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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

 Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden yaitu auditor yang bertugas di lapangan yang 

berhadapan langsung dengan bukti audit, yaitu auditor yunior, auditor senior dan 

supervisor auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Semarang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta kesediaan setiap KAP di semarang 

untuk dibagikan kuesioner via telepon, dan untuk KAP yang bersedia akan 

didatangi langsung dibagikan kuesioner lalu kuesioner akan diambil kembali 

setelah diisi oleh auditor sekitar dua minggu sampe satu bulan. Proses 

pengumpulan data dilakukan sejak bulan April 2016. Dari total 70 kuesioner yang 

dibagikan, terdapat beberapa kuesioner yang tidak dapat digunakan karena tidak 

terisi ataupun tidak kembali. Sehingga total kuesioner yang dapat diolah adalah 46 

eksemplar. Berikut adalah rincian penyebaran kuesioner. 

Tabel 4.1 Pendistribusian Kuesioner 

NO NAMA KAP TOTAL 

AUDITOR 

BERSEDIA 

MENGISI 

Kuesioner kembali 

dan dapat diolah 

1 KAP YULIANTI 10 10 9 

2 KAP HADORI 10 10 4 

3 KAP LEONARD 60 15 6 

4 KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY 

& ARIE 

10 10 7 

5 KAP ACHMAD, RASYID, 

HISBULLAH&JERRY 

10 5 4 

6 KAP BENNY, TONY, FRANS & 

DANIEL 

10 5 4 

7 KAP HANANTA 15 5 4 

8 KAP SOETIKNO 5 5 3 

9 KAP RIZA,ADI,SYAHRIL 5 5 5 

SAMPEL : 70 46 
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4.1.1 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil tanggapan responden maka penulis akan menjelasskan 

karakteristik responden yang diidentifikasikan berdasarkan jenis kelamin, posisi, 

masa kerja, dan pernah atau tidak mengikuti seminar kecurangan.  

 

 4.1.1.1. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

 

 

Berdasarkan table 4.2. tentang jenis kelamin responden 

ditunjukkan bahwa jumlah responden pria sebesar 52.2% atau 24 orang 

lebih banyak daripada responden wanita sebesar 47.8% atau 22 orang. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak responden pria daripada 

wanita dalam penelitian ini. 

 

4.1.1.2. Umur Responden 

Tabel 4.3. Umur Responden 

 

  
 

 
 

Berdasarkan table 4.3. tentang umur  responden ditunjukkan bahwa 

umur responden dalam penelitian paling muda berumur 21 tahun dan 

paling tua berumur 50 tahun dengan rata rata responden berumur 27 tahun. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid WANITA 22 47.8 47.8 47.8 

PRIA 24 52.2 52.2 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UMUR 46 21.00 50.00 26.9130 6.06200 

Valid N (listwise) 46         



48 

 

4.1.1.3. Masa Kerja Responden 

Tabel 4.4. Masa Kerja Responden 

  
 

B 

 

Berdasarkan table 4.4. tentang masa kerja responden ditunjukkan 

bahwa responden bekerja paling sedikit 0,33 tahun atau 4 bulan dan 

responden bekerja paling lama 25 tahun, dengan rata rata responden 

bekerja selama 3,7 tahun atau 3 tahun 8 bulan. 

 

4.1.1.4. Posisi Responden 

Tabel 4.5. Posisi Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SENIOR 9 19.6 19.6 19.6 

YUNIOR 37 80.4 80.4 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Berdasarkan table 4.5. tentangposisi responden ditunjukkan bahwa 

posisi responden dalam penelitian mencakup auditor sebanyak 37 yunior, 

9 senior. Hal ini menunjukkan bahwa responden auditor yunior yang 

paling mendominasi. 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MASA_KERJA 46 .33 25.00 3.7308 4.70384 

Valid N (listwise) 46         
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4.1.1.5. Mengikuti Seminar Kecurangan 

Tabel 4.6.Seminar Kecurangan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid PERNAH 25 54.3 54.3 54.3 

TIDAK PERNAH 21 45.7 45.7 100.0 

Total 46 100.0 100.0   

 

Berdasarkan table 4.6. tentang seminar kecurangan ditunjukkan 

bahwa sebagian besar responden telah mengikuti seminar kecurangan 

sebanyak 25 orang, sedangkan yang tidak pernah mengikuti sebanyak 21 

orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah 

mengikuti seminar kecurangan. 

 

4.1.2. Crosstab 

4.1.2.1.Crosstab Jenis Kelamin dan Posisi 

Tabel 4.7. Crosstab Jenis Kelamin dan Posisi 

 

JENIS_KELAMIN 

Total WANITA PRIA 

POSISI SENIOR 1 8 9 

YUNIOR 21 16 37 

Total 22 24 46 

 

Pada table crosstab 4.7.tentang jenis kelamin dan posisi responden 

menunjukkan bahwa responden yang mendominasi adalah auditor yunior 

dengan jenis kelamin wanita sebanyak 21 orang. 
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4.2. Analisis atau Hasil Pengujian Hipotesis 

 4.2.1. Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan 

dalam kuesioner sudah tepat untuk mengukur variable yang diteliti. Setiap 

item pertanyaan dalam kuesioner dapat dinyatakan valid jika r hitung > r 

table dengan nilai signifikansi 0,05 dan nilai df = 46. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Pengalaman 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,635 0,291 Valid 

Q2 0,519 0,291 Valid 

Q3 0,524 0,291 Valid 

Q4 0,563 0,291 Valid 

Q5 -0,064 0,291 Tidak Valid 

 

Berdasarkan table 4.8., hasil uji validitas pengalaman, dapat 

diketahui bahwa pernyataan Q5 memiliki nilai hitung r hitung < r table, 

maka pernyataan Q5 tidak valid, sehingga dilakukan pengujian ulang 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Pengalaman 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,612 0,291 Valid 

Q2 0,578 0,291 Valid 

Q3 0,579 0,291 Valid 

Q4 0,572 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.10. mengenai hasil uji validitas pengalaman 2 

diketahui bahwa semua pertanyaan me miliki nilai r hitung > r table maka 

dinyatakan bahwa pernyataan variable independen pengalaman valid. 

  

 



Tabel 4.11 Hasil Uji ValiditasPengetahuan 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,584 0,291 Valid 

Q2 0,705 0,291 Valid 

Q3 0,629 0,291 Valid 

Q4 0,485 0,291 Valid 

Q5 0,378 0,291 Valid 

Q6 0,377 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.11. mengenai hasil uji validitas pengetahuan 

diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai r hitung > r table maka 

dinyatakan bahwa pernyataan variable independen pengetahuan valid.  

 

Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,298 0,291 Valid 

Q2 0,384 0,291 Valid 

Q3 0,455 0,291 Valid 

Q4 0,544 0,291 Valid 

Q5 0,420 0,291 Valid 

Q6 0,444 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.12. mengenai hasil uji validitas akuntabilitas 

diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai r hitung > r table maka 

dinyatakan bahwa pernyataan variable independen akuntabilitas valid.  
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 Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Informasi Afektif 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,775 0,291 Valid 

Q2 0,680 0,291 Valid 

Q3 0,780 0,291 Valid 

Q4 0,661 0,291 Valid 

Q5 0,662 0,291 Valid 

Q6 0,774 0,291 Valid 

Q7 0,847 0,291 Valid 

Q8 0,822 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.13. Mengenai hasil uji validitas informasi 

afektif diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai r hitung > r table 

maka dinyatakan bahwa pernyataan variable independen informasi afektif 

valid.  

 

 Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Auditor Fraud Judgment 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,352 0,291 Valid 

Q2 .0,571 0,291 Valid 

Q3 .0,417 0,291 Valid 

Q4 .0,488 0,291 Valid 

Q5 .0,666 0,291 Valid 

Q6 .0,579 0,291 Valid 

Q7 .0,388 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.14. mengenai hasil uji validitas auditor fraud 

judgment diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai r hitung > r 

table maka dinyatakan bahwa pernyataan variable dependen auditor fraud 

judgment valid. 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Skeptisme Profesional 1 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,588 0,291 Valid 

Q2 0,707 0,291 Valid 

Q3 0,568 0,291 Valid 

Q4 0,785 0,291 Valid 

Q5 0,586 0,291 Valid 

Q6 0,534 0,291 Valid 

Q7 0,460 0,291 Valid 

Q8 0,741 0,291 Valid 

Q9 0,746 0,291 Valid 

Q10 0,741 0,291 Valid 

Q11 0,728 0,291 Valid 

Q12 0,846 0,291 Valid 

Q13 0,700 0,291 Valid 

Q14 0,831 0,291 Valid 

Q15 0,755 0,291 Valid 

Q16 0,103 0,291 Tidak Valid 

Q17 0,620 0,291 Valid 

Q18 0,483 0,291 Valid 

Q19 0,554 0,291 Valid 

Q20 0,419 0,291 Valid 

Q21 0,663 0,291 Valid 

Q22 0,695 0,291 Valid 

Q23 0,419 0,291 Valid 

Q24 0,414 0,291 Valid 

Q25 0,492 0,291 Valid 

Q26 0,627 0,291 Valid 

Q27 0,215 0,291 Tidak Valid 

Q28 0,464 0,291 Valid 

Q29 0,335 0,291 Valid 

Q30 0,457 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.15 Hasil uji validitas skeptisme profesional, 

dapat diketahui bahwa pernyataan Q16 dan Q27 memiliki nilai hitung r 

hitung < r table, maka pernyataan Q16 dan Q27 tidak valid, sehingga 

dilakukan pengujian ulang. 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Skeptisme Profesional 2 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,590 0,291 Valid 

Q2 0,730 0,291 Valid 

Q3 0,584 0,291 Valid 

Q4 0,794 0,291 Valid 

Q5 0,590 0,291 Valid 

Q6 0,540 0,291 Valid 

Q7 0,481 0,291 Valid 

Q8 0,756 0,291 Valid 

Q9 0,765 0,291 Valid 

Q10 0,750 0,291 Valid 

Q11 0,736 0,291 Valid 

Q12 0,842 0,291 Valid 

Q13 0,698 0,291 Valid 

Q14 0,846 0,291 Valid 

Q15 0,769 0,291 Valid 

Q17 0,632 0,291 Valid 

Q18 0,458 0,291 Valid 

Q19 0,565 0,291 Valid 

Q20 0,422 0,291 Valid 

Q21 0,683 0,291 Valid 

Q22 0,711 0,291 Valid 

Q23 0,397 0,291 Valid 

Q24 0,418 0,291 Valid 

Q25 0,457 0,291 Valid 

Q26 0,596 0,291 Valid 

Q28 0,445 0,291 Valid 

Q29 0,307 0,291 Valid 

Q30 0,456 0,291 Valid 

 

Berdasarkan table 4.16 mengenai hasil uji validitas skeptisme 

profesional diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki nilai r hitung > r 
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table maka dinyatakan bahwa pernyataan variable independen skeptisme 

profesional valid. 

 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Pernyataan Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengalaman 0,776 Reliabel 

Pengetahuan 0,774 Reliabel 

Akuntabilitas 0,688 Reliabel 

Informasi Afektif 0,926 Reliabel 

Auditor Fraud Judgment 0,771 Reliabel 

Skeptisme Profesional 0,946 Reliabel 

  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah penelitian dalam pengujian 

sudah konsisten meskipun dilakukan lebih dari sekali. Dari table 4.17. diatas dapat 

dilihat bahwa semua variable dapat dinyatakan sudah reliabel karena memiliki 

cronbach’s alpha >0,60 

  

4.3.  Statistik Deskriptif 

Tabel 4.18. Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean Rentang Skala Keterangan 

        Rendah Sedang Tinggi   

PENGALAMAN 4-20 5-20 12,422 4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Sedang  

AKUNTABILITAS 6-30 15-30 23,333 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi  

INFORMASIAFEKTIF 8-40 13-35 22,422 8-18,66 18,67-29,32 29,33-40 Sedang 

PENGETAHUAN 6-30 12-30 22,289 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 

SKEPTISME 28-140 57-132 106,200 28-65,33 65,34-102,66 102,67-140 Tinggi 

FRAUD JUDGMENT 7-35 14-32 25,422 7-16,33 16,34-25,63 25,64-35 Sedang  
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Tabel 4.18. menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian reponden 

mahasiswa. Kisaran teoritis merupakan kisaran yang seharusnya antara skor 

terendah dengan skor tertinggi . Kisaran sesungguhnya merupakan skor jawaban 

responden yang terendah dan tertinggi. Standar deviasi digunakan untuk 

mengetahui penyebaran atau penyimpangan data sampel dan data populasi. 

 Pada variable pengalaman termasuk dalam skala sedang, hal ini 

menunjukkan bahwa auditor dalam penelitian memiliki pengalaman yang cukup. 

Auditor dalam melaksanakan pengauditan dan membuat keputusan menggunakan 

pengalaman yang dimiliki. Pengalaman auditor didapat dari lamanya auditor 

bekerja dan banyaknya pekerjaan yang sudah ditangani. 

Pada variable akuntabilitas termasuk dalam skala tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa auditor di dalam penelitian ini memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi dalam menyelesaikan tiap pekerjaan auditnya. Akuntabilitas auditor 

atau tanggung jawab yang dimiliki auditor dalam melakukan audit sangat 

mempengaruhi auditor untuk membuat pertimbangan yang tepat.  

Pada variable informasi afektif termasuk dalam rentang skala sedang. Hal 

ini menunjukkan bahwa auditor di dalam penelitian terkadang terpengaruh 

informasi afektif. Auditor dalam penelitian cukup memiliki kepercayaan diri 

dalam membuat pertimbangannya sendiri dan tidak terpengaruh informasi tidak 

relevan seperti informasi afektif, namun kadang kala auditor terpengaruh dengan 

informasi tidak relevan yang bisa menimbulkan rasa simpati dan kagum.   

Pada variable pengetahuan termasuk dalam rentang skala tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa auditor dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang 
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tinggi. Auditor dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dengan memiliki 

pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan didapat dari pendidikan dan pelatihan di 

bidang akuntansi. 

Pada variable skeptisme termasuk dalam kategori rentang skala tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa auditor dalam penelitian ini dapat membuat penilaian 

kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti audit 

yang diperoleh, serta sangat waspada terhadap bukti audit. Hal ini membuat 

auditor akan terus meningkatkan pencarian bukti audit dan memperluas 

pertanyaan untuk mendapatkan bukti audit yang memadai sehingga dapat 

mengambil keputusan yang tepat.  

Pada variable auditor fraud judgment termasuk dalam rentang skala 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat cukup mengidentifikasikan 

faktor risiko kecurangan, menentukan tingkat risiko kecurangan, dan memilih 

prosedur audit. Namun terkadang jika lengah atau terdapat kendala maka auditor 

dapat kurang tepat membuat fraud judgment. 
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4.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas  

Tabel 4.19. Hasil Pengujian Normalitas 1 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .082 46 .200(*) .980 46 .618 

 

Pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov seperti 

padatable 4.19. menunjukkan bahwa nilai signifikan Kolmogorov Smirnov 0,200 

dan signifikan shapiro wilk 0,618, keduanya memiliki nilai diatas 0,05 maka 

dinyatakan data dalam penelitian ini adalah normal. 

 

4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.20. Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

 B Std. Error Beta  

(Constant) 3.200 2.880  1.111 .273 

PENGALAMAN -.038 .060 -.143 -.627 .534 

AKUNTABILITAS -.039 .068 -.152 -.582 .564 

INFORMASI_AFEKTIF -.025 .046 -.180 -.552 .584 

PENGETAHUAN -.140 .063 -.633 -2.226 .032 

SKEPTISME .031 .014 .499 2.226 .032 
a  Dependent Variable: ABSRES 

Pada table 4.20 diatas menunjukkan bahwa pada variable pengetahuan 

memiliki signifikan bernilai 0,032 dan variable skeptisme bernilai 0,032 , 

keduanya memiliki nilai dibawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variable 
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pengetahuan dan skeptisme mengalami heterokedastisitas, maka dilakukan 

pengujian ulang dengan menghapus item yang bernilai ekstrim. 

 

Tabel 4.21. Hasil Pengujian Normalitas 2 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized Residual .106 45 .200(*) .976 45 .460 

Berdasarkan table 4.21. diatas tentang pengujian normalitas, dapat dilihat 

bahwa nilai signifikan Kolmogorov smirnov (0,200) dan shapiro wilk (0,460) 

diatas 0,05 dan ini menunjukkan bahwa data sudah normal. 

 

Tabel 4.22. Hasil Pengujian Heterokedastisitas 2 

a  Dependent Variable: ABSRES2 

Berdasarkan table 4.22. diatas sudah menunjukkan bahwa nilai signifikan 

semua variable diatas 0,05 hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini 

sudah bebas dari heterokedastisitas.

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 3.526 2.685  1.313 .197 

PENGALAMAN -.036 .056 -.151 -.637 .528 

AKUNTABILITAS -.040 .063 -.168 -.629 .533 

INFORMASI_AFE

KTIF 
-.035 .043 -.268 -.803 .427 

PENGETAHUAN -.117 .058 -.583 -2.003 .052 

SKEPTISME .024 .013 .437 1.871 .069 
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4.4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.23. Hasil pengujian multikolinearitas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

.378 2.643 

.297 3.367 

.191 5.230 

.251 3.984 

.389 2.570 

a  Dependent Variable: FRAUD_JUDGMENT 

Berdasarkan table 4.23. diatas telah ditunjukkan bahwa nilai tolerance 

kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10 hal ini menunjukkan bahwadalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

 

4.5. Uji Fit Model 

Tabel 4.24. Hasil Uji Fit Model 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Regression 754.848 5 150.970 50.700 .000(a) 

Residual 116.130 39 2.978   

Total 870.978 44    
a  Predictors: (Constant), SKEPTISME, AKUNTABILITAS, PENGALAMAN, PENGETAHUAN, 

INFORMASI_AFEKTIF 

b  Dependent Variable: FRAUD_JUDGMENT  

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,00 

dibawah 0,05, maka hal ini berarti bahwa penelitian ini sudah fit dan variable 
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independen dapat memprediksi pengaruh terhadap variable dependen nya yakni 

auditor fraud judgment 

 

4.6. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .931(a) .867 .850 1.72560 

a  Predictors: (Constant), SKEPTISME, AKUNTABILITAS, PENGALAMAN, PENGETAHUAN, 

INFORMASI_AFEKTIF 

b  Dependent Variable: FRAUD_JUDGMENT 

Berdasarkan table 4.25. diatas tentang hasil uji koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa nilai adjusted R square adalah 0,850 yang berarti bahwa 

variable independen yaitu pengalaman, pengetahuan, akuntabilitas, informasi 

afektif, dan skeptisme mempengaruhi variable dependen yaitu auditor fraud 

judgment sebesar 85%. 

 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.26 Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

 

Sig/2 

Diterima/ 

Ditolak 

 B Std. Error Beta  
 

(Constant) 16.921 5.325  3.178 .003   

SKEPTISME .054 .026 .197 2.096 .043 .022 Diterima 

INFORMASI_AFEK

TIF 
-.264 .085 -.414 -3.098 .004 

.002 Diterima 

AKUNTABILITAS .047 .125 .041 .378 .707 .354 Ditolak 

PENGETAHUAN .308 .116 .311 2.661 .011 .006 Diterima 

PENGALAMAN .062 .111 .053 .562 .577 .289 Ditolak 
a  Dependent Variable: FRAUD_JUDGMENT 
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Dari table 4.26 tentang analisis regresi diketahui bahwa persamaan regresi yang 

didapat adalah  

Y = 16,921 + 0,054X1 + -0,264X2 + 0,047X3 + 0,308X4 +0,062X5 + e 

Keterangan : 

Y :Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan 

a : Nilai intersep (konstan) 

b1-b5 : Koefisien arah regresi 

X1 :Sikap skeptisisme profesional 

X2 :Informasi afektif 

X3 :Akuntabilitas 

X4 : Pengetahuan 

X5 : Pengalaman 

e : error 

4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan table diatas tentang analisis regresi menunjukan bahwa 

variable skeptisme memiliki nilai signifikan sebesar 0,022,nilai ini dibawah 0,05 

dengan nilai Beta 0,197 . hal ini menunjukkan bahwa variable skeptisme 

berpengaruh terhadap auditor fraud judgment, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. 

4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan table diatas tentang analisis regresi menunjukan bahwa 

variable informasi afektif memiliki nilai signifikan sebesar 0,002,nilai ini dibawah 

0,05 dengan nilai Beta -0,414 . hal ini menunjukkan bahwa variable informasi 
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afektif berpengaruh terhadap auditor fraud judgment, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. 

4.7.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Berdasarkan table diatas tentang analisis regresi menunjukan bahwa 

variable akuntabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0,354,nilai ini diatas 0,05 

dengan nilai Beta 0,041 . hal ini menunjukkan bahwa variable akuntabilitas tidak 

berpengaruh terhadap auditor fraud judgment, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini ditolak. 

4.7.4 Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Berdasarkan table diatas tentang analisis regresi menunjukan bahwa 

variable pengetahuan memiliki nilai signifikan sebesar 0,006,nilai ini dibawah 

0,05 dengan nilai Beta 0,311 . hal ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan 

berpengaruh terhadap auditor fraud judgment, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. 

4.7.5 Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Berdasarkan table diatas tentang analisis regresi menunjukan bahwa 

variable pengalaman memiliki nilai signifikan sebesar 0,289,nilai ini diatas 0,05 

dengan nilai Beta 0,053 . hal ini menunjukkan bahwa variable pengalaman tidak 

berpengaruh terhadap auditor fraud judgment, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini ditolak. 
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4.8. Pembahasan  

4.8.1. Pengaruh Skeptisme Terhadap Auditor Fraud Judgment 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas tentang pengaruh skeptisme 

terlihat bahwa variable skeptisme berpengaruh positif terhadap auditor fraud 

judgment, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.Hal ini 

menunjukkan bahwa auditor memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi 

sehinggadapat membuat pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

yang lebih baik.Selain itu, auditor yang memiliki sikap skeptis yang kuat lebih 

mampu mendeteksi kecurangan dibandingkan dengan auditor yang memiliki sikap 

skeptis yang rendah.  

Auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional seperti yang 

dipersyaratkan oleh standar audit akan selalu mempertanyakan tentang validitas 

bukti audit yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau 

keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh manajemen klien. 

Auditor yang memiliki sikap skeptis apabila menemukan adanya indikasi 

kecurangan akan membuat peniaian kritis dengan mengajukan pertanyaan secara 

berkelanjutan dan mempertimbangkan risiko salah saji material akibat kecurangan 

(IAPI, 2016).  Auditor dengan skeptis yang tinggi akan mengumpulkan lebih 

banyak bukti audit serta dapat menyusun hipotesis lebih baik dalam penugasan 

auditnya. Oleh sebab itu, auditor yang memiliki sikap skeptisisme profesional 

yang kuat diduga dapat membuat pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yang lebih baik. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya 
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Noviyanti (2013) bahwa skeptisme professional mempengaruhi auditor fraud 

judgment. 

4.8.2.Pengaruh Informasi Afektif Terhadap Auditor Fraud Judgment 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas tentang pengaruh informasi 

afektif  terlihat bahwa variable informasi afektif berpengaruh negative terhadap 

auditor fraud judgment, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 

Informasi afektif berpengaruh dengan tanda negative, hal ini menunjukkan bahwa 

auditor yang semakin tidak terpengaruh dengan informasi afektif akan membuat 

pertimbangan atas kecurangan yang semakin tepat. 

Pada saat mengumpulkan bukti audit, auditor akan menerima baik 

informasi yang afektif yang tidak relevan dengan pengambilan keputusan maupun 

informasi non afektif yang relevan dengan pengambilan keputusan. Apabila 

auditor menerima informasi positif mengenai klien dan informasi tersebut 

menimbulkan reaksi emosional berupa afeksi positif terhadap klien maka auditor 

dapat terpengaruh dalam pengambilan keputusannya karena mempunyai tingkat 

kepercayaan yang terlelu tinggi terhadap reliabilitas bukti audit yang diberikan 

oleh klien. Auditor yang menerima informasi yang afektif positif akan membuat 

keputusan yang cenderung menguntungkan bagi klien dan sebaliknya sehingga 

akan semakin membuat pertimbangan atas kecurangan semakin tepat. Hasil ini 

didukung dengan penelitian sebelumnya Schafer (2007) yang menyatakan bahwa 

auditor yang terpengaruh  informasi afektif akan mempengaruhi auditor fraud 

judgmentnya. 
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4.8.3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Auditor Fraud Judgment 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh akuntabilitas 

terlihat bahwa variable akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor fraud 

judgment, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menentukan auditor fraud judgment, auditor di dalam 

penelitian ini tidak terpengaruh terhadap adanya akuntabilitas atau tanggung.   

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dengan akuntabilitas  

(tanggung jawab auditor) dapat menjelaskan penilaian seorang auditor kepada 

orang lain, umumnya melalui dokumentasi kertas kerja, serta akan mendorong 

auditor lebih serius dalam bekerja (Schafer, 2007), tetapi akuntabilitas tinggi 

maupun rendah tidak akan berpengaruh terhadap auditor fraud judgment karena 

akuntabilitas lebih bersifat subjektif dan cenderung dari dorongan dalam diri 

auditor untuk bekerja. Selain itu dilihat dari nilai statistik deskriptifnya, auditor 

pada penelitian ini memiliki akuntabilitas yang masuk dalam kategori sedang 

sehingga tidak cukup kuat pengaruhnya terhadap auditor fraud judgment. Hasil 

penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Mousalli, dkk. (2012) yang 

menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap auditor fraud 

judgment karena akuntabilitas menurut penelitian tersebut hanya terbatas pada 

dokumentasi kertas kerja, auditor memiliki rasa tanggung jawab untuk 

menghasilkan kertas kerja yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan ke atasan, 

hal ini membuat auditor kurang teliti apabila terdapat indikasi kecurangan 

sehingga auditor kurang tepat membuat fraud judgment. 
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4.8.4. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Auditor Fraud Judgment 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas tentang pengaruh 

pengetahuan terlihat bahwa variable pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

auditor fraud judgment, sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mempengaruhi auditor dalam 

melakukan proses audit. untuk dapat menentukan auditor fraud judgment yang 

tepat dibutuhkan kemampuan seorang auditor yang berhubungan dengan 

akuntansi dan audit kecurangan. Selain itu pengetahuan juga didapat dari 

pendidikan yang tinggi dan pelatihan dalam bidang audit.dengan pengetahuan 

tinggi maka auditor dapat lebih mampu dalam menentukan auditor fraud 

judgment. 

Hasil ini didukung dengan penelitian Tielman dan Pamudji (2012) yang 

menyatakan bahwa audit judgment dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 

pengetahuan  yang dimiliki auditor. 

4.8.5. Pengaruh Pengalaman Terhadap Auditor Fraud Judgment 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pengalaman 

terlihat bahwa variable pengalaman tidak berpengaruh terhadap auditor fraud 

judgment, sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak.Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Schafer (2007) yang menyatakan bahwa 

auditor berpengalaman akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan 

yang dapat berupa kekeliruan ataupun kecurangan, sehingga dapat membuat 

keputusan mengenai kecurangan yang tepat. 
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Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal melakukan auditor fraud judgment, 

auditor dalam penelitian ini tidak terpengaruh dengan tinggi rendahnya 

pengalaman yang dimiliki auditor. Auditor fraud judgment tidak terpengaruh 

dengan lamanya auditor bekerja ataupun seberapa banyak tugas audit yang sudah 

dilakukan karena kedua hal tersebut harus seimbang dan tidak dapat dipisahkan. 

Hal ini berarti bahwa responden dapat menentukan auditor fraud judgment dengan 

baik tanpa ditentukan dengan pengalaman yang tinggi, hal ini dibuktikan juga 

dengan 50% responden yang telah mengikuti seminar kecurangan tidak menjamin 

auditor dapat menentukan pertiimbangan lebih tepat. Hasil ini didukung dengan 

penelitian Yusrianthe (2012) yang menyatakan bahwa pengalaman tidak 

berpengaruh terhadap auditor fraud judgment, dengan alasan masa kerja yang 

lama tanpa diimbangi dengan jenis pekerjaan audit dan jenis perusahaan yang 

diaudit tidak memberikan jaminan pembuatan judgment yang tepat oleh seorang 

auditor.  

 

 

 

 

 

 

 


