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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 Menurut tabel 5 dapat dilihat peneliti menyebarkan kuesioner 

sebanyak 100 responden Universitas Soegijapranata dan 70 responden Universitas 

Diponegoro. Kuesioner yang telah kembali sebanyak 89 dan 51 . Pengolahan data 

menggunakan sampel sebanyak  47 responden Universitas Soegijapranata dan 43 

responden Universitas Diponegoro. Sampel yang diambil merupakan mahasiswa 

akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah audit dengan persentase 100%, 

yang dapat diartikan semua mahasiswa sudah mengambil mata kuliah audit.  

Tabel 5 

Data yang diolah  

Nama Universitas Disebar Kembali Diolah 

Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

100 89 47 

Universitas Diponegoro 

Semarang  

70 51 43 

  Total  90 

Sumber : Lampiran 1 

4.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan alat uji SPSS. Dalam 

pengujian ini dilakukan tiga kali pengukuran, Skeptisme Profesional, 

Kepribadian, dan Sosialisasi antisipatif. Pengujian dikatakan valid apabila 

Cronbach Alpha lebih besar dari Cronbach Alpha If Item Deleted, jika lebih kecil 

maka data dikatakan tidak valid. Pada kolom Cronbach Alpha dapat dilihat data 

tersebut reliabel rendah atau sempurna, jika Cronbach Alpa> 0,9 dikatakan 
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reliabilitas sempurna, 0,7- 0,9 dikatakan reliabilitas tinggi, 0,5 – 0,7 dikatakan 

reliabilitas moderat dan jika < 0,5 dikatakan reliabilitas rendah. Semakin tinggi 

cronbach alpha maka data akan semakin dapat dipercaya.    

4.1.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Skeptisme Profesional 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Skeptisme Profesional 

 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

Ket 

SP1 ,868 ,879 Valid 

SP2 ,867 ,879 Valid 

SP3 ,869 ,879 Valid 

SP4 ,868 ,879 Valid 

SP5 ,869 ,879 Valid 

SP6 ,870 ,879 Valid 

SP7 ,869 ,879 Valid 

SP8 ,872 ,879 Valid 

SP9 ,875 ,879 Valid 

SP10 ,871 ,879 Valid 

SP11 ,896 ,879 Tidak Valid 

SP12 ,883 ,879 Tidak Valid 

SP13 ,882 ,879 Tidak Valid 

SP14 ,891 ,879 Tidak Valid 

SP15 ,872 ,879 Valid 

SP16 ,888 ,879 Tidak Valid 

SP17 ,888 ,879 Tidak Valid 

SP18 ,873 ,879 Valid 

SP19 ,886 ,879 Tidak Valid 

SP20 ,873 ,879 Valid 

SP21 ,882 ,879 Tidak Valid 

SP22 ,875 ,879 Valid 

SP23 ,870 ,879 Valid 

SP24 ,868 ,879 Valid 

SP25 ,868 ,879 Valid 

SP26 ,879 ,879 Valid 

SP27 ,869 ,879 Valid 

SP28 ,872 ,879 Valid 

SP29 ,869 ,879 Valid 

SP30 ,868 ,879 Valid 

Sumber: Lampiran 2 
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 Hasil output variabel dependen (skeptisme profesional) memiliki 

Cronbach’s Alpha 0,879 sehingga dapat dikatakan variabel memiliki reliabilitas 

yang tinggi sehingga data menjadi akurat. Dalam tabel 6 terdapat 30 pernyataan 

yang disajikan untuk responden, namun terdapat beberapa pernyataan  memiliki 

hasil yang tidak valid karena cronbach alpha if item deleted lebih tinggi dari pada 

cronbach alpha , berikut adalah no untuk pernyataan yang tidak valid 

11,12,13,14,16,17,19, dan 21. Untuk pertanyaan yang tidak valid maka data tidak 

digunakan untuk pengujian selajutnya. 

4.1.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kepribadian 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepribadian 

   

 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

Ket 

K1E ,617 ,605 Tidak Valid 

K2E ,591 ,605 Valid 

K3E ,579 ,605 Valid 

K4E ,609 ,605 Tidak Valid 

K5A ,577 ,605 Valid 

K6A ,584 ,605 Valid 

K7A ,576 ,605 Valid 

K8A ,573 ,605 Valid 

K9C ,602 ,605 Valid 

K10C ,610 ,605 Tidak Valid 

K11C ,609 ,605 Tidak Valid 

K12C ,604 ,605 Valid 

K13N ,619 ,605 Tidak Valid 

K14N ,557 ,605 Valid 

K15N ,598 ,605 Valid 

K16N ,615 ,605 Tidak Valid 

K17O ,577 ,605 Valid 

K18O ,590 ,605 Valid 

K19O ,581 ,605 Valid 

K20O ,565 ,605 Valid 

Sumber: Lampiran 2 
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Hasil output variabel independen Kepribadian memiliki Cronbach’s 

Alpha 0,605 sehingga dikatakan variabel memiliki reliabilitas yang moderat.  

Dalam tabel 7 terdapat 20 pernyataan yang disajikan untuk responden, namun 

terdapat beberapa pernyataan yang memiliki hasil yang tidak valid karena 

cronbach alpha if item deleted lebih tinggi dari pada cronbach alpha, berikut 

adalah no untuk pernyataan yang tidak valid  1,4,10,11,13,16. Untuk beberapa 

pernyataan yang tidak valid, tidak dapat digunakan untuk mengolah data maka 

pernyataan tersebut dihapus. 

4.1.3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Sosialisasi antisipatif 

Tabel 8 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sosialisasi antisipatif 

 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 

Alpha 

Ket 

AS1 ,680 ,622 Tidak Valid 

AS2 ,593 ,622 Valid 

AS3 ,600 ,622 Valid 

AS4 ,625 ,622 Tidak Valid 

AS5 ,595 ,622 Valid 

AS6 ,576 ,622 Valid 

AS7 ,613 ,622 Valid 

AS8 ,539 ,622 Valid 

AS9 ,550 ,622 Valid 

AS10 ,606 ,622 Valid 

AS11 ,584 ,622 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

 

 Hasil output variabel dependenSosialisasi antisipatif memiliki 

Cronbach‘s Alpha 0,622 sehingga dikatakan variabel memiliki reliabilitas yang 

moderat. Dalam tabel 8 terdapat 11 pernyataan yang disajikan untuk responden, 



65 
 

namun terdapat beberapa pernyataan yang memiliki hasil yang tidak valid, karena 

cronbach alpha if item deleted lebih tinggi dari pada cronbach alpha. Berikut 

adalah no untuk pernyataan yang tidak valid 1, dan 4. Untuk dua pernyataan yang 

tidak valid, tidak dapat digunakan untuk mengolah data maka pernyataan tersebut 

dihapus. 

4.2. Gambaran responden 

Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa akuntansi aktif 

angkatan 2014 dan 2015 Unika Soegijapranata dan Universitas Diponegoro 

Semarang.  

Tabel 9 

Frekuensi total mahasiswa 
 KODEUNIV JK USIA ANGKTN AMBLAUDIT 

Valid 90 90 90 90 90 

Missing 0 0 0 0 0 

Sumber: Lampiran 3 

Diatas merupakan tabel data responden yang telah diolah oleh peneliti. 

Responden diambil oleh peneliti secara acak dengan total sampel sebanyak 90 

responden yang terdiri dari 47 mahasiswa akuntansi angkatan ‘14 dan ‘15 Unika 

Soegijapranata dan 43 mahasiswa akuntansi angkatan ‘14 dan ‘15 Universitas 

Diponegoro. Penelitian ini menggunakan data responden yang diukur 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. Pengumpulan kuesioner dilakukan dengan 

membagikan kertas terhadap responden 
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4.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan 

Tabel 10 

Frekuensi Angkatan 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 56 62,2 62,2 62,2 

2 34 37,8 37,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan total responden terdapat 56 (62,2%) mahasiswa angkatan 

2014 dan 34 (37,8%) mhasiswa angkatan 2015 dari Universitas Katolik 

Soegijapranata dan Universitas Diponegoro Semarang. 

4.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Pengambilan Matakuliah 

Audit 

Tabel 11 

Frekuensi Pengambilan Audit 
 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 90 100,0 100,0 100,0 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan total responden, 90 (100%) mahasiswa telah mengambil 

matakuliah pengauditan. 

4.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan IPK (Indeks Prestasi 

Kumulatif) 

Tabel 12 
Deskriptif Indeks Prestasi Kumulatif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IPK 90 3 4 3,40 ,310 

Valid N  90     

Sumber: Lampiran 3 
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Terdapat minimal IPK responden 3 dan maksimal IPK responden 4. Total 

dari   90 (100%) responden memiliki rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)nya 

3,40.   

4.3. Hasil Compare Means dan Signifikan 

4.3.1. Perbandingan Rata-rata Universitas Katolik Soegijapranata dan 

Universitas Diponegoro 

 

Tabel 13 

Perbandingan Rata-rata UNIKA dan UNDIP 

KODE UNIV KE KA KC KN KO SP AS 

UNIKA Mean 3,608 3,651 3,659 3,153 3,474 3,887 3,795 

UNDIP Mean 3,372 3,597 3,511 2,790 3,509 3,832 3,620 

Total 3,338 3,565 3,494 2,916 3,324 3,861 3,712 

Sig 0,065 0,078 0,042 0,015 0,090 0,039 0,074 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 3 

 

Dalam rata-rata dua universitas, UNIKA memiliki tingkat 

rata-rata yang paling tinggi yaitu skeptisme profesional, dan rata-rata 

paling rendah yaitu kepribadian neurotisme. Sedangkan UNDIP 

memiliki tingkat rata-rata yang paling tinggi yaitu skeptisme profesional 

dan rata-rata paling rendah kepribadian neurotisme. Kedua universitas 

memiliki rata-rata yang paling tinggi dan paling rendah yang sama. 

Dilihat dari nilai signifikansinya diatas 0,05 artinya tidak ada perbedaan 
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signifikan untuk variabel KE, KA, KO, AS. Untuk variabel KC, KN, SP 

terdapat perbedaan yang signifikan ditinjau dari  

 

4.3.2. Perbandingan Rata-rata Perempuan dan Laki-Laki 

 

Tabel 14 

Perbandingan Rata-rata Perempuan dan Laki-Laki 

JK KE KA KC KN KO SP AS 

Perempuan Mean 3,356 3,592 3,596 3,203 3,342 3,8561 3,7298 

Laki-laki Mean 3,393 3,630 3,521 2,854 3,563 3,8697 3,6818 

Total 3,3389 3,5656 3,4944 2,9167 3,3244 3,8611 3,7122 

Sig 0,089 0,073 0,037 0,043 0,052 0,083 0 ,063 

 

 

 

Sumber : Lampiran 3  

 

Dalam tabel diatas dapat dilihat rata-rata menurut jenis kelamin, perempuan memiliki 

rata-rata yang paling tinggi yaitu skeptisme profesional dan rata-rata paling rendah yaitu 

kepribadian neurotisme. Sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki memiliki rata-rata yang paling 

tinggi yaitu skeptisme profesional dan rata-rata yang paling rendah yaitu kepribadian 

neurotisme. Dilihat dari signifikansinya diatas 0,05 variabel KE, KA, SP, AS tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan, sedangkan variabel KC, KN, KO memiliki perbedaan yang 

signifikan.  
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4.3.3. Perbandingan Rata-rata Usia 

Tabel 15 

Perbandingan Rata-rata Usia 

USIA KE KA KC KN KO SP AS 

19 Mean 3,42 3,76 3,50 3,14 3,76 3,84 3,46 

20 Mean 3,51 3,634 3,658 3,206 3,641 3,855 3,758 

21 Mean 3,44 3,562 3,554 2,91 3,358 3,824 3,6680 

22 Mean 3,65 3,75 3,425 2,375 4,075 4,075 3,90 

Total 3,3389 3,5656 3,4944 2,9167 3,3244 3,8611 3,7122 

 0,078 0,071 0,058 0,019 0,035 0,034 0,071 

 

Sumber : Lampiran 3 

Dalam rata-rata tabel diatas reponden berusia 22 tahun memiliki rata-

rata paling rendah yaitu kepribadian neurotisme (2,375), sedangkan rata-rata 

yang paling tinggi yaitu responden berusia 22 tahun memiliki rata-rata paling 

tinggi yaitu skeptisme profesional (4,075). Rata-rata total yang paling tinggi 

yaitu skeptisme profesional dan rata-rata paling rendah yaitu kepribadian 

neurotisme. Dilihat dari nilai signifikansinya diatas 0,05, variabel KE, KA, KC, 

AS tidak ada perbedaan signifikan, sedangkan variabel KN, KO, Sp memiliki 

perbedaan yang signifikan.   
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4.4. Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1. Pengujian Asumsi Klasik variabel Skeptisme Profesional 

(DV) dan Kepribadian (IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 16 

 Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas  

 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Statistic ,060 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 

 

Sumber: Lampiran 4 

 Uji Normalitas pada Skeptisme Profesional (variabel dependen) dan 

Kepribadian (variabel independen) ini menggunakan tabel Kolmogorov 

Smirnov. Dalam tabel 16 menunjukan bahwa nilai signifikansi 0,200 yang 

artinya hasil tersebut > (lebih besar) dari pada 0,05. Nilai statistic > (lebih 

besar) dari 0,05 yaitu 0,060 diartikan dalam dua variabel tersebut memiliki 

penyebaran data yang rata dan juga mewakili populasi dan karakteristik 

IV 

Extraversion  Ha1a 

 

Agreeableness  Ha1b 

 

 

DV 
Ha1 

Openness to ExperienceHa1c        

 

Skeptisme  

Conscientiosness    Ha1d 

 
Neurotisme  Ha1e 
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individu. Maka data tersebut berdistribusi normal dan  penelitian variabel ini 

dapat dilajutkan untuk penelitian selanjutnya.  

Tabel 17 

Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas Tiap Kepribadian 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,187 ,187  1,000 ,320 

KEmean ,021 ,025 ,097 ,864 ,390 

KAmean -,026 ,031 -,092 -,831 ,408 

KCmean -,020 ,031 -,071 -,634 ,528 

KNmean ,020 ,024 ,094 ,838 ,404 

KOmean ,026 ,030 ,096 ,875 ,384 

Sumber: Lampiran 4 

 

 Uji Heteroskedastisitas pada Skeptisme Profesional (variabel dependen) 

dan Kepribadian (variabel independen) ini digunakan untuk model regresi, 

melihat data tersebut akurat dan efisien atau tidak.  Tabel 17 menunjukan bahwa 

kepribadian (variabel independen) memiliki sig > 0,05 maka disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.  

 

Tabel 18 

Hasil Asumsi Klasik Multikolinearitas  

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,565 ,320  11,127 ,000   

Kemean ,037 ,042 ,100 ,886 ,378 ,907 1,103 

Kamean -,008 ,054 -,015 -,140 ,889 ,949 1,054 

Kcmean ,003 ,054 ,005 ,049 ,961 ,924 1,082 

Knmean -,007 ,040 -,018 -,165 ,869 ,926 1,080 

Komean ,063 ,051 ,136 1,232 ,221 ,947 1,056 

Sumber: Lampiran 4 
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 Uji Multikolinearitas pada Skeptisme Profesional (variabel dependen) dan 

Kepribadian (variabel independen) dalam kolom coefficients, tolerance tidak lebih 

besar dari 1 dan tidak ada nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih dari 

10, maka data diatas dapat disimpulkan tidak terjadi masalah pada 

multikolinearitas. 

4.4.2. Pengujian Asumsi Klasik  variabel Sosialisasi Antisipatif (DV) 

dan Kepribadian (IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 

 Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas  

 
Unstandardized 

Residual 

Test Statistic ,084 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,158 

Sumber: Lampiran 5 

 Uji Normalitas pada Sosialisasi Antisipatif (variabel dependen) dan 

Kepribadian (variabel independen) ini menggunakan tabel Kolmogorov 

Smirnov. Dalam tabel 19 menunjukan bahwa nilai signifikansi 0,158 yang 

artinya hasil tersebut > (lebih besar) dari pada 0,05. Nilai statistic > (lebih 

IV 

Extraversion  Ha2a 

 

Agreeableness  Ha2b 

 

 

DV 
Ha2 

Sosialisasi Antisipatif 

 

Openness to Experience  Ha2c  

 
Conscientiosness    Ha2d 

 
Neurotisme  Ha2e 
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besar) dari 0,05 yaitu 0,084 diartikan dalam dua variabel tersebut memiliki 

penyebaran data yang rata dan juga mewakili populasi dan karakteristik 

individu. Maka data tersebut berdistribusi normal dan  penelitian variabel ini 

dapat dilajutkan untuk penelitian selanjutnya.  

Tabel 20 

Hasil Asumsi Klasik Heteroskedastisitas tiap Kepribadian 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,754 ,261  2,887 ,005 

KEmean -,002 ,034 -,007 -,062 ,951 

KAmean -,015 ,044 -,037 -,339 ,735 

KCmean -,045 ,044 -,117 -1,042 ,300 

KNmean -,023 ,033 -,078 -,696 ,488 

KOmean -,024 ,042 -,065 -,587 ,559 

Sumber: Lampiran 5 

 

Uji Heteroskedastisitas pada Sosialisasi Antisipatif (variabel dependen) 

dan Kepribadian (variabel independen) ini digunakan untuk model regresi, 

melihat data tersebut akurat dan efisien atau tidak.  Tabel 20 menunjukan bahwa 

Kepribadian (variabel independen)  memiliki sig > 0,05 maka disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.  
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Tabel 21 

Hasil Asumsi Klasik Multikolinearitas  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,035 ,476  6,379 ,000   

KEmean -,020 ,062 -,035 -,325 ,746 ,907 1,103 

KAmean ,034 ,080 ,045 ,422 ,674 ,949 1,054 

KCmean ,108 ,080 ,146 1,357 ,179 ,924 1,082 

KNmean ,139 ,060 ,251 2,331 ,022 ,926 1,080 

KOmean -,048 ,076 -,067 -,629 ,531 ,947 1,056 

Sumber: Lampiran 5 

 Uji Multikolinearitas pada Sosialisasi Antisipatif (variabel dependen) 

dan Kepribadian (variabel independen) dalam kolom coefficients, tolerance tidak 

lebih besar dari 1 dan tidak ada nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih 

dari 10, maka data diatas dapat disimpulkan tidak terjadi masalah pada 

multikolinearitas. 

4.4.3. Pengujian Asumsi Klasik variabel Skeptisme Profesional (IV) dan 

Sosialisasi antisipatif (DV) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 22 

Hasil Uji AsumsiKlasik Normalitas  

 
Unstandardiz

ed Residual 

Test Statistic ,082 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,184 

Sumber: Lampiran 6 

IV 

Skeptisme  

DV 

Sosialisasi Antisipatif 
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 Uji Normalitas pada Sosialisasi Antisipatif (variabel dependen) dan 

Skeptisme Profesional (variabel independen) ini menggunakan tabel 

Kolmogorov Smirnov. Dalam tabel 22 menunjukan bahwa nilai signifikansi 

0,184 yang artinya hasil tersebut > (lebih besar) dari pada 0,05. Nilai 

statistic > (lebih besar) dari 0,05 yaitu 0,082 diartikan dalam dua variabel 

tersebut memiliki penyebaran data yang rata dan juga mewakili populasi 

dan karakteristik individu. Maka data tersebut berdistribusi normal dan  

penelitian variabel ini dapat dilajutkan untuk penelitian selanjutnya.  

Tabel 23 

Hasil Asumsi Klasik Heteroskedastisitas  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,748 ,341  2,194 ,031 

SP_Vmean -094 ,088 ,113 1,068 ,288 

Sumber: Lampiran 6 

 

Uji Heteroskedastisitas pada Sosialisasi Antisipatif (variabel dependen) 

dan Skeptisme Profesional (variabel independen)  ini digunakan untuk model 

regresi, melihat data tersebut akurat dan efisien atau tidak.  Tabel 23 

menghasilkan signifikansi simultan 0,288 >  (lebih besar) dari 0,05 yang artinya 

independen variabel tidak berpengaruh signifikan pada absolut standarized 

residual, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskesdastisitas.  
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Tabel 24 

Hasil Asumsi Klasik Multikolinearitas  

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,013 ,632  4,768 ,000   

SP_Vmean ,181 ,163 ,118 1,110 ,270 1,000 1,000 

Sumber: Lampiran 6 

 Uji Multikolinearitas pada Sosialisasi Antisipatif (variabel dependen) dan 

Skeptisme Profesional (variabel independen) dalam kolom coefficients, tolerance 

tidak lebih besar dari 1 dan tidak ada nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 

lebih dari 10yaitu 1,000, maka data diatas dapat disimpulkan tidak terjadi masalah 

pada multikolinearitas. 

4.5. Pengujian Hipotesis Regresi Linier Berganda 

  Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Dalam regresi ini dilakukan tiga pengujian 

Skeptisme Profesional (DV) dan Kepribadian (IV), Sosialisasi Antisipatif (DV) 

dan Kepribadian (IV) dan Sosialisasi Antisipatif (DV) dan Skeptisme Profeional 

(IV). Untuk melihat apakah hipotesis ditolah atau diterima. 

4.5.1. Skeptisme Profesional dan Kepribadian 

 Tabel 25 

Hasil Uji R-Square 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,342 ,117 ,064 ,29139 

Sumber: Lampiran 7 
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Nilai Adjusted  R sebesar 0,064 atau 64% memiliki hasil yang positif yang 

diartikan kerpibadian dapat  menjelaskan skeptisme profesional, sisanya 36% 

menjelaskan variabel lain  

Tabel 26 

Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,942 5 ,188 2,218 ,060 

Residual 7,132 84 ,085   

Total 8,074 89    

Sumber: Lampiran 7 

 

Dalam Tabel 26 terdapat F hitung sebesar 2,218 dengan nilai signifikansi 

0,60. Nilai F hitung (2,218) > F tabel (1,29). Hal ini menunjukan bahwa secara 

bersama-sama kepribadian (Extraversion, Agreebleness, Openness to Experience, 

Conscientiosness, dan Neuroticsm) berpengaruh signifikan terhadap Skeptisme 

Profesional.  

Tabel 27 

Hasil Uji T  

  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta Sig / 2 

1 (Constant) 3,238 ,362  8,934 ,000  

KEmean ,055 ,040 ,145 1,386 ,169 0,0845 

KAmean ,018 ,056 ,035 ,328 ,744 0,372 

KCmean ,099 ,059 ,173 1,668 ,099 0,0495 

KNmean -,072 ,042 -,178 -1,710 ,091 0,0455 

KOmean ,074 ,052 ,149 1,428 ,157 0,0785 

Sumber: Lampiran 7  
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Berdasarkan Tabel 27 didapatkan hasil persamaan regresi linier, sebagai berikut :  

Y1= + X1 + 0,018X2 + X3  + 0,099 X4  - X5  + e 

Y1 : Skeptisme Profesional (Variabel Dependen) 

X1: Kepribadian Big Five Extraversion  (Variabel Independen) 

X2: Kepribadian Big Five Agreebleness  (Variabel Independen) 

X3: Kepribadian Big Five Openness to Experience  (Variabel Independen) 

X4: Kepribadian Big Five Conscientiosness  (Variabel Independen) 

X5: Kepribadian Big Five Neuroticsm  (Variabel Independen) 

b   =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  

β        = Koefisien regresi 

e   = error 
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Tabel 28 

Hasil Analisis Uji T 

Hipotesis Pernyataan  Nilai  Keterangan  

Ha1a (+)   Kepribadian Extraversion 

berpengaruh signifikan terhadap 

Skeptisme Profesional 

t hitung =   1,386  >     t tabel = 1,28 

1,386 Ha diterima 

 

Ha1b (+) Kepribadian Agreebleness tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Skeptisme Profesional 

t hitung =   0,328   <      t tabel = 1,28 

0,328 Ha ditolak 

 

Ha1c (+) Kepribadian Conscientiousness 

berpengaruh signifikan terhadap 

Skeptisme Profesional 

t hitung =     1,668  >     t tabel = 1,28 

1,668 Ha diterima 

Ha1e (-) Kepribadian Neuroticsm berpengaruh 

signifikan terhadap Skeptisme 

Profesional 

t hitung =   -1,710     >   t tabel = 1,28 

-1,710 Ha diterima 

Ha1d (+) Kepribadian Openness to Experience 

berpengaruh signifikan terhadap 

Skeptisme Profesional 

t hitung =      1,428   >   t tabel = 1,28 

1,428 Ha diterima 

Sumber : Lampiran 7 
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4.5.2. SosialisasiAntisipatif dan Kepribadian 

 

Tabel 29 

Hasil Uji R-Square 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,400 ,160 ,110 ,43801 

 

Sumber: Lampiran 8 

 

Nilai Adjusted  R sebesar 0,110 atau 110%  yang dapat diartikan pada 

variabel independen (Extraversion, Agreebleness, Openness to Experience, 

Conscientiosness, dan Neuroticsm)dapat menjelaskan variabel dependen 

(Skeptisme Profesional dan Sosialisasi antisipatif). 

Tabel 30 

Hasil Uji F 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 3,061 5 ,612 3,191 ,011 

Residual 16,116 84 ,192   

Total 19,177 89    

 

Sumber: Lampiran 8 

 

Dalam Tabel 30 terdapat F hitung sebesar 3,191 dengan nilai signifikansi 

0,011. Nilai F hitung (3,191) > F tabel (1,29). Hal ini menunjukan bahwa secara 

bersama-sama kepribadian (Extraversion, Agreebleness, Openness to Experience, 
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Conscientiosness, dan Neuroticsm) berpengaruh signifikan terhadap Sosialisasi 

Antisipatif.  

Tabel 31 

Hasil Uji T 

  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta Sig /2 

1 (Constant) 1,860 ,506  3,672 ,000  

KE_mean ,116 ,068 ,184 1,708 ,091 0,0455 

KA_mean ,108 ,081 ,144 1,328 ,188 0,094 

KC_mean ,163 ,090 ,186 1,800 ,075 0,0375 

KN_mean ,082 ,053 ,159 1,553 ,124 0,062 

KO_mean ,065 ,081 ,083 ,800 ,426 0,213 

Sumber : Lampiran 8 

Berdasarkan Tabel 31 didapatkan hasil persamaan regresi linier, sebagai berikut :  

Y2= + X1 + 0,108X2 + X3  + X4+ X5  + e 

Y2 :Sosialisasi Antisipatif (Variabel Dependen) 

X1: Kepribadian Big Five Extraversion  (Variabel Independen) 

X2: Kepribadian Big Five Agreebleness  (Variabel Independen) 

X3: Kepribadian Big Five Openness to Experience  (Variabel Independen) 

X4: Kepribadian Big Five Conscientiosness  (Variabel Independen) 

X5: Kepribadian Big Five Neuroticsm  (Variabel Independen) 

b   =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  

β        = Koefisien regresi 

e   = error 
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Tabel 32 

Hasil Analisis Uji T 

Hipotesis Pernyataan  Nilai  Keterangan  

Ha2a (+)   Kepribadian Extraversion  

berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi antisipatif 

t hitung =    1,708  >     t tabel = 1,28 

1,708 

Ha diterima 

 

Ha2b (+) Kepribadian Agreebleness 

berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi antisipatif 

t hitung =      1,328>    t tabel = 1,28 

1,328 

Ha diterima 

 

Ha2c (+) Kepribadian Conscientiousness 

berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi antisipatif 

t hitung =      1,800 >    t tabel = 1,28 

1,800 

Ha diterima 

 

Ha2e (-) Kepribadian Neuroticsm tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi antisipatif 

t hitung =   1,553   >     t tabel = 1,28 

1,553 

Ha ditolak 

Ha2d (+) Kepribadian Openness to Experience 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi antisipatif 

t hitung =    0,800<     t tabel = 1,28 

0,800 

Ha ditolak 

 

Sumber : Lampiran 8 
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4.5.3. Skeptisme Profesional dan Sosialisasi antisipatif 

Tabel 33 

Hasil Uji R-Square 

 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,179 ,032 ,021 ,45924 

Sumber: Lampiran 9 

 

Nilai Adjusted  R sebesar 0,021 yang dapat diartikan variabel 

independen (Skeptisme Profesional) dapat menjelaskan variabel dependen 

( Sosialisasi antisipatif) sebesar 21%, dan sisanya 79% faktor lain yang 

menerangkan yang tidak diteliti.   

 

Tabel 34 

Hasil Uji F 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,617 1 ,617 2,928 ,091
b
 

Residual 18,559 88 ,211   

Total 19,177 89    

Sumber: Lampiran 9 

 

Dalam Tabel 34 terdapat F hitung sebesar 2,928 dengan nilai signifikansi 

0,091. Nilai F hitung (2,928) > F tabel (1,29). Hal ini menunjukan bahwa secara 

bersama-sama kepribadian Septisme Profesional berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi Antisipatif.  
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Tabel 35 

Hasil Uji T  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,682 ,604  4,440 ,000 

SP_mean ,267 ,156 ,179 1,711 ,091 

Sumber: Lampiran 9 

 

Berdasarkan Tabel 35 didapatkan hasil persamaan regresi linier, sebagai berikut :  

Y2 = +   Y1 + e 

Y1 : Skeptisme Profesional (Variabel Dependen) 

Y2 :Sosialisasi Antisipatif (Variabel Dependen) 

b   =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  

β        = Koefisien regresi 

e   = error 

Tabel 36 

Hasil Analisis Uji T 

Hipotesis Pernyataan  Nilai  Keterangan  

Ha3 Skeptisme Profesional 

berpengaruh signifikan terhadap 

Sosialisasi antisipatif 

t hitung = 1,711 >  t tabel = 1,28 

 

1,711 Ha diterima 

Sumber : Lampiran 9 
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4.6. Pembahasan  

1. Ha1a : Kepribadian Extraversion berpengaruh positif terhadap 

skeptisme profesional  

Karakteristik kepribadian extraversion berpengaruh positif 

terhadap sikap skeptisme profesional mahasiswa akuntansi Unika 

Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro Semarang. 

Semakin tinggi karakteristik extraversion responden, maka akan 

semakin mudah berinteraksi dengan orang yang berbeda dikelompok 

tertentu, mudah untuk hidup di kelompok tertentu dan menjadi pusat 

perhatian bagi orang disekitarnya.  

Individu yang mudah bersosialisasi dan berinteraksi akan 

mendapatkan banyak informasi.  Hal tersebut nantinya dapat dijadikan  

bukti-bukti dalam laporan. Semakin individu memperoleh banyak 

bukti menunjukan bahwa individu semakin skeptis sehingga ada 

pengaruh positif kepribadian extraversion terhadap skeptisme 

professional. Saran bagi KAP untuk menerima auditor yang memiliki 

karakteristik individu tersebut, karena responden dapat berinteraksi 

dengan baik dan memahami interpersonal orang lain, hal tersebut 

dibutuhkan dalam auditor untuk mengevaluasi bukti audit.  

 

2. Ha2a : Kepribadian Extraversion berpengaruh positif terhadap 

sosialisasi antisipatif  

Karaktersitik kepribadian extraversion berpengaruh positif dan 

diterima terhadap sikap sosialisasi antisipatif mahasiswa akuntansi 
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Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Semakin tinggi karakteristik extraversion responden, maka 

auditor semakin mudah untuk hidup di kelompok tertentu dan menjadi 

pusat perhatian bagi orang disekitarnya, dan semakin mudah 

berinteraksi dengan orang yang berbeda dikelompok tertentu 

Individu yang mudah bersosialisasi dan berinteraksi akan 

mengetahui berbagai macam kepribadian seseorang, semakin banyak 

individu berinteraksi dan bersosialisasi maka invidu akan semakin 

memilih kelompok mana yang paling tepat bagi dirinya. Maka akan 

semakin tinggi tingkat sosialisasi antisipatif individu tersebut. Saran 

bagi KAP untuk menerima auditor yang memiliki karakteristik 

individu tersebut, karena seseorang memiliki sikap hati-hati terhadap 

suatu masalah dan menghindari permasalahan ataupun 

mengungkapkan permasalahan yang ada 

 

3. Ha1b : Kepribadian Agreeableness berpengaruh positif terhadap 

skeptisme profesional  

Karaktersitik kepribadian agreeableness berpengaruh positif dan   

ditolak terhadap sikap skeptisme profesional mahasiswa akuntansi 

Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Dapat disimpulkan seseorang yang memiliki rasa empati 

terhadap orang lain, tertarik terhadap orang lain, merasakan emosi 

orang lain dan tertarik terhadap masalah orang lain tidak memiliki 
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pengaruh terhadap skeptisme profesional. Hal ini juga dapat dilihat 

variabel jenis kelamin laki-laki, KA (0,073) dan SP (0,083) terdapat 

perbedaan signifikan. Hal ini yang menyebabkan hipotesis pada 

variabel ini ditolak. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan sig (0,073) dan (0,083) > 0,1 maka 

hipotesis memiliki perbedaan yang signifikan, dikarenakan dalam 

kepribadian agreeableness dan skeptisme profesional memiliki tingkat 

signifikan lebih dari 0,05. Hal tersebut yang menyebabkan hipotesis 

dalam variabel ini ditolak. Terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap 

agreeableness dan skeptis. Saran bagi KAP untuk tidak menerima 

auditor yang memiliki karakteristik individu tersebut,karena auditor 

yang memiliki rasa empati, tertarik terhadap orang lain dan dapat 

merasakan masalah orang lain tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. Namun jika auditor ingin menerima repsonden, lebih baik 

menerima responden dengan jenis kelamin laki-laki. 

 

4. Ha2b :  Kepribadian Agreeableness berpengaruh positif terhadap 

sosialisasi antisipatif 

Karaktersitik kepribadian agreeableness berpengaruh positif dan 

diterima terhadap sikap sosialisasi antisipatif mahasiswa akuntansi 

Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Semakin tinggi karakteristik agreeableness responden, 

maka responden memiliki rasa empati terhadap orang lain, tertarik 
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terhadap orang lain, merasakan emosi orang lain dan tertarik terhadap 

masalah orang lain.  

Individu yang berempati dan tertarik terhadap orang lain, akan 

mudah memahami dan mencari tahu kenapa seseorang berperasaan 

senang atau sedih. Dalam pekerjaan sikap tersebut diperlukan untuk 

individu mencari informasi, yang nantinya dijadikan bukti dan bukti 

tersebut dapat di pertanggung jawabkan.  Saran bagi KAP untuk 

menerima auditor yang memiliki karakteristik individu tersebut, karena 

auditor yang memiliki rasa keingintahuan yang besar, diharapkan 

sebagai auditor dapat mencari dan mengidentifikasi bukti audit terlebih 

dahulu sebelum membuat keputusan, sehingga dapat mengasilkan data 

laporan keuangan yang akurat.   

 

5. Ha1c  : Kepribadian Conscientiousness berpengaruh positif 

terhadap skeptisme profesional  

Karaktersitik kepribadian conscientiousness berpengaruh positif 

dan diterima terhadap sikap skeptisme profesional mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Semakin tinggi karakteristik conscientiousness responden, 

maka responden dalam mengerjakan tugas melakukannya dengan 

segera, mengingat segala sesuatu yang dikerjakannya, suka 

memerintah orang lain, dan seseorang yang tidak mengukai kekacauan.  
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Individu yang memiliki kemampuan mengerjakan tugas dengan 

cepat dan mengingat apa saja yang dilakukan, akan memiliki banyak 

informasi dari informasi yang didapatkan akan dijadikan bukti. 

Semakin banyak bukti yang didapat maka individu memiliki sikap 

skeptis yang tinggi. Saran bagi KAP untuk menerima auditor yang 

memiliki karakteristik individu tersebut,  karena auditor yang mudah 

mengingat segala sesuatu maka diharapkan dalam pekerjaannya 

memiliki banyak pengetahuan digunakan untuk mengukur dan 

mempertimbangkan laporan keuangan untuk menghasilkan bukti audit 

yang akurat.  

 

6. Ha2c : Kepribadian Conscientiousness berpengaruh positif 

terhadap sosialisasi antisipatif  

Karaktersitik kepribadian conscientiousness berpengaruh positif 

dan diterima terhadap sikap sosialisasi antisipatif mahasiswa akuntansi 

Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Semakin tinggi karakteristik conscientiousness responden, 

maka responden dalam mengerjakan tugas melakukannya dengan 

segera, mengingat segala sesuatu yang dikerjakannya, seseorang yang 

tidak mengukai kekacauan dan suka memerintah orang lain.  

Individu yang memiliki kemampuan mengerjakan tugas dengan 

cepat dan mengingat apa saja yang dilakukan, akan memiliki banyak 

informasi dari informasi yang didapatkan akan dijadikan bukti dan 
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bukti tersebut dapat dipertanggung jawabakan dengan adanya banyak 

informasi yang didapat. Saran bagi KAP untuk menerima auditor yang 

memiliki karakteristik individu tersebut, karena seorang auditor 

sebelum memasuki dunia kerja memiliki sikap kehati-hatian, untuk 

menghindari ketidakcocokan dalam bersosialisasi maupun 

berhubungan kerja dengan orang yang kurang cocok, supaya auditor 

dapat nyaman dan menghasilkan kinerja yang baik.  

 

7. Ha1d : Kepribadian Openness to Experience berpengaruh positif 

terhadap skeptisme profesional  

Karaktersitik kepribadian openness to experience berpengaruh 

positif dan diterima terhadap sikap skeptisme profesional mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Semakin tinggi karakteristik openness to experience 

responden, maka responden memiliki imajinasi yang jelas dan baik, 

dengan mudah memahami ide-ide abstrak dan tertarik terhadap ide-ide 

abstrak.  

Individu yang memiliki pemikiran dan ide yang jelas akan terarah 

dalam pekerjaan dan hal lainnya. Individu akan mencari informasi 

yang akurat, semakin akurat informasi yang didapat maka individu 

semakin skeptis.  Saran bagi KAP untuk menerima auditor yang 

memiliki karakteristik individu tersebut, karena auditor yang suka 

mencari ide, gagasan, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar 
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terhadap pengetahuan, diperlukan untuk mencari bukti audit terlebih 

dahulu sebelum membuat keputusan.  

8. Ha2d : Kepribadian Openness to Experience berpengaruh positif 

terhadap sosialisasi antisipatif 

Karaktersitik kepribadian openness to experience berpengaruh 

positif namun ditolak terhadap sikap sosialisasi antisipatif mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Dapat disimpulkan seseorang yang memiliki imajinasi yang 

jelas dan baik, dengan mudah memahami ide-ide abstrak dan tertarik 

terhadap ide-ide abstrak tidak berpengaruh terhadap sosialisasi 

antisipatif. Hal ini juga dapat dilihat dari variabel jenis kelamin yaitu 

KO (0,052) dan AS (0,063) yang tidak terdapat perbedaan signifikan. 

Hal ini yang menyebabkan hipotesis pada variabel ini ditolak.  

 

Saran bagi KAP untuk tidak menerima auditor yang memiliki 

karakteristik individu tersebut, karena auditor yang memiliki ide 

abstrak, tertarik terhadap ide abstrak terhadap sosialisasi antisipatif, 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam kepribadian 

openness to experience rata-rata jenis kelamin laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata jenis kelamin perempuan, sedangkan 

dalam sosialisasi antisipatif rata-rata jenis kelamin perempuan lebih 

tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan dalam kesuksesan auditor 
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perempuan memiliki peluang yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

laki-laki. 

 

9. Ha1e :  Kepribadian Neurotisme berpengaruh negatif terhadap 

skeptisme profesional  

Karaktersitik kepribadian neurotisme berpengaruh negatif dan 

diterima terhadap sikap skeptisme profesional mahasiswa akuntansi 

Unika Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Semakin tinggi karakteristik neurotisme responden, maka 

responden sering mengalami perubahan suasana hati, mudah kecewa, 

sering merasa sedih dan memiliki sebagian besar waktu yang sibuk dan 

tidak berpengaruh terhadap skeptisme profesional.  

Individu yang memiliki suasana hati berubah-ubah, dapat diartikan 

individu yang tidak memiliki sikap yang konsisten. Dalam pencarian 

bukti, individu akan mengasilkan bukti yang tidak akurat, dan 

memiliki sikap skeptis yang rendah. Saran bagi KAP untuk tidak 

menerima auditor yang memiliki karakteristik individu tersebut,  

karena auditor yang mudah mengalami perubahan mental dalam 

pekerjaannya menghasilkan pekerjaan yang tidak konsisten. Jika 

auditor melakukan pengukuran dalam bukti audit, dapat menghasilkan 

bukti audit yang tidak akurat dan menjadikan perusahaan dimana 

orang tersebut bekerja mengalami permasalahan. 
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10. Ha2e :  Kepribadian Neurotisme berpengaruh negatif terhadap 

sosialisasi antisipatif 

Karaktersitik kepribadian neurotisme berpengaruh positif dan 

ditolak namun berpengaruh signikan terhadap sikap sosialisasi 

antisipatif mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata Semarang dan 

Universitas Diponegoro Semarang. Dapat disimpulkan seseorang 

sering mengalami perubahan suasana hati, mudah kecewa, sering 

merasa sedih dan memiliki sebagian besar waktu yang sibuk, memiliki 

sikap sosialisasi antisipatif yang tinggi. Hal dapat dilihat dari usia, 

KN(0,019) pada variabel total terdapat perbedaan signifikan, 

sedangkan dalam variabel AS (0,071) tidak terdapat perbedaan 

signifikan. Hal ini yang menyebabkan hipotesis pada variabel ini 

ditolak. 

 

Dalam kepribadian neuroticsm rata-rata kode univ, jenis kelamin 

dan uisa memiliki rata-rata paling rendah dibandingkan dengan 

kepribadian lainnya. Sedangkan sosialisasi antisipatif memiliki rata-

rata yang tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Dalam usia 19-

22 tahun responden memiliki emosi yang belum stabil, hal ini sangat 

berpengaruh terhadap kinerja auditor nantinya, yang tidak dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat. 

Saran bagi KAP untuk tidak menerima auditor yang memiliki 

karakteristik individu tersebut, karena jika auditor memiliki 
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kepribadian neurotisme yang tinggi maka memiliki sikap sosialisasi 

antisipatif yang mempengaruhi pekerjaan auditor, menghasilkan 

laporan yang tidak akurat.  

 

11. Ha3 : Tingkat Skeptisme berpengaruh positif terhadap Sosialisasi 

antisipatif  

Sikap skepstime profesional berpengaruh positif dan diterima 

terhadap sikap sosialisasi antisipatif mahasiswa akuntansi Unika 

Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro Semarang. 

Semakin tinggi skeptisme profesional responden maka dalam auditor 

responden semakin memiliki keinginan untuk mencari dan 

mengidentifikasi bukti audit.  

Individu yang memiliki kemauan yang besar dalam pencarian bukti 

audit, akan menghasilkan bukti audit yang akurat, dan bukti audit 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh individu tersebut. Saran 

bagi KAP untuk menerima auditor yang memiliki karakteristik 

individu tersebut, karena auditor memiliki kemauan untuk mencari dan 

memperoleh bukti audit dengan sendirinya dan membuat keputusan, 

maka auditor memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

pengungkapannya tersebut dan wajib mengungkapkan bukti audit 

sesuai yang didapat.  

 

 


