 33,44 Tinggi 

Kompetensi 6 30 6-14 15-22 23-30 21,46 Sedang 

Tipe 

Kepribadian 

8 40 8-19 20-29 30-40 29,96 Tinggi 

Etika Profesi 6 30 6-14 15-22 23-30 20,83 Sedang 

Independensi 4 20 4-9 10-15 16-20 14,60 Sedang 

Penaksiran 

Resiko 

Kecurangan 

4 20 4-9 10-15 16-20 14,29 Sedang 

Risiko Audit 10 50 10-23 24-37 38-50 33,92 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel 4.13 diatas diketahui bahwa untuk variabel skeptisisme 

profesional memiliki rata – rata 33,44 dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

berarti rata – rata responden memiliki sikap yang skeptis , yaitu pikiran yang 

mempertanyakan dan mengevaluasi cukup kritis terhadap bukti audit.  

 Skor rata – rata jawaban responden untuk variabel kompetensi adalah 

21,46 yang berada dalam kategori sedang. Hal ini memiliki arti bahwa rata – rata 

responden memiliki tingkat pengetahuan umum, mutu personal, dan keahlian 

khusus yang cukup. 
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 Untuk variabel tipe kepribadian skor jawaban responden memiliki rata – 

rata 29,96 dan termasuk dalam kategori tinggi. Ini artinya bahwa rata – rata 

responden memiliki tipe kepribadian yang introvert, yaitu tipe orang yang suka 

menyendiri dan tidak suka bergaul. 

 Selanjutnya, skor rata – rata jawaban responden untuk variabel etika 

profesi adalah 20,83 yang berada dalam kategori sedang. Ini berarti bahwa 

responden cukup terdorong untuk menjaga nama baik profesinya dengan 

kepedulian terhadap etika profesi auditor. 

 Untuk variabel independensi, skor rata – rata jawaban responden adalah 

14,60 dan termasuk dalam kategori sedang. Hal ini berarti bahwa responden 

memiliki independensi yang cukup dalam hubungannya dengan klien, 

pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan. 

 Skor rata – rata jawaban responden untuk variabel penaksiran risiko 

kecurangan adalah 14,29 yang berada dalam kategori sedang. Ini artinya bahwa 

responden memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya penaksiran 

risiko kecurangan dalam melakukan audit. 

 Kemudian untuk variabel risiko audit, skor jawaban responden memiliki 

rata – rata 33,92 dan termasuk dalam kategori sedang. Hal ini berarti bahwa 

responden cukup memiliki kemampuan untuk menilai tingkat risiko audit yang 

berkaitan dengan masing – masing komponen risiko audit, yang dalam penelitian 

ini meliputi risiko deteksi, risiko pengendalian dan risiko bawaan. 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

 Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi 

yang normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik non parametrik 

Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan normal bila nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov > α (Ghozali, 2012). 

 

Tabel 4.14  

Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,095 48 0,200
*
 0,975 48 0,387 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diketahui besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,200 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam 

penelitian ini normal.  
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Uji normalitas ini didukung oleh uji Shapiro-Wilk dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,387 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

Jadi, dapat disimpulkan data penelitian ini normal. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah didalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (bebas). Model 

regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi (diantara variabel independen). 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance 

≥ 0,1 dan VIF ≤ 10 (Ghozali, 2012).  
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Tabel 4.15  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 
8,033 1,785  4,500 ,000      

Gender 
-0,015 0,374 -0,002 -0,039 0,969 -0,257 -0,006 -0,002 0,745 

1,34

2 

Kompetensi 
0,241 0,071 0,248 3,408 0,002 0,840 0,474 0,149 0,360 

2,77

7 

Tipe 

Kepribadian 
0,231 0,068 0,265 3,423 0,001 0,851 0,476 0,149 0,318 

3,14

6 

Etika Profesi 
0,397 0,109 0,368 3,634 0,001 0,919 0,498 0,159 0,186 

5,38

7 

Independensi 
0,218 0,101 0,151 2,150 0,038 0,786 0,322 0,094 0,388 

2,57

8 

Penaksiran 

Resiko 

Kecurangan 

0,053 0,065 0,041 0,819 0,417 0,309 0,128 0,036 0,747 
1,33

8 

Risiko Audit 
0,033 0,037 0,044 0,869 0,390 0,464 0,136 0,038 0,729 

1,37

1 

a. Dependent Variable: Skeptisisme 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa seluruh nilai tolerance ≥ 

0,1 dan VIF ≤ 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. 
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4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah 

didalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain yang dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Data 

dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig > α (Ghozali, 2012).     

Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,200 0,909  3,519 0,001 

Gender -0,091 0,190 -0,075 -0,476 0,637 

Kompetensi 0,023 0,036 0,142 0,630 0,532 

Tipe Kepribadian 0,017 0,034 0,116 0,484 0,631 

Etika Profesi -0,047 0,056 -0,264 -0,840 0,406 

Independensi -0,092 0,052 -0,389 -1,789 0,081 

Penaksiran Resiko 

Kecurangan 
-0,014 0,033 -0,065 -0,417 0,679 

Risiko Audit -0,021 0,019 -0,176 -1,109 0,274 

a. Dependent Variable: Abs_res 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.16 tersebut dapat diketahui bahwa masing – masing 

variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Fit Model 

Tabel 4.17 Hasil Uji Fit Model 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 602,202 7 86,029 69,364 0,000
b
 

Residual 49,610 40 1,240   

Total 651,813 47    

a. Dependent Variable: Skeptisisme 

b. Predictors: (Constant), Risiko Audit, Penaksiran Resiko Kecurangan, Independensi, Gender, 

Tipe Kepribadian, Kompetensi, Etika Profesi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah 

69,364 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi < 

0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi fit, yaitu dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian yang diperlukan dan hasilnya mampu menjelaskan hal – hal 

yang sedang diteliti. 

 

 



75 
 

 

 

 

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

 

Model 

1 

R 0,961
a
 

R Square 0,924 

Adjusted R Square 0,911 

Std. Error of the Estimate 1,114 

Change Statistics R Square Change 0,924 

F Change 69,364 

df1 7 

df2 40 

Sig. F Change 0,000 

a. Predictors: (Constant), Risiko Audit, Penaksiran 

Resiko Kecurangan, Independensi, Gender, Tipe 

Kepribadian, Kompetensi, Etika Profesi 

b. Dependent Variable: Skeptisisme 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel 4.18 diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,911 yang artinya variabel independen (risiko audit, penaksiran risiko 

kecurangan, independensi, gender, tipe kepribadian, kompetensi dan etika profesi) 
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mempengaruhi variabel dependen (skeptisisme profesional auditor) sebesar 91,1% 

dan sisanya sebanyak 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.   

 

   

4.5.3 Uji Statistik T 

Tujuan digunakannya uji statistik t adalah untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh variabel independen dalam variabel dependen satu per satu dan 

untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel secara individu (parsial) 

sehingga variabel independen mana yang punya pengaruh paling besar terhadap 

variabel dependen dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien regresi. 

Penerimaan hipotesis dilakukan membandingkan nilai probabilitas (sig.) dengan 

tingkat signifikansi (α). Tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah 5% (α = 0,05). Jadi hipotesis dikatakan diterima apabila nilai sig. < 0,05 

dan nilai koefisien β sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif). 
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Tabel 4.19 

Analisis Regresi 

 Coefficients
a
  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Sig./2 Hasil 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 8,033 1,785  4,500 0,000 0,000  

Gender -0,015 0,374 -0,002 -0,039 0,969 0,4845 Ditolak 

Kompetensi 0,241 0,071 0,248 3,408 0,002 0,0010 Diterima 

Tipe 

Kepribadian 
0,231 0,068 0,265 3,423 0,001 

0,0005 Diterima 

Etika Profesi 0,397 0,109 0,368 3,634 0,001 0,0005 Diterima 

Independensi 0,218 0,101 0,151 2,150 0,038 0,0190 Diterima 

Penaksiran 

Resiko 

Kecurangan 

0,053 0,065 0,041 0,819 0,417 

0,2085 Ditolak 

Risiko Audit 0,033 0,037 0,044 0,869 0,390 0,1950 Ditolak 

 a. Dependent Variable: Skeptisisme  

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Pengujian Hipotesis Pertama  
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 Darti tabel 4.19 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel gender sebesar 

0,969 yang nilainya > 0,05. Nilai koefisien regresi (β) sebesar -0,015 

menunjukkan pengaruhnya negatif. Gender tidak berpengaruh terhadap 

skeptisisme profesional auditor karena nilai signifikansi t > 0,05. Dengan 

demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. 

Pengujian Hipotesis Kedua 

 Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

kompetensi sebesar 0,002 yang nilainya < 0,05. Nilai koefisien regresi (β) sebesar 

+0,241 menunjukkan pengaruhnya positif. Ini berarti bahwa kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. 

Dengan demikian maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Artinya, 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula 

skeptisisme profesional yang ditunjukkan oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Berdasarkan tabel 4.19 diatas, nilai signifikansi t untuk variabel tipe 

kepribadian adalah 0,001 dimana nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi (β) 

sebesar +0,231 yang menunjukkan pengaruhnya positif. Ini artinya, tipe 

kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Semakin menunjukkan tipe 

kepribadian introvert, maka akan semakin skeptis pula seorang auditor.   

Pengujian Hipotesis Keempat 
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 Dari tabel 4.19 diatas diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel etika 

profesi adalah 0,001 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi (β) 

sebesar +0,397 menunjukkan pengaruhnya positif. Oleh karena itu dapat 

dinyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

skeptisisme profesional auditor. Hipotesis keempat diterima. Ini artinya, semakin 

tinggi tingkat kepedulian auditor akan etika profesinya maka akan semakin tinggi 

pula tingkat skeptisisme profesionalnya.   

Pengujian Hipotesis Kelima 

 Berdasarkan tabel 4.19 untuk variabel independensi diperoleh nilai 

signifikansi t 0,038 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi (β) sebesar 

+0,218 yang artinya pengaruhnya positif. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 

independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Hipotesis kelima diterima. Semakin tinggi independensi seorang auditor 

maka akan semakin tinggi pula skeptisisme profesionalnya.   

Pengujian Hipotesis Keenam 

 Dari tabel 4.19 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel penaksiran 

risiko kecurangan adalah 0,417 yang nilainya > 0,05. Nilai koefisien regresi (β) 

sebesar +0,053 yang menunjukkan pengaruhnya positif. Penaksiran risiko 

kecurangan tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor karena 

nilai signifikansi t > 0,05. Hipotesis keenam ditolak.  

Pengujian Hipotesis Ketujuh 
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Berdasarkan tabel 4.19 diatas, nilai signifikansi t untuk variabel risiko audit 

adalah sebesar 0,390 dengan nilai koefisien regresi (β) +0,033 yang menunjukkan 

pengaruhnya positif. Variabel risiko audit tidak berpengaruh terhadap skeptisisme 

profesional auditor karena nilai signifikansi t > 0,05. Dengan demikian, hipotesis 

ketujuh dalam penelitian ini ditolak.  

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Hipotesis 1 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa hipotesis 

pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 

skeptisisme profesional auditor. Penolakan hipotesis ini diduga terjadi karena 

tidak adanya perbedaan antara auditor laki-laki dan auditor perempuan (Ahmad 

Ramdan, 2010). Menurut Hasby (2011) karakter dan sifat pada masing – masing 

individu tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Dalam 

melakukan pekerjaannya dalam mengaudit, tidak ada perbedaan atau batasan – 

batasan tertentu yang membedakan auditor laki – laki maupun auditor perempuan. 

Auditor dituntut untuk obyektif dalam melakukan pekerjaannya, oleh sebab itu 

auditor laki – laki maupun perempuan harus sama – sama skeptis demi 

mendapatkan hasil audit yang obyektif dan reliabel. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasby, dkk (2011) dan Apandi (2012) 

yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap 

skeptisisme profesional auditor. 
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4.6.2 Hipotesis 2 

 Hasil pengujian hipotesis kedua diterima dengan nilai signifikansi t 

sebesar 0,002 dan nilai koefisien regresi (β) sebesar +0,241 dimana menunjukkan 

bahwa kompetensi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi auditor, maka akan semakin 

tinggi pula skeptisisme profesionalnya. Semakin meningkatnya kompetensi 

auditor yang meliputi pengetahuan umum, mutu personal, dan keahlian khusus, 

maka auditor akan lebih peka terhadap hal-hal yang menunjukkan kecurangan 

sehingga akan lebih kritis terhadap bukti-bukti audit yang didapatkan dan hal ini 

menunjukkan auditor menjadi lebih skeptis. Penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Silalahi (2009) dan Hudiwinarsih (2010) yang juga 

menemukan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor, maka semakin 

baik pula skeptisisme profesionalnya.  

 

4.6.3 Hipotesis 3 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diketahui bahwa hipotesis 

ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tipe kepribadian yang diproksikan 

melalui seberapa introvert sifat seseorang berpengaruh terhadap skeptisisme 

profesional auditor. Ini berarti bahwa semakin seorang auditor menunjukkan ia 

memiliki sifat yang introvert, yaitu suka menutup diri dan lebih banyak berfikir 

akan membuat dia tidak mudah percaya dan terpengaruh oleh pihak lain serta 

selalu berfikir matang setiap pengambilan keputusan, sehingga lebih hati-hati pula 
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dalam menerima bukti-bukti audit yang diberikan klien dan dalam melakukan 

proses auditing. Hal ini menunjukkan auditor menjadi lebih skeptis. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Fa’ati (2014) yang menemukan bahwa tipe 

kepribadian berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor.       

 

 

4.6.4 Hipotesis 4 

 Dari hasil pengujian hipotesis keempat terbukti secara empiris bahwa etika 

profesi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor sehingga 

hipotesis diterima. Semakin besar dorongan untuk menjaga nama baik profesi 

maka auditor akan senantiasa berpegang pada panduan etika profesi sehingga 

akan melakukan audit dengan lebih hati-hati. Auditor juga dituntut untuk selalu 

menjaga standar perilaku etisnya karena adanya tuntutan terhadap peran profesi 

akuntan dari masyarakat, khususnya akuntan publik karena sebagai pihak yang 

independen harus mampu dipercaya oleh masyarakat. Kemampuan untuk dapat 

mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis sangat berguna bagi semua profesi 

termasuk auditor. Apabila auditor memiliki etika yang tidak baik maka 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor bisa rusak begitupula 

sebaliknya. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Silalahi 

(2009), Hasby, dkk (2011) dan Winantyadi (2014) yang juga menemukan bahwa 

etika profesi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. 

Semakin tinggi kesadaran etis atau tidak etisnya tindakan yang dipakai dalam 
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pengambilan keputusan, maka akan semakin tinggi pula skeptisisme profesional 

auditor.     

 

 

 

 

4.6.5 Hipotesis 5 

 Hasil pengujian hipotesis kelima diterima dengan nilai signifikansi t 0,038 

yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi (β) sebesar +0,218 yang 

artinya pengaruhnya positif. Hal ini menunjukkan bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Semakin tinggi 

independensi auditor yang meliputi independensi dalam hubungan dengan klien, 

independensi pelaksanaan pekerjaan dan independensi pelaporan maka akan 

semakin tinggi pula skeptisisme profesional yang ditunjukkan auditor. Ini berarti 

bahwa jika auditor itu independen maka dia tidak akan memihak ataupun percaya 

begitu saja kepada klien sehingga selalu berhati – hati dalam melakukan audit, hal 

inilah yang menunjukkan sikap skeptis. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Hudiwinarsih (2009) dan Nizarudin (2013).  

 

4.6.6 Hipotesis 6 
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 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa penaksiran risiko kecurangan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap skeptisisme profesional yang ditunjukkan oleh auditor. Hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Payne dan Ramsay 

(2005) dan Anugerah, dkk (2011) yang menyatakan bahwa penaksiran risiko 

kecurangan berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor dimana 

auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan rendah menjadi kurang skeptis 

dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan auditor yang diberi penaksiran risiko 

kecurangan sedang atau tinggi akan menunjukkan tingkat skeptis yang lebih tinggi 

pula.  

 Namun, Noviyanti (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa auditor 

dengan tingkat kepercayaan berbasis kalkulus (calculus-based trust) meskipun 

diberi penaksiran risiko kecurangan yang rendah akan menunjukkan skeptisisme 

profesional yang tidak berbeda dengan auditor yang diberi penaksiran risiko 

kecurangan tinggi. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ketika auditor tidak 

mengalami disonansi kognitif, tinggi rendahnya tingkat penaksiran risiko 

kecurangan tidak mempengaruhi skeptisismenya. Auditor akan tetap dapat 

mempertahankan sikap skeptisnya sesuai dengan norma dan tingkat 

kepercayaannya terhadap klien. Disonansi kognitif merupakan keadaan psikologis 

yang terjadi karena adanya konflik antara sikap dan perilaku, contohnya auditor 

memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kliennya tetapi dia juga memiliki 

penaksiran risiko kecurangan yang tinggi.  
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 Hipotesis ini dibangun dengan alur pemikiran bahwa penaksiran risiko 

kecurangan yang disusun saat awal proses audit akan mempengaruhi sikap 

skeptisisme profesional auditor pada tahapan audit yang berikutnya. Tetapi 

ternyata hipotesis keenam ini ditolak. Penjelasan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut, penaksiran risiko kecurangan tidak mempengaruhi skeptisisme 

profesional karena auditor akan menggunakan sikap skeptisnya sesuai dengan 

norma dan kepercayaan terhadap klien. 

 

4.6.7 Hipotesis 7 

Dari hasil pengujian hipotesis ketujuh terbukti secara empiris bahwa risiko 

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor. Ini 

artinya bahwa tinggi atau rendahnya risiko audit yang akan dihadapi dalam suatu 

proses audit tidak mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional yang 

ditunjukkan oleh auditor. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Suraida (2005) dan Hasby, dkk (2011) yang 

menyatakan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap skeptisisme 

profesional dimana semakin tinggi risiko audit yang akan dihadapi maka akan 

semakin tinggi pula sikap skeptis yang ditunjukkan oleh auditor.  

Hipotesis ketujuh ini dikembangkan dengan alur pemikiran bahwa risiko 

audit ditentukan oleh auditor sebagai pihak yang independen, dilakukan diawal 

proses audit dengan melakukan penilaian dan analisis yang sistematis sehingga 

diperoleh persentase risiko audit yang akan dihadapi. Hal inilah yang akan 
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mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor pada tahapan audit yang 

berikutnya. Serupa dengan variabel penaksiran risiko kecurangan sebelumnya, 

ketika auditor mengalami disonansi kognitif, tinggi atau rendahnya risiko audit 

tidak mempengaruhi sikap skeptisnya. Auditor akan tetap mempertahankan sikap 

skeptisnya sesuai dengan norma atau tuntutan dan kewajibannya.  Teori disonansi 

kognitif merupakan teori dalam psikologi sosial mengenai perasaan 

ketidaknyamanan seseorang karena adanya konflik antara sikap dan perilaku, 

contohnya ketika auditor memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kliennya 

tetapi dia juga memiliki risiko audit yang tinggi, sehingga risiko audit tidak 

mempengaruhi skeptisisme profesional auditor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


