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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan keseluruhan dari 

jumlah populasi sebanyak 34 orang. Dari 34 kuesioner yang disebar, keseluruhan 

kembali secara lengkap dan dapat digunakan seluruhnya, dengan kata lain 

kuesioner kembali 100%. Tingkat pengembalian kuesioner ini sesuai dengan 

target dikarenakan peneliti sudah terlebih dahulu memberikan informasi kepada 

responden mengenai jumlah kesanggupan mengisi kuesioner. 

 Gambaran mengenai responden dilakukan dengan melakukan 

pengelompokan berdasarkan: usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 

pangkat/golongan. 

4.2. Data Demografi Responden Penelitian 

 Data responden yang diperoleh dikelompokan berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, pangkat/golongan. 

Tabel 4.2 

Responden menurut Usia 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Usia 34 37,00 59,00 49,9118 7,71998 

Valid N 

(listwise) 
34     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dilihat dari frekuensi diatas usia responden minimum adalah 37 tahun dan 

usia maksimum 59 tahun dengan rata-rata usia responden 49 tahun 11 bulan.
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Tabel 4.3 

Rerponden menurut Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 24 70,6 70,6 70,6 

Perempuan 10 29,4 29,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Dilihat dari frekuensi jenis kelamin diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang mengisi kolom jenis kelamin adalah sebanyak 34 responden 

dengan presentase 70,6% (24 orang) adalah laki-laki dan 29,4% (10 orang) adalah 

perempuan. 

Tabel 4.4 

Responden menurut Pendidikan Terakhir 

Pendidikan_Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 18 52,9 52,9 52,9 

S2 15 44,1 44,1 97,1 

Lainnya 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Menurut data tabel diatas terdapat 18 responden (52,9%) memiliki 

pendidikan terakhir S1, 15 responden (44,1%) memiliki pendidikan terakhir S2 

dan 1 responden (2,9%) memiliki pendidikan terakhir lainnya (D4). 
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Tabel 4.5 

Responden menurut Pangkat/Golongan 

Pangkat_Golongan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid III/b 2 5,9 5,9 5,9 

III/c 5 14,7 14,7 20,6 

III/d 14 41,2 41,2 61,8 

IV/a 7 20,6 20,6 82,4 

IV/b 5 14,7 14,7 97,1 

IV/c 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Menurut tabel diatas terdapat 2 responden (5,9%) memiliki pangkat III/b, 

5 responden (14,7%) memiliki pangkat III/c, 14 responden (41,2%) memiliki 

pangkat III/d, 7 responden (20,6%) memiliki pangkat IV/a, 5 responden (14,7%) 

memiliki pangkat IV/b, dan 1 responden (2,9%) memiliki pangkat IV/c.  

4.3 Uji Kualitas Data 

4.3.1. Uji Validitas 

 Untuk menguji valid atau idaknya data yang didapatkan yaitu dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk (df) = n-2, n merupakan 

jumlah sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 34 dan 

besarnya (df) = 34 - 2 = 32. Dengan df = 32 dan α = 0.05, didapat r tabel = 

0,3388. r hitung dapat dilihat dari tampilan output cronbach’s alpha pada kolom 

correlated intem-total corelation. Jika haril r hitung > r tabel, maka dinyatakan 

valid. 
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Kuesioner pengalaman auditor membagi 7 pertanyaan yang akan diteliti 

pengaruhnya pada masing-masing dimensi terhadap keefeektifan audit internal. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas Pengalaman Auditor 

Pertanyaan 
Corrected Item-

Total Correlation 
r tabel Keterangan 

PGLMN_01 ,445 ,3388 Valid 

PGLMN_02 ,378 ,3388 Valid 

PGLMN_03 ,390 ,3388 Valid 

PGLMN_04 ,441 ,3388 Valid 

PGLMN_05 ,428 ,3388 Valid 

PGLMN_06 ,530 ,3388 Valid 

PGLMN_07 ,388 ,3388 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

 Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan pengalaman auditor dapat dikatakan valid. Semua nilai 

korelasi lebih besar dari 0,3388 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 34). 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas Pendidikan 

Pertanyaan Corrected Item-

Total Correlation 
r tabel Keterangan 

PEND_01 ,609 ,3388 Valid 

PEND_02 ,625 ,3388 Valid 

PEND_03 ,520 ,3388 Valid 

PEND_04 ,505 ,3388 Valid 

PEND_05 ,795 ,3388 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel pendidikan dapat dikatakan valid. Semua 

nilai korelasi lebih besar dari 0,3388 (nilai r tabel untuk samppel sebanyak 34) 
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Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas Pelatihan 

Pertanyaan 

Corrected 

Item-Total 

Correlation r tabel Keterangan 

PEL_01 ,342 ,3388 Valid 

PEL_02 ,644 ,3388 Valid 

PEL_03 ,498 ,3388 Valid 

PEL_04 ,725 ,3388 Valid 

PEL_05 ,745 ,3388 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel pelatihan dapat dikatakan valid. Semua 

nilai korelasi lebih besar dari 0,3388 (nilai r tabel untuk samppel sebanyak 34). 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas Independensi 

Pertanyaan 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

r tabel Keterangan 

INDE_01 ,475 ,3388 Valid 

INDE_02 ,359 ,3388 Valid 

INDE_03 ,499 ,3388 Valid 

INDE_04 ,430 ,3388 Valid 

INDE_05 ,502 ,3388 Valid 

INDE_06 ,347 ,3388 Valid 

INDE_07 ,413 ,3388 Valid 

INDE_08 ,373 ,3388 Valid 

INDE_09 ,444 ,3388 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel independensi dapat dikatakan valid. Semua 

nilai korelasi lebih besar dari 0,3388 (nilai r tabel untuk samppel sebanyak 34). 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas Keefektifan Audit Internal 

Pertanyaan 
Corrected 

Item-Total 

Correlation 

r tabel Keterangan 

KF_01 ,467 ,3388 Valid 

KF_02 ,452 ,3388 Valid 

KF_03 ,578 ,3388 Valid 

KF_04 ,655 ,3388 Valid 

KF_05 ,439 ,3388 Valid 

KF_06 ,663 ,3388 Valid 

KF_07 ,494 ,3388 Valid 

KF_08 ,624 ,3388 Valid 

KF_09 ,365 ,3388 Valid 

KF_10 ,430 ,3388 Valid 

KF_11 ,373 ,3388 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel Keefektifan Audit Internal dapat dikatakan valid. 

Semua hasil kolerasi lebih besar dari 0,3388 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 

34). 
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4.3.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cronbach’s alpha. 

Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel untuk item valid 

diringkas pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Output Alpha Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengalaman Auditor 0,706 0,7 Reliabel 

Pendidikan 0,814 0,7 Reliabel 

Pelatihan 0,800 0,7 Reliabel 

Independen 0,730 0,7 Reliabel 

Keefektifan Audit Internal 0,832 0,7 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil tabel tersebut menunjukan bahwa semua variabel yang 

digunakan untuk mengukur keefektifan audit internal adalah reliabel dan akan 

digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
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4.4. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam penelitian. 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

Variabel / 

Dimensi 

Kisaran 

Teoritis 

Kisaran  

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

Pengalaman 7 - 35 15 – 35 
22,264

71 
7-16,33 

16,33-

25,63 

25,63-

35 
Sedang 

Pendidikan 5-25 9-24 
17,735

29 
5-11,67 

11,67-

18,37 

18,37-

25 
Sedang 

Pelatihan 5-25 17-25 
21,441

18 
5-11,67 

11,67-

18,37 

18,37-

25 
Tinggi 

Independensi 9-45 32-45 
39,441

18 
9-21 21-33 33-45 Tinggi 

Keefektifan 

Auditor 

Internal 

11-55 40-55 
46,647

06 

11-

25,67 

25,67-

40,37 

40,37-

55 
Tinggi 
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 Skor rata-rata jawaban responden pengalaman auditor adalah 22,26471 

dan termasuk kategori sedang. Artinya, pengalaman auditor internal pada tingkat 

rata-rata. Hal ini disebabkan karena sebagian dari auditor internal pada Inspektorat 

di Jawa Tengah belum memiliki banyak pengalaman audit. Sehingga  proses 

pengauditan pada SKPD masih belum terlalu efektif, auditor masih memerlukan 

banyak pertimbangan dan informasi yang harus di cari dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan 

pemberian rekomendasi dari auditor internal. 

Skor rata-rata jawaban responden pendidikan adalah 17,73529 dan 

termasuk kategori sedang. Artinya, meskipun banyak auditor internal yang 

beranggapan bahwa latar belakang pendidikan itu berkaitan denga  mempersapkan 

pengetahuan yang diperlukan sebagai penunjang dari karir. Namun, sebagian 

auditor masih beranggapan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada 

kemampuan umum. Sehingga, pendididkan auditor internal harus terus 

ditingkatkan untuk pencapaian dan perwujudan tujuan  agar lebih efektif. 

Skor rata-rata jawaban responden pelatihan adalah 21,44118 dan termasuk 

kategori tinggi. Artinya, para auditor internal mampu menyerap setiap pelatihan 

yang diberikan dalam bidang auditing untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

wawasan, dan keterampilan agar semakin efektif dalam mengerjakan pekerjaan 

audit. 

Skor rata-rata jawaban responden independensi adalah 39,44118 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya, auditor memiliki sikap yang independen 

didalam menjalankan tugasnya. Auditor di Inspektorat dalam hal ini sudah 
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memiliki kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit 

internal untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara jujur.  

Skor rata-rata jawaban responden dari Keefektifan Auditor adalah 

46,64706 dan termasuk kategori tinggi. Artinya auditor pada Inspektorat di Jawa 

Tengah telah mengikuti proses yang memadai dalam proses audit yang dilakukan 

didalam melakukan penugasan audit. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Pengujian distribusi normal dilakukan dengan data normal atau mendekati 

normal. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai 

Kolmogrov-Smirnov menunjukan nilai signifikan diatas 0,05 maka residual 

terdistribusi dengan normal. 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,079 34 ,200
*
 ,978 34 ,723 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

Dilihat dari perhitungan uji tersebut diperoleh hasil bahwa dalam 

kolmogrov-smirnov signifikansinya adalah 0,200 yang berarti berada pada posisi 

lebih besar dari 0,05. Dengn demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang akan 

diuji memenuhi asumsi normalitas. 
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4.5.2.  Uji Heteroskedositas 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Heterokedasitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3,881 3,722  -1,043 ,306 

PENGALAMAN -,080 ,054 -,259 -1,471 ,152 

PENDIDIKAN -,060 ,083 -,122 -,728 ,472 

PELATIHAN ,251 ,121 ,365 2,080 ,046 

INDEPENDENSI ,093 ,065 ,239 1,434 ,162 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Gletser. Uji Gletser yaitu 

dengan meregresikan seluruh variabel independensi terhadap nilai residualnya. 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa variabel independen bebas dari 

heteroskedositas. Nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen tidak 

ada yang lebih kecil dari 0,05. 

 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai 

tolerance dan VIF. Pengujian multikolinearitas dilakukan pada model regresi antar 

variabel independen. Model regresi yang baik adalah jika terjadi korelasi diantara 
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variabel independen. Jika nilai tolerance > 0.1 dan VIF ≤ 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut : 

 

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 13,245 7,608  1,741 ,092   

PENGALAMAN ,219 ,111 ,300 1,984 ,057 ,868 1,152 

PENDIDIKAN ,319 ,170 ,270 1,878 ,070 ,959 1,043 

PELATIHAN ,596 ,247 ,363 2,414 ,022 ,874 1,145 

INDEPENDENSI ,256 ,133 ,275 1,928 ,064 ,973 1,027 

a. Dependent Variable: KEEFEKTIFAN 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

pada variabel independen yang digunakan karena tidak terdapat nilai VIF > 10 

dan nilai Tolerance < 0.1. 

4.6. Uji Fit Model (Uji F) 

Berikut adalah hasil dari uji F pada penelitian ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Fit Model 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 197,418 4 49,355 5,374 ,002
b
 

Residual 266,346 29 9,184   

Total 463,765 33    

a. Dependent Variable: KEEFEKTIFAN 
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b. Predictors: (Constant), INDEPENDENSI, PENGALAMAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa sig. F sebesar 0,002 < 0,05 

artinya model fit, jadi variabel independen dari penelitian ini dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen. 

4.7. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam pengujian untuk melihat sebberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilakukan pengujian koefisien determinasi. 

Pengujian ini dilihat melalui nilai adjusted R square dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,652
a
 ,426 ,346 3,03057 

a. Predictors: (Constant), INDEPENDENSI, PENGALAMAN, 

PENDIDIKAN, PELATIHAN 

b. Dependent Variable: KEEFEKTIFAN 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 

0,346 yang artinya bahwa variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh 

variabel independen sebesar 34,6%. Hal ini berarti variabel-variabel independen 

memenuhi variabel dependen Keefektifan Audit Internal sebesar 34,6%. 

Sedangkan sisanya 65,4 % depengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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4.3.9. Uji Hipotesis 

 Hasil Pengujian regresi, dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 Keterangan B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,245 7,608  1,741 ,092   

PENGALAMAN ,219 ,111 ,300 1,984 ,057 ,0285 Diterima 

PENDIDIKAN ,319 ,170 ,270 1,878 ,070 ,035 Diterima 

PELATIHAN ,596 ,247 ,363 2,414 ,022 ,011 Diterima 

INDEPENDENSI ,256 ,133 ,275 1,928 ,064 ,032 Diterima 

a. Dependent Variable: KEEFEKTIFAN 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

 

KF = 13,245 + 0,219PGMN + 0,3190PEND + 0,596PEL + 0,256INDE + 7,608 

 

Keterangan : 

KF  = Keefektifan Audit Internal 

PGMN = Pengangalaman Auditor 

PEND  = Pendidikan 

PEL  = Pelatihan 

INDE  = Independensi 
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Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas makna pengaruh dari masing-masing 

variabel dijelaskan dalam hasil pengujian sebagai berikut: 

1. Hasil t hitung sig/2 antara Pengalaman Auditor terhadap Keefektifan Audit 

Internal sebesar 0,0285 dengan koefisien beta positif 0,219 maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 yaitu Pengalaman Auditor memiliki pengaruh yang 

positif terhadap Keefektifan Audit Internal di Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah diterima. 

2. Hasil t hitung sig/2 antara pendidikan terhadap Keefektifan Audit Internal 

sebesar 0,035 dengan koefisien beta positif 0,319 maka dapat disimpulkan 

bahwa H2 yaitu pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Keefektifan Audit Internal di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diterima. 

3. Hasil t hitung sig/2 antara pelatihan terhadap Keefektifan Audit Internal 

sebesar 0,011 dengan koefisien beta positif 0,596 maka dapat disimpulkan 

bahwa H3 yaitu pelatihan memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Keefektifan Audit Internal di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diterima. 

4. Hasil t hitung sig/2 antara independensi terhadap Keeefektifan Audit 

Internal sebesar 0,032 dengan koefisien beta positif 0,256 maka 

disimpulkan bahwa H4 yaitu independensi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Keefektifan Audit Internal di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

diterima. 
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4.4. Pembahasan  

4.4.1. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Keefektifan Audit Internal 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi 0,0285 < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,222 maka hipotesis diterima. Artinya, pengalaman 

auditor berpengaruh positif terhadap Keefektifan Audit Internal. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rahadhitya 

dan Darsono (2015) yang menunjukan bahwa pengalaman yang dimiliki para 

auditor internal pada Inspektorat di Jawa Tengah berdampak positif dalam 

meningkatnya keefektifan audit internal. Auditor yang memiliki pengalaman, baik 

dari segi lama bekerja atau banyaknya jumlah pemeriksaan yang dilakukan akan 

lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini auditor akan dengan 

mudah untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan baik. Selain itu 

auditor akan semakin mudah dalam mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada. 

Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagian besar sudah memiliki 

pengalaman yang cukup dari segi waktu dan pekerjaan. Hal ini seperti yang 

dikatakan juga oleh Badara dan Saidin (2014) dimana pengalaman audit adalah 

suatu hal yang mengacu pada berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki auditor sebagai hasil jagka panjang dari pekerjaan yang pernah dilakukan 

di profesi audit yang akan meningkatkan keefektifannya dalam melaksanakan 

sebuah kegiatan audit. 
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4.4.2. Pengaruh Pendidikan terhadap Keefektifan Audit Internal 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi 0,035 < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0.333 maka hipotesis diterima. Artinya, Pendidikan 

berpengaruh positif terhadap Keefektifan Audit Internal. 

Penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan yang dimiliki para auditor 

internal pada Inspektorat di Jawa Tengah dapat berdampak positif dengan 

meningkatnya keefektifan audit internal yang dikemukan oleh Notoatmodjo 

(1992) dalam Rahadhitya dan Darsono (2015) yang menyatakan  bahwa 

pendidikan merupakan pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. 

Dengan adanya pendidikan dalam hal ini pendidikan audit, maka auditor internal 

pada inspektorat di provinsi Jawa Tengah bisa mengembangkan kemapuannya 

sesuai dengan teori yang sudah di dapatkan selama menempuh pendidikan. 

Dengan adanya pengetahuan dari pendidikan yang ditempuh auditor dapat 

menjalankan tugasnya dengan efektif. Dalam hal ini, saat melakukan pembagian 

tugas antar auditor akan menjadi lebih efektif karena, auditor sudah terlebih 

dahulu mengetahui ruang lingkup proses audit melalui pendidikan yang diterima 

sebelumnya. Demikian pula ketika auditor diharuskan untuk menentukan resiko 

audit di suatu SKPD auditor akan lebih efektif karena potensi-potensi resiko 

dalam suatu SKPD telah terlebih dahulu dipelajari oleh auditor. 
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Hal ini sejalan dengan Rahadhitya dan Darsono (2015) dalam 

penelitiannya di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa pendidikan 

berpengaruh positif terhadap Keefektifan Audit Internal. 

 

4.4.3. Pengaruh Pelatihan terhadap Keefektifan Audit Internal 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa nilai signifikansi 0,011 < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0.531 maka hipotesis diterima. Artinya, pelatihan 

berpengaruh posiif terhadap Keefektifan Audit Internal. 

 Penelitian ini menunjukan pelatihan yang diikuti oleh auditor secara 

langsung keterampilan auditor akan meningkatkan keefektifannya yang 

dikemukan oleh Kasyan (2011) dalam Rahadhitya dan Darsono (2015) 

menyatakan bahwa pelatihan merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan auditor. Dengan mengikuti pelatihan secara tidak langsung 

terjadi perubahan sikap auditor didalam melakukan pekerjaannya untuk lebih 

efektif. Pelatihan auditor pada Inspektorat di Jawa Tengah disebut dengan diklat. 

Diklat di inspektorat terbagi menjadi dua yaitu diklat terencana dan diklat tidak 

terencana. Misalnya diklat penjenjangan auditor yang diikuti oleh auditor untuk 

meningkatkan kecakapan dan keterampilan dalam bidang audit untuk 

mempersiapkan auditor ahli menjadi auditor muda yang memiliki tugas-tugas 

audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini diklat yang telah 

diikuti oleh auditor akan memberikan efek positif bagi auditor tersebut, seperti 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini akan membuat auditor 

menjadi lebih ahli dalam bidang audit. Dengan memahami apa yang harus 
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dikerjakan auditor maka, pekerjaan auditor internal akan lebih efektif sesuai 

dengan standar yang berlaku di Inspektorat. 

Hal ini sejalan dengan Rahadhitya dan Darsono (2015) dalam 

penelitiannya di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menemukan pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keefektifan audit internal. Dellai dan 

Omri (2016) dalam penelitiannya di Tusian menemukan pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keefektifan audit internal. 

 

4.4.4. Pengaruh Independensi terhadap Keefektifan Audit Internal 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi 0,032 < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0.260 maka hipotesis diterima. Artinya, 

Independensi berpengaruh positif terhadap Keefektifan Audit Internal. 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi independensi yang 

dimiliki oleh auditor internal maka akan semakin meningkatkan keefektifan audit 

internal yang dikemukakan oleh Van Perseum dalam Cohen dan Sayag (2010) 

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang menyulitkan aktivitas audit 

intern dalam melakukan tanggung jawab audit intern secara jujur. Sehingga 

independensi sangat penting untuk dimiliki auditor internal dalam menjalankan 

tugas pengauditannya. Dengan adanya independensi yang tinggi dari tiap auditor, 

maka akan menjadi keuntungan juga bagi organisasi karena tujuan organisasi 

untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan bersih lebih mudah 

dicapai. Independensi auditor inspektorat  
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Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika 

(2015) dalam penelitiannya pada Inspektorat  di Jawa Tengah menemukan bahwa 

independensi memiliki pengaruh positif terhadap keefektifan audit internal. 

George et al (2015) dalam penelitiannya pada lingkungan bisnis di Yunani 

menemukan bahwa independensi auditor  internal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keefektifan audit internal. Sari dan Haryanto (2016) dalam 

penelitiannya pada Inspektorat di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan 

bahwa independensi auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keefektifan auditor internal. 


