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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Kota Semarang.Penyebaran 

kuesioner ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2017. 

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian 

secara langsung kepada responden yang bekerja pada KAP di Semarang. 

Berikut ini adalah tabel penyebaran kuesioner pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. 

Proses Penyebaran Kuesioner 

N

o  

Nama Kantor Akuntan Publik Kuesioner  

yang 

disebarkan 

Kuesioner  yang 

kembali dan 

diolah 

1. KAP Riza,Adi,Syahril,& Rekan 5 5 

2. KAP Bayudi,Yohana,Suzy,Arie (BYSA) 5 5 

3. KAP Tribowo Yulianti 6 6 

4. KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 2 

5. KAP Ahmad, Rasyid, Hisbullah dan 

Jerry (Pho Seng Ka) 

5 5 

6. KAP Drs Idjang Soetikno 4 4 

7. KAP Benny, Tony,Frans & Daniel 7 7 

8. KAP Sodikin & Harijanto 5 5 

9. KAP Tarmizi Achmad 5 5 

10

. 

KAP Hananta Budianto & Rekan 6 - 

 Total 50 44 

Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 
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Jumlah kuesioner yang telah disebar adalah sebanyak 50 kuesioner, 

dan kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 44 kuesioner.  

Sewaktu pemasukan data, ada kuesioner yang terlewatkan tidak diisi secara 

lengkap, maka peneliti mencoba menanyakan kembali ke KAP untuk data 

yang belum diisi seperti jabatan dan software audit atau aplikasi audit yang 

digunakan oleh auditor di KAP kota Semarang. 

4.2. GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada 

KAP di Semarang. Data responden terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, 

usia, jabatan, aplikasi audit,umur KAP dan lama audit.Sebelum melakukan 

pembahasan lebih lanjut mengenai hasil penelitian ini, terlebih dahulu akan 

dibahas mengenai gambaran umum responden yang menjadi sampel pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.2. 

Jenis Kelamin Responden 

  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid L 19 43,2 43,2 43,2 

P 25 56,8 56,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

            Sumber: Data Primer yang Diolah 2017  

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa ternyata sebagian 

besar responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu ada 19 

orang (43,2%) sedangkan yang perempuan berjumlah 25 orang atau 56,8%. 
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Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di KAP mayoritas berjenis 

kelamin perempuan. 

Tabel 4.3. 

Pendidikan Responden 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 2 4,5 4,5 4,5 

S1 42 95,5 95,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 Sumber: Data Primer yang Diolah 2017  

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, dari tabel tersebut diketahui 

bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini berpendidikan S1 

sebanyak 42 orang atau 95,5%, kemudian sisanya berpendidikan D3 yaitu 

ada 2 orang atau 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di 

KAP mayoritas pendidikan S1. 

Tabel 4.4. 

Umur Responden 

Umur 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 30 TAHUN 32 72,7 72,7 72,7 

31-40 TAHUN 12 27,3 27,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

          Sumber: Data Primer yang Diolah 2017  

Dilihat dari usia responden, sebagian besar responden berumur antara 

<30 tahun ada 32 orang atau 72,7 % kemudian yang berumur antara 31-40 
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tahun ada 12 orang atau 27,3%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang 

bekerja di KAP mayoritas berumur < 30 tahun. 

Tabel 4.5. 

Jabatan Responden 

Jabatan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid AUDITOR JUNIOR 28 63,6 63,6 63,6 

AUDITOR SENIOR 16 36,4 36,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

         Sumber: Data Primer yang Diolah 2017  

Dilihat dari tabel 4.5. menunjukkan bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini adalah auditor junior (63,6%% atau 28 orang) dan sisanya 

auditor senior yaitu ada 16 orang atau 36,4%. 

Tabel 4.6. 

Aplikasi Audit 

Software_AplikasiAudit 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ACL 7 15,9 15,9 15,9 

APPLAUD 4 9,1 9,1 25,0 

IDEA 5 11,4 11,4 36,4 

MICROSOFT 

EXCEL 
28 63,6 63,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

         Sumber: Data Primer yang Diolah 2017  

Berdasarkan pada tabel 4.6. diketahui bahwa mayoritas responden 

telah menggunakan aplikasi audit Microsoft Excel yaitu berjumlah 28 orang 

atau 63,6%. Kemudian yang menggunakan ACL ada 7 orang atau 15,9% 
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dan yang menggunakan IDEA ada 5 orang atau 11,4% serta APPLAUD 4 

orang atau 9,09%. 

Tabel 4.7. 

Umur KAP 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur KAP 44 2,00 7,00 3,8636 1,50334 

Valid N 

(listwise) 
44     

         Sumber: Data Primer yang Diolah 2017  

Berdasarkan pada tabel 4.7. diketahui bahwa  umur KAP minimal 2 

tahun dan maksimal 7 tahun dengan mean atau rata-rata 3.8636 tahun. 

Tabel 4.8. 

Lama Audit 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-3 minggu 20 45,5 45,5 45,5 

4-8 minggu 23 52,3 52,3 97,7 

>8 minggu 1 2,3 2,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

          Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa paling banyak lama 

audit antara 4-8 minggu yaitu 23 responden (52.3%) dan disusul dengan 

lama audit 0-3 minggu yaitu ada 20 orang atau 45.6% serta lebih dari 8 

minggu ada 1 orang atau 2.3% saja. 

 



63 

 

 

4.3. HASIL VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. 

Dikatakan kuesioner valid jika suatu pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur dapat dilhat dari r hitung > r tabel. 

Jumlah sampel penelitian (n) sebanyak 44 sehingga nilai r tabel yang 

digunakan adalah 0,297. 

Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji 

variabel dependen yaitu tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor: 

Tabel 4.9. 

Hasil Pengujian Validitas 

Tingkat Penggunaan Audit Sistem Informasi Oleh Auditor 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,432 0,297 Valid 

X2 0,484 0,297 Valid 

X3 0,542 0,297 Valid 

X4 0,427 0,297 Valid 

X5 0,555 0,297 Valid 

      Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel 4.9. di atas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

independen kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi: 
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Tabel 4.10. 

Hasil Pengujian Validitas 

        Kebutuhan Dorongan Dan Kesadaran Dalam Teknologi Informasi 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,431 0,297 Valid 

X2 0,230 0,297  Tidak Valid 

X3 0,432 0,297 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel 4.10. tersebut diketahui bahwa ada satu pernyataan 

yang tidak valid, maka dilakukan pengujian lagi dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11. 

Hasil Pengujian Validitas 

Kebutuhan Dorongan Dan Kesadaran Dalam Teknologi Informasi 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,451 0,297 Valid 

X3 0,451 0,297 Valid 

           Sumber :Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel 4.11. tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel kebutuhan dorongan dan 

kesadaran dalam teknologi informasi adalah valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

independen pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor: 
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Tabel 4.12. 

Hasil Pengujian Validitas 

Pengetahuan Atau Pendidikan Khusus Dari Auditor 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,497 0,297 Valid 

X2 0,606 0,297 Valid 

X3 0,464 0,297 Valid 

X4 0,590 0,297 Valid 

X5 0,670 0,297 Valid 

X6 0,657 0,297 Valid 

X7 0,675 0,297 Valid 

X8 0,405 0,297 Valid 

 Sumber : Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel 4.12. tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel pengetahuan atau 

pendidikan khusus dari auditor adalah valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

independen ketaatan terhadap standar SPAP: 

Tabel 4.13. 

Hasil Pengujian Validitas Ketaatan terhadap standar SPAP 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,738 0,297 Valid 

X2 0,407 0,297 Valid 

X3 0,476 0,297 Valid 

X4 0,464 0,297 Valid 

X5 0,601 0,297 Valid 

X6 0,546 0,297 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 
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Dilihat dari tabel 4.13. di atas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel ketaatan terhadap standar 

SPAP ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

independen teknik audit berbasis sistem informasi: 

Tabel 4.14. 

 Hasil Pengujian Validitas Teknik Audit Berbasis Sistem Informasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,572 0,297 Valid 

X2 0,715 0,297 Valid 

X3 0,577 0,297 Valid 

X4 0,643 0,297 Valid 

X5 0,753 0,297 Valid 

X6 0,538 0,297 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  2017 

Dilihat dari tabel 4.14. di atas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel teknik audit berbasis sistem 

informasi ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

independen kerahasiaan informasi dalam teknologi: 

Tabel 4.15. 

          Hasil Pengujian Validitas Kerahasiaan Informasi Dalam Teknologi 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,242 0,297 Tidak Valid 

X2 0,379 0,297 Valid 

X3 0,494 0,297 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 
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Dilihat dari tabel 4.15. diketahui bahwa ada salah satu pernyataan 

yang tidak valid, maka dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.16. 

Hasil Pengujian Validitas Kerahasiaan Informasi Dalam Teknologi 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X2 0,459 0,297 Valid 

X3 0,459 0,297 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel 4.16. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel kerahasiaan informasi 

dalam teknologi ini dapat dikatakan valid. 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.17. 

Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor 

0,727 Reliabel 

Kebutuhan dorongan dan 

kesadaran dalam teknologi 

informasi 

0,617 Reliabel 

Pengetahuan atau pendidikan 

khusus dari auditor 

0,838 Reliabel 

Ketaatan terhadap standar 

SPAP 

0,782 Reliabel 

Teknik audit berbasis sistem 

informasi 

0,848 Reliabel 

Kerahasiaan informasi dalam 

teknologi 

0,629 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 
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Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-

masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar 

daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel 

4.4. STATISTIK DESKRIPTIF 

Statistik deskripsi pada penelitian menunjukkan untuk mengetahui 

nilai-nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel 

penelitian. 

Tabel 4.18 Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Tingkat penggunaan 

audit sistem informasi 

oleh auditor 

5-25 15-25 19.7955 5-11.66 11.67-18.32 18.33-25 Tinggi 

Kebutuhan dorongan 

dan kesadaran dalam 

teknologi informasi 

2-10 5-10 7.8409 2-4.66 4.67-7.32 7.33-10 Tinggi 

Pengetahuan atau 

pendidikan khusus 

dari auditor 

8-40 24-40 31.4545 8-18.66 18.67-29.26 29.27-40 Tinggi 

Ketaatan terhadap 

standar SPAP 

6-30 19-30 23.5000 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 

Teknik audit berbasis 

sistem informasi 

6-30 18-30 23.1818 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 

Kerahasiaan informasi 

dalam teknologi 

2-10 5-10 7.8182 2-4.66 4.67-7.32 7.33-10 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh audit  rata-rata empirisnya sebesar 

19,7955 dan termasuk kategori tinggi. Artinya auditor yang menjadi 

responden pada penelitian ini dapat menggunakan audit sistem informasi 
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dengan baik. Untuk kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi 

informasi memperoleh rata-rata skor empiris sebesar 7.8409 dan termasuk 

dalam kategori tinggi artinya menurut auditor yang menjadi responden pada 

penelitian ini, mereka memiliki kebutuhan dorongan serta kesadaran yang 

tinggi untuk selalu meningkatkan akan penggunaan audit sistem informasi. 

Variabel pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor 

memperoleh rata-rata skor empiris sebesar 31.4545 dan termasuk dalam 

kategori tinggi artinya auditor memiliki pengetahuan atau pendidikan 

khusus yang memadai. Untuk variabel ketaatan terhadap standar SPAP 

memperoleh skor rata-rata empiris sebesar 23.5000 dan termasuk dalam 

kategori tinggi artinya responden pada penelitian ini taat pada standar SPAP 

yang berlaku. 

Variabel teknik audit berbasis sistem informasi memperoleh skor rata-

rata empiris sebesar 23.1818 dan termasuk dalam kategori tinggi artinya 

menurut auditor dalam penelitian ini, mereka memiliki teknik audit berbasis 

sistem informasi yang baik dalam bekerja. Variabel kerahasiaan informasi 

dalam teknologi mendapatkan skor rata-rata empiris sebesar 7.8182 dan 

termasuk dalam kategori tinggi artinya responden pada penelitian ini 

berpendapat adanya kerahasiaan informasi dalam teknologi sangat penting 

untuk menjaga kerahasiaan data klien. 
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4.5. HASIL PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

4.5.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.19. 

Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,79467920 

Most Extreme Differences Absolute ,125 

Positive ,117 

Negative -,125 

Test Statistic ,125 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,084
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual ,125 44 ,084 ,966 44 ,218 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

 Dilihat dari tabel 4.19. tersebut diketahui bahwa nilai Kolmogorov- 

smirnov Asymp. Sig. untuk unstandardized residual pada penelitian ini 

adalah 0,084 > 0,05  dan Shapiro-Wilk signifikansinya 0,218 > 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 
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4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan 

untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji glejser dengan hasil 

sebagai beirkut: 

Tabel 4.20. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,573 ,862  2,986 ,005 

UmurKAP -,085 ,054 -,253 -1,583 ,122 

KebutuhanDorongan ,002 ,101 ,003 ,016 ,988 

PengetahuanKhususAuditor ,026 ,036 ,174 ,719 ,477 

KetaatanTerhadapSPAP -,039 ,052 -,186 -,748 ,459 

TeknikAudit -,027 ,043 -,153 -,613 ,544 

KerahasiaanInformasi -,100 ,098 -,200 -1,022 ,313 

LamaAudit -,096 ,146 -,103 -,655 ,517 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel independen lebih besar daripada 0,05 maka artinya 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. 
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4.5.3. Uji Multikolinearitas 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil pengujian 

multikolinearitas dengan melihat pada angka Tolerance dan VIF dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.21. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

UmurKAP ,885 1,130 

KebutuhanDorongan ,533 1,877 

PengetahuanKhususAuditor ,385 2,598 

KetaatanTerhadapSPAP ,366 2,733 

TeknikAudit ,366 2,730 

KerahasiaanInformasi ,590 1,694 

LamaAudit ,917 1,090 

a. Dependent Variable: TingkatPenggunaanAudit 

           Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Tolerance di atas 0,1 

dan VIF di bawah 10 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak 

terjadi multikolinearitas. 
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4.6. UJI FIT MODEL  

Pengujian fit model dilakukan dengan uji F, dengan hasil: 

Tabel 4.22. Uji Fit Model 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 140,004 7 20,001 26,515 ,000
b
 

Residual 27,155 36 ,754   

Total 167,159 43    

a. Dependent Variable: TingkatPenggunaanAudit 

b. Predictors: (Constant), LamaAudit, PengetahuanKhususAuditor, UmurKAP, 

KebutuhanDorongan, KerahasiaanInformasi, TeknikAudit, 

KetaatanTerhadapSPAP 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Berdasarkan pada tabel tersebut nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 

0,05 yang artinya variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen (tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor). 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

4.7. UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat pada nilai 

Adjusted R Square dengan hasil: 

Tabel 4.23. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,915
a
 ,838 ,806 ,86851 

a. Predictors: (Constant), LamaAudit, PengetahuanKhususAuditor, UmurKAP, 

KebutuhanDorongan, KerahasiaanInformasi, TeknikAudit, 

KetaatanTerhadapSPAP 

b. Dependent Variable: TingkatPenggunaanAudit 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Berdasarkan pada tabel tersebut nilai Adjusted R Square sebesar 0,806 

yang artinya variabel independen (umur KAP, kebutuhan dorongan dan 

kesadaran dalam teknologi informasi, pengetahuan atau pendidikan khusus 

dari auditor, ketaatan terhadap standar SPAP, teknik audit berbasis sistem 

informasi, kerahasiaan informasi dalam teknologi, dan lama audit) 

mempengaruhi  variabel dependen (tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor) sebesar 80,6% dan sisanya sebesar 19,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
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4.8. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis regresi linear dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 22.0. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.24. 

Analisis Regresi (Uji Hipotesis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,121 1,496  2,087 ,044 

UmurKAP ,009 ,094 ,007 ,092 ,927 

KebutuhanDorongan ,519 ,176 ,272 2,954 ,006 

PengetahuanKhususAuditor ,115 ,062 ,199 1,835 ,075 

KetaatanTerhadapSPAP ,328 ,091 ,402 3,617 ,001 

TeknikAudit ,257 ,075 ,379 3,415 ,002 

KerahasiaanInformasi -,660 ,169 -,341 -3,896 ,000 

LamaAudit ,302 ,253 ,083 1,190 ,242 

a. Dependent Variable: TingkatPenggunaanAudit 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2017 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.927 > 0.05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya umur KAP tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.006 < 0.05 maka hipotesis 

diterima. Artinya kebutuhan dorongan & kesadaran dalam teknologi 

informasi berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi 

oleh auditor. 
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Pengujian Hipotesis Ketiga 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.075 > 0.05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya pengetahuan/ pendidikan khusus dari auditor  tidak 

berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.001 < 0.05 maka hipotesis 

diterima. Artinya ketaatan terhadap SPAP berpengaruh terhadap tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Pengujian Hipotesis Kelima 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.002 < 0.05 maka hipotesis 

diterima. Artinya teknik audit berbasis sistem informasi berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Pengujian Hipotesis Keenam 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 maka hipotesis 

diterima. Artinya kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi  

berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor 

Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.242 > 0.05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya lama audit tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. 
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4.9. PEMBAHASAN 

4.9.1. Pengaruh Umur KAP terhadap Tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi > 0.05 

maka hipotesis ditolak. Artinya umur KAP tidak berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Umur KAP adalah umur dari kantor akuntan publik tersebut dari sejak 

didirikan. Dalam operasinya, sebuah Kantor Akuntan Publik akan 

mengalami perkembangan, baik dalam usahanya, organisasinya, maupun 

kematangan berfikir para pimpinannya. Perkembangan merupakan suatu 

urutan kemajuan dan perubahan-perubahan yang saling berkaitan untuk 

mencapai kedewasaan (Herbert, 1974) dalam sasongko (2002) atau 

perkembangan adalah perubahan ke arah lebih maju, lebih dewasa 

(Suryabrata, 1973) dalam sasongko (2002). Umur KAP akan mempengaruhi 

Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor pada KAP yang 

bersangkutan, sebab dengan adanya umur KAP yang semakin lama 

menunjukkan tingkat penggunaan yang semakin matang  dan banyaknya 

pengalaman mengaudit klien dengan demikian auditor yang bekerja di KAP 

akan semakin terdorong untuk semakin meningkatkan penggunaannya, 

karena klien yang diauditnya semakin banyak sehingga semakin 

membutuhkan tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor agar 

hasil audit yang diperoleh berkualitas.  
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Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena semakin lama umur 

KAP tidak menjamin akan menggunakan audit sistem informasi, bisa saja 

KAP dengan umur lebih lama justru belum menggunakan, dikarena biaya 

untuk pembelian software audit yang mahal ,kemampuan dari auditor 

kurang memahami sistem informasi, ukuran KAP yang masih berskala kecil 

atau menengah. KAP dengan umur yang lebih sebentar justru telah 

menggunakan audit sistem informasi. Perkembangan teknologi semakin 

berkembang dimana persaingan antara bisnis untuk jasa audit semakin ketat 

dan banyak tuntutan perusahaan menggunakan jasa audit di KAP untuk 

mengaudit laporan keuangan dengan menggunakan bantuan teknologi 

seperti audit sistem informasi (software audit). Setiap KAP harus mampu 

bersaing dengan KAP lainnya serta menghimpun sebanyak mungkin klien 

untuk mempertahankan eksistensinya. Himawan dan Emarila (2010) 

menjelaskan bahwa umur KAP adalah masa atau lamanya, dimana KAP 

atau organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

eksistensinya dalam melayani masyarakat umum ( publik). Jadi umur KAP 

sebentar maupun lama tidak memberikan pengaruh bagi auditor yang 

bekerja di KAP untuk menggunakan audit sistem informasi , meskipun 

perkembangan teknologi yang mendunia menawarkan kemudahan dan 

kemanfaatan untuk menggunakan sistem informasi agar masalah 

kompleksitas pekerjaan dapat terselesaikan. 
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 Hal ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sharairi (2011) yang menyatakan bahwa umur KAP berpengaruh terhadap 

Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

4.9.2. Pengaruh kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi 

informasi terhadap Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi < 0.05 

maka hipotesis diterima. Artinya kebutuhan dorongan & kesadaran dalam 

teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor 

Kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi adalah 

dorongan kebutuhan profesi baik dari dalam KAP maupun dari kegiatan 

diluar KAP (Navratilova,2012). Indikator yang digunakan yaitu (a) Kondisi 

dan peraturan kerja diluar kantor akuntan publik, (b) Kegiatan klien dan 

dunia usaha, dan (c) Kesadaran profesi dan dorongan organisasi IAI. 

Kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi 

menunjukkan kondisi yang mendorong auditor yang bekerja di KAP untuk 

semakin meningkatkan akan tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor, karena desakan klien atau dunia usaha serta kesadaran dari profesi 

auditor akan kebutuhannya menggunakan sistem informasi maupun aplikasi 

audit demi efektivitas dan efisiensi kerjanya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi akan 
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berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor pada KAP. 

Hasil  penelitian ini mendukung  penelitian yang dilakukan oleh 

Searcy et al. (2003) dan Sharairi (2011) yang menyatakan bahwa kebutuhan 

dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor pada KAP.  

4.9.3. Pengaruh pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor 

terhadap Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi > 0.05 

maka hipotesis ditolak. Artinya pengetahuan/ pendidikan khusus dari 

auditor  tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor.  

Pengetahuan/pendidikan khusus dari auditor adalah pendidikan  atau 

pengetahuan yang disyaratkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

Menurut SA seksi 335 (PSA no 57) dalam buku (Halim 2004) auditing 

dalam lingkungan sistem informasi komputer yang dimaksud dengan 

keahlian minimum  meliputi: Pengetahuan dasar komputer dan fungsi 

computer secara umum,  Pengetahuan dasar operating system software dan 

perangkat lunak, pemahaman teknik pengolahan file dan struktur data, 

kemampuan bekerja dengan perangkat lunak, kemampuan mereview system 

dokumentasi, pengetahuan dasar pengendalian PDE ( proses data secara 

elektronik), perancangan Audit dan supervisi pelaksanaan dilingkungan 
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PDE (proses data secara elektronik), pemahaman perkembangan dan 

perubahan sistem dan program dalam suatu entitas.  

Adanya pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor 

menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di KAP akan semakin 

meningkatkan pengetahuan (keterampilan teknis maupun non teknis) yang 

dimiliki serta pendidikan khusus yang diterimanya juga semakin banyak, 

tetapi hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh 

antara pengetahuan atau pendidikan khusus auditor berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor, karena pendidikan 

yang lebih tinggi maupun rendah serta pengetahuan auditor hanya 

merupakan faktor eksternal yang tidak mempemgaruhi tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena bisa saja auditor dengan 

pengetahuan tinggi atau pendidikan khusus yang ditempuh selama studi 

tidak memberikan jaminan bahwa auditor akan menggunakan audit sistem 

informasi.  Selain itu, auditor tidak terlalu tertarik menggunakan audit 

sistem informasi, karena pengetahuan khusus tersebut kurang terkait 

komputerisasi dengan skill teknis dalam penugasan, sehingga menjadikan 

pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor tidak berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Hasil ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sharairi 

(2011) dan Amri (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan atau 
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pendidikan khusus dari auditor berpengaruh terhadap Tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. 

4.9.4. Pengaruh ketaatan terhadap standar SPAP terhadap tingkat 

penggunaan  audit sistem informasi oleh auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi < 0.05 

maka hipotesis diterima. Artinya ketaatan terhadap SPAP berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Ketaatan terhadap standar SPAP ini akan membantu auditor dalam 

melakukan proses audit kepada klien tentang bagaimana cara menggunakan 

sistem informasi (software) yang dilakukan KAP dalam  mengaudit 

perusahaan (klien). Dengan adanya ketaatan terhadap standar SPAP 

mendorong auditor untuk dapat semakin memahami akan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor sehingga dapat dikatakan 

memiliki pengaruh. Jadi semakin paham auditor akan penggunaan ketaatan 

terhadap standar SPAP berarti auditor yang bekerja di KAP akan semakin 

patuh/ taat pada standar audit  yang ada, sehingga akan semakin 

mendorongnya untuk sering menggunakan alat bantu audit. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sharairi 

 (2011), Amri (2010) yang menyatakan bahwa ketaatan terhadap standar 

SPAP berpengaruh  terhadap Tingkat penggunaan audit sistem informasi 

oleh auditor. 
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4.9.5. Pengaruh teknik audit berbasis sistem informasi terhadap 

Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor   

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi < 0.05 

maka hipotesis diterima. Artinya teknik audit berbasis sistem informasi 

berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

Teknik audit berbasis sistem informasi ini dimana auditor dalam 

mengumpulkan bukti-bukti audit maupun informasi audit berkaitan dengan 

klien. Selain itu auditor yang bekerja di KAP tersebut telah meningkatkan 

akan penggunaan audit sistem informasi untuk membantu auditor dalam 

berkomunikasi, menilai bukti audit serta dapat memberikan laporan hasil 

audit tersebut. Jadi semakin tinggi teknik audit berbasis sistem informasi ini 

berpengaruh pada tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh antara teknik audit 

berbasis sistem informasi terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Navratilova (2012) yang menyatakan bahwa teknik audit berbasis sistem 

informasi berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi 

untuk megaudit klien pada KAP di Semarang.  
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4.9.6. Pengaruh kerahasiaaan informasi dalam teknologi terhadap 

Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor   

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi < 0.05 

maka hipotesis diterima. Artinya kerahasiaan informasi dalam teknologi 

informasi  berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi 

oleh auditor. 

Kerahasiaan informasi dalam teknologi ini penting bagi sebuah KAP 

dimana auditor dalam mengaudit klien, karena ada beberapa klien yang 

diaudit meminta untuk merahasiakan informasi. Ada beberapa informasi 

yang perlu dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain hanya auditor 

dengan klien yang diaudit, dengan ini maka auditor diminta untuk 

meningkatkan akan penggunaan audit sistem informasi serta memberikan 

kepercayaan klien kepada auditor untuk mengaudit perusahaannya. Dengan 

semakin tingginya kerahasiaan informasi dalam teknologi berarti 

menunjukkan klien semakin percaya pada auditor yang bekerja di KAP 

sehingga tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor penting 

peranananya dalam kerahasiaan klien. Dengan demikian dapat dikatakan 

terdapat pengaruh antara kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hatsu et al 

(2015), Vaughan (2009) yang menyatakan bahwa kerahasiaan informasi  

dalam teknologi informasi  berpengaruh  terhadap tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor.  



85 

 

 

4.9.7. Pengaruh lama audit berpengaruh  terhadap Tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor   

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi > 0.05 

maka hipotesis ditolak. Artinya lama audit tidak berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Lama audit mengindikasikan seberapa lama auditor dapat 

menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan tepat waktu. Jika semakin lama 

waktunya berarti pekerjaan semakin kompleks dan membutuhkan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. Tingkat penggunaan audit 

sistem informasi ini bagi auditor akan membantu dalam bekerja lebih efektif 

dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaaan. 

Selain itu auditor sendiri telah diberikan deadline yang merupakan batas 

waktu dalam melaporkan informasi audit, pengumpulan dan mengevaluasi 

bukti-bukti audit, temuan-temuan audit dalam proses pengauditan. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa lama audit tidak berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor karena lama mupun 

sebentar lama audit hanyalah factor eksternal yang tidak berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah bahwa lama audit sebentar 

tidak menjamin auditor menggunakan audit sistem informasi sebaliknya 

lama audit yang lebih panjang belum tentu auditor menggunakan audit 

sistem informasi, bisa saja memang kompleksitas pekerjaan. Jadi hal ini 
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menjadikan bahwa lama audit tidak berpengaruh terhadap tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Maria dkk (2010), Mah’d al-jabali & Rami zeyad tawfeq (2014) yang 

menyatakan bahwa lama audit berpengaruh  terhadap Tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor.  

4.10.  HASIL SENSITIVITY TEST 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis terhadap hasil 

sensitivity test untuk mengetahui perbedaan antara yang menggunakan 

program (software audit) dengan yang menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel. Pada penelitian ini, sampel penelitian berjumlah 44, untuk KAP yang 

menggunakan software audit ada 3 KAP sedangkan yang menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel  ada  6 KAP. Pengujian ini dilakukan dengan 

analisis regresi linear menggunakan bantuan program SPSS 22.0.  

4.10.1. Output Program ( Software Audit)  

 Hasil pengujian hipotesis sensitivity test terhadap sampel 

berjumlah 16 orang  ada 3 KAP yang menggunakan program ( software 

audit) sebagai berikut hasilnya : 
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                        Tabel 4.25. 

Hasil Uji Sensitivity Test Program (software audit) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,509 5,738  2,180 ,061 

umur_KAP ,456 ,274 ,286 1,663 ,135 

kebutuhandorongan_2 ,602 ,272 ,446 2,214 ,058 

pengetahuankhususauditor -,225 ,090 -,304 -2,499 ,037 

ketaatanterhadapstandarSP

AP 
,460 ,123 ,685 3,748 ,006 

Teknikaudit ,028 ,109 ,036 ,254 ,806 

kerahasiaaninformasi_2 -,282 ,229 -,143 -1,233 ,252 

lamaaudit -,162 ,264 -,072 -,612 ,557 

a. Dependent Variable: tingkatpenggunaanaudit 

 

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Pertama 

 Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,135 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya umur KAP tidak  berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Kedua 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,058 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya kebutuhan dorongan & kesadaran dalam teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor.  
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Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Ketiga 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,037 < 0,05 maka hipotesis 

diterima. Artinya pengetahuan / pendidikan khusus dari auditor berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test keempat 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,006 < 0,05 maka hipotesis 

diterima. Artinya ketaatan terhadap standar SPAP berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test  Kelima 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,806 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya teknik audit berbasis sistem informasi tidak  berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Keenam 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,252 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Ketujuh 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,557 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya lama audit tidak  berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor.  
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4.10.2. Output Microsoft Excel  

Hasil pengujian hipotesis sensitivity test terhadap sampel berjumlah 

28 orang  ada 6 KAP yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel sebagai 

berikut hasilnya : 

                    Tabel 4.26. 

Hasil uji Sensitivity Test Microsoft Excel 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,099 1,611  1,303 ,207 

umur_KAP -,105 ,103 -,079 -1,018 ,321 

kebutuhandorongan_2 ,091 ,311 ,042 ,293 ,772 

pengetahuankhususauditor ,488 ,157 ,742 3,113 ,005 

ketaatanterhadapstandarSPAP ,204 ,121 ,238 1,685 ,108 

Teknikaudit ,111 ,113 ,154 ,981 ,338 

kerahasiaaninformasi_2 -,746 ,188 -,357 -3,979 ,001 

lamaaudit ,528 ,311 ,123 1,695 ,106 

a. Dependent Variable: tingkatpenggunaanaudit 

 

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Pertama 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,321 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya umur KAP tidak  berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Kedua 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,772 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya kebutuhan dorongan & kesadaran dalam teknologi 
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informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Ketiga 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 maka hipotesis 

diterima. Artinya pengetahuan / pendidikan khusus dari auditor berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test keempat 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,108 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya ketaatan terhadap standar SPAP tidak berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test  Kelima 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,338 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya teknik audit berbasis sistem informasi tidak  berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Keenam 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka hipotesis 

diterima. Artinya kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi 

berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor.  

Pengujian Hipotesis Sensitivity Test Ketujuh 

Dilihat dari hasil signifikansi sebesar 0,106 > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. Artinya lama audit tidak  berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor.  
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4.11.  PEMBAHASAN SENSITIVITY TEST 

Dari hasil Sensitivity Test dapat diketahui untuk sampel 16 orang 

yang menggunakan program (software audit) dan 28 orang yang 

mengggunakan aplikasi Microsoft excel dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.27. 

Pembahasan Sensitivity Test 

No Variabel Independen 

Program 

 (Software Audit) 
Microsoft Excel 

Sig Ket Sig Ket 

1 Umur KAP 0,135 Ditolak 0,321 Ditolak 

2 Kebutuhan dorongan & kesadaran 

dalam teknologi informasi 

0,058 
Ditolak 

0,772 
Ditolak 

3 Pengetahuan/ Pendidikan Khusus 

dari auditor 

0,037 
Diterima 

0,005 
Diterima 

4 Ketaatan terhadap Standar SPAP 0,006 Diterima 0,108 Ditolak 

5 Teknik Audit Berbasis Sistem 

Informasi 

0,806 
Ditolak 

0,338 
Ditolak 

6 Kerahasiaan Informasi dalam 

Teknologi informasi 

0,252 
Ditolak 

0,001 
Diterima 

7 Lama Audit 0,557 Ditolak 0,106 Ditolak 

 

Dari tabel 4.27 dapat dianalisi dan dilihat bahwa untuk penggunaan 

program ( software audit)  dan aplikasi Microsoft Excel  untuk variabel 

umur KAP , kebutuhan dorongan & kesadaran dalam teknologi informasi , 

teknik audit berbasis sistem informasi , serta lama audit diketahui hasilnya 

ditolak  maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 
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Penggunaan software audit untuk variabel pengetahuan/ pendidikan 

khusus dari auditor dan ketaatan terhadap standar SPAP dari hasil diterima 

maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. Untuk variabel kerahasiaan informasi 

dalam teknologi informasi yang menggunakan software audit hasil uji 

sensitivity menunjukkan ditolak maka tidak ada pengaruh terhadap tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor.  

Penggunaan aplikasi Microsoft Excel  untuk variabel pengetahuan/ 

pendidikan khusus dari auditor  dan kerahasiaan informasi dalam teknologi 

informasi dari hasil diterima maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. Untuk 

variabel ketaatan terhadap standar SPAP yang menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel hasil uji sensitivity menunjukkan ditolak maka tidak ada 

pengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Kesimpulan uji sensitivity test yang menggunakan program (software 

audit) dan aplikasi Microsoft excel dari hasil sama-sama diterima untuk 

variabel pengetahuan/ pendidikan khusus dari auditor. Untuk penggunaan 

program (software audit) lebih menekankan pada ketaatan seorang auditor 

terhadap standar SPAP dalam menjalankan tugas audit di KAP. Sedangkan 

untuk menggunakan aplikasi audit biasanya seperti Microsoft excel lebih 

berpegang teguh kepada kerahasiaan informasi klien dalam teknologi 

informasi saat mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. 

 


