
 

 

45 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Proses Penyebaran Kuesioner 

  Berikut ini merupakan tabel proses penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh 

peneliti :  

Tabel 4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

No. Nama KAP 

Auditor 

Bersedia 

Mengisi 

Kuesioner 

Kuesioner 

yang Kembali 

dan Dapat 

Diolah 

1. 
KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah, & 

Jerry 
5 

(sudah tidak 

aktif per Juli 

2018) 

2. KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 5 5 

3. KAP Benny, Tony, Frans, & Daniel 4 0 

4. KAP Endang Dewiwati 3 2 

5. KAP I. Soetikno 5 4 

6. 
KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji dan Rekan 
7 7 

7. KAP Leonard, Mulia, Richard 2 2 

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

9. KAP Sodikin & Harijanto 5 5 

10. KAP Tri Bowo Yulianti 5 5 

11. KAP Sarastanto & Rekan 5 0 

12. KAP Siswanto 3 2 

13. KAP Suratman 6 6 

14. KAP Jonas Subarka 5 5 

15. KAP Arnestesa 5 0 
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16. KAP Ashari & Ida Nurhayati 5 5 

17. KAP Harhinto Teguh 5 4 

TOTAL 75 57 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

  Terdapat 75 kuesioner yang disebarkan oleh peneliti, namun hanya 57 kuesioner yang 

dapat diolah karena 18 kuesioner tidak kembali. Hal ini terjadi karena ada 2 penyebab yaitu 5 

kuesioner tidak terisi karena KAP Achmad, Rasyidi, Hisbullah, & Rekan sudah tidak aktif per 

bulan Juli 2018 padahal sebelumnya KAP tersebut sudah bersedia untuk mengisi kuesioner. 

Kemudian penyebab yang lain adalah karena KAP yang pada awalnya bersedia untuk mengisi 

kuesioner namun KAP tersebut tidak bisa mengisi kuesioner karena alasan pekerjaan. Ada pula 

kuesioner yang tidak kembali karena untuk keperluan arsip bagi KAP. 

 

4.2.  Gambaran Umum Responden 

 Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

jenjang jabatan, pengalaman berdasarkan jumlah penugasan dari auditor, dan tipe kepribadian 

auditor yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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4.2.1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 33 57,9 57,9 57,9 

PEREMPUAN 24 42,1 42,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang sudah mengisi 

kuesioner ada 57 orang yang mayoritasnya merupakan jenis kelamin laki-laki yaitu 33 orang 

atau 57,9% dan sisanya berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 24 orang atau 42,1%. 

 

4.2.2. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden 

TINGKAT PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 34 59,6 59,6 59,6 

S1 PROFESI 17 29,8 29,8 89,5 

S2 6 10,5 10,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang sudah mengisi 

kuesioner terdiri dari 2 yaitu yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 34 orang atau 

59,6% dari total responden yang mengisi kuesioner. Ada 17 orang yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 Profesi atau 29,8% dari total responden yang mengisi kuesioner. Ada 6 orang yang 

memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 10,5%. 
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4.2.3. Jenjang Jabatan 

 

Tabel 4.4 Jenjang Jabatan Responden 
JENJANG JABATAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid AUDITOR JUNIOR 30 52,6 52,6 52,6 

AUDITOR SENIOR 23 40,4 40,4 93,0 

MANAJER 3 5,3 5,3 98,2 

PARTNER 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang sudah mengisi 

kuesioner terbagi menjadi 2 yaitu yang memiliki jabatan saat ini sebagai auditor junior 

sebanyak 30 orang atau 52,6% dari total responden yang mengisi kuesioner. Ada 23 orang yang 

memiliki jabatan saat ini sebagai auditor senior atau 40,4% dari total responden yang mengisi 

kuesioner. Ada 3 orang yang memiliki jabatan saat ini sebagai manajer atau 5,3% dari total 

responden yang mengisi kuesioner. Ada 1 orang yang memiliki jabatan saat ini sebagai partner 

atau 1,8% dari total responden yang mengisi kuesioner. 
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4.2.4. Pengalaman Audit 

Tabel 4.5 Pengalaman Audit Responden 

PENGALAMAN AUDIT 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-3 TUGAS 15 26,3 26,3 26,3 

4-7 TUGAS 19 33,3 33,3 59,6 

8-10 

TUGAS 
11 19,3 19,3 78,9 

>10 

TUGAS 
12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Sumber : Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengalaman diukur dengan rata-

rata penugasan yang dilakukan oleh auditor selama 1 tahun. Auditor yang memiliki rata-rata 

penugasan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 tugas adalah 15 orang atau 26,3% dari total responden 

yang mengisi kuesioner. Auditor yang memiliki rata-rata penugasan dalam 1 tahun sebanyak 

4-7 tugas adalah 19 orang atau 33,3% dari total responden yang mengisi kuesioner. Auditor 

yang memiliki rata-rata penugasan dalam 1 tahun sebanyak 8-10 tugas adalah 11 orang atau 

19,3% dari total responden yang mengisi kuesioner. Auditor yang memiliki rata-rata penugasan 

dalam 1 tahun adalah 12 orang atau 21,1% dari total responden yang mengisi kuesioner. Bisa 

disimpulkan bahwa mayoritas responden merupakan auditor yang memiliki rata-rata 

penugasan dalam 1 tahun sebanyak 4-7 tugas. 
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4.2.5. Tipe Kepribadian 

Tabel 4.6 Tipe Kepribadian Responden 
TIPE KEPRIBADIAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SELAIN ST DAN NT 15 26,3 26,3 26,3 

ST DAN NT 42 73,7 73,7 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang memiliki 

kombinasi tipe kepribadian ST atau NT sebanyak 42 orang atau 73,7% dari total responden 

yang mengisi kuesioner. Hal ini membuktikan bahwa 73,3% responden merupakan auditor 

yang cenderung skeptis, sangat logis, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang 

didapatkan. Sisanya merupakan responden yang memiliki kombinasi tipe kepribadian selain 

ST atau NT sebanyak 15 orang atau 26,3% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

 

4.2.6. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.7 Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 

JENIS KELAMIN * TINGKAT PENDIDIKAN Crosstabulation 

 

TINGKAT PENDIDIKAN 

Total S1 S1 PROFESI S2 

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI Count 22 10 1 33 

% of Total 38,6% 17,5% 1,8% 57,9% 

PEREMPUAN Count 12 7 5 24 

% of Total 21,1% 12,3% 8,8% 42,1% 

Total Count 34 17 6 57 

% of Total 59,6% 29,8% 10,5% 100,0% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang atau 38,6% dari total responden 

yang mengisi kuesioner sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 

orang atau 21,1% dari total responden yang mengisi kuesioner. Kemudian pada responden yang 
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memiliki pendidikan terakhir S1 Profesi dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang atau 

17,5% dari total responden yang mengisi kuesioner sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 7 orang atau 12,3% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

Responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 

orang atau 1,8% dari total responden yang mengisi kuesioner sedangkan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 5 orang atau 8,8% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

  Hal ini bisa diartikan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan 

pendidikan terakhir S1 sebanyak 22 orang atau 38,6% dari total responden yang mengisi 

kuesioner. 

 

4.2.7. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Jenjang Jabatan 

Tabel 4.8 Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Jenjang Jabatan 
JENIS KELAMIN * JENJANG JABATAN Crosstabulation 

 

JENJANG JABATAN 

Total 

AUDITOR 

JUNIOR 

AUDITOR 

SENIOR MANAJER PARTNER 

JENIS 

KELAMIN 

LAKI-LAKI Count 24 7 1 1 33 

% of Total 42,1% 12,3% 1,8% 1,8% 57,9% 

PEREMPUAN Count 6 16 2 0 24 

% of Total 10,5% 28,1% 3,5% 0,0% 42,1% 

Total Count 30 23 3 1 57 

% of Total 52,6% 40,4% 5,3% 1,8% 100,0% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-

laki dan memiliki jabatan saat ini sebagai auditor junior sebanyak 24 orang atau 42,1% dari 

total responden yang mengisi responden, responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai 

auditor senior sebanyak 7 orang atau 12,3% dari total responden yang mengisi kuesioner, 

responden yang memiliki jabatan sebagai manajer sebanyak 1 orang atau 1,8% dari total 

responden yang mengisi kuesioner, dan responden yang memiliki jabatan sebagai partner 

sebanyak 1 orang atau 1,8%. 
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Sedangkan responden yang berjenis kelamin yang berjenis kelamin perempuan dan 

memiliki jabatan saat ini sebagai auditor junior sebanyak 6 orang atau 10,5% dari total 

responden yang mengisi kuesioner, responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai auditor 

senior sebanyak 16 orang atau 28,1%, responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai 

manajer sebanyak 2 orang atau 3,5% dari total responden yang mengisi kuesioner, dan tidak 

ada responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai partner.  

Hal ini bisa diartikan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yang 

memiliki jabatan saat ini sebagai auditor junior sebanyak 24 orang atau 42,1% dari total 

responden yang mengisi kuesioner. 
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4.2.8. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Pengalaman Audit 

Tabel 4.9 Tabulasi Silang Jenis Kelamin dan Pengalaman Audit 
JENIS KELAMIN * PENGALAMAN AUDIT Crosstabulation 

 

PENGALAMAN AUDIT 

Total 

1-3 

TUGAS 

4-7 

TUGAS 

8-10 

TUGAS 

>10 

TUGAS 

JENIS 

KELAMIN 

LAKI-LAKI Count 12 12 6 3 33 

% of Total 21,1% 21,1% 10,5% 5,3% 57,9% 

PEREMPUAN Count 3 7 5 9 24 

% of Total 5,3% 12,3% 8,8% 15,8% 42,1% 

Total Count 15 19 11 12 57 

% of Total 26,3% 33,3% 19,3% 21,1% 100,0% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-

laki dengan rata-rata penugasan 1-3 tugas sebanyak 12 orang atau 21,1% dari total responden 

yang mengisi kuesioner, responden dengan rata-rata penugasan 4-7 tugas sebanyak 12 orang 

atau 21,1% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden dengan rata-rata penugasan 

8-10 tugas sebanyak 6 orang atau 10,5% dari total responden yang mengisi kuesioner, dan 

responden dengan rata-rata penugasan >10 tugas sebanyak 3 orang atau 5,3% dari total 

responden yang mengisi kuesioner. 

Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan dengan rata-rata penugasan 1-

3 tugas sebanyak 3 orang atau 5,3% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden 

dengan rata-rata penugasan 4-7 tugas sebanyak 7 orang atau 12,3% dari total responden yang 

mengisi kuesioner, responden dengan rata-rata penugasan 8-10 tugas sebanyak 5 orang atau 

8,8% dari total responden yang mengisi kuesioner, dan responden dengan rata-rata penugasan 

>10 tugas sebanyak 9 orang atau 15,8% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

Hal ini bisa diartikan bahwa mayoritas responden yang berjenis kelamin perempuan 

dengan rata-rata penugasan 1-3 tugas dan 4-7 tugas masing-masing sebanyak 12 orang ataun 

21,1% dari total responden yang mengisi kuesioner. 
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4.2.9. Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan 

Tabel 4.10 Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan 

 
TINGKAT PENDIDIKAN * JENJANG JABATAN Crosstabulation 

 

JENJANG JABATAN 

Total 

AUDITOR 

JUNIOR 

AUDITOR 

SENIOR MANAJER PARTNER 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

S1 Count 20 13 1 0 34 

% of Total 35,1% 22,8% 1,8% 0,0% 59,6% 

S1 

PROFESI 

Count 10 6 1 0 17 

% of Total 17,5% 10,5% 1,8% 0,0% 29,8% 

S2 Count 0 4 1 1 6 

% of Total 0,0% 7,0% 1,8% 1,8% 10,5% 

Total Count 30 23 3 1 57 

% of Total 52,6% 40,4% 5,3% 1,8% 100,0% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 dan memiliki jabatan auditor junior sebanyak 20 orang atau 35,1% dari total 

responden yang mengisi kuesioner, responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai 13 orang 

atau 22,8% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden yang memiliki jabatan saat 

ini sebagai manajer sebanyak 1 orang atau 1,8% dari total responden yang mengisi kuesioner, 

dan tidak ada responden yang berprofesi sebagai partner. 

Kemudian responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 Profesi dan memiliki 

jabatan saat ini sebagai auditor junior sebanyak 10 orang atau 17,5% dari total responden yang 

mengisi kuesioner, responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai auditor senior sebanyak 

6 orang atau 10,5% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden yang memiliki 

jabatan saat ini sebagai manajer sebanyai 1 orang atau 1,8% dari total responden yang mengisi 

kuesioner, dan tidak ada responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai partner. 

Selanjutnya tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 dan memiliki 

jabatan saat ini sebagai auditor junior, responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai auditor 

senior sebanyak 4 orang atau 7% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden yang 

memiliki jabatan saat sebagai manajer sebanyak 1 orang atau 1,8% dari total responden yang 
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mengisi kuesioner, dan responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai partner sebanyak 1 

orang atau 1,8% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

Hal ini bisa diartikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir 

S1 dan memiliki jabatan saat ini sebagai auditor junior sebanyak 20 orang atau 35,1% dari total 

responden yang mengisi kuesioner. 

 

4.2.10. Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Audit 

Tabel 4.11 Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Audit 
TINGKAT PENDIDIKAN * PENGALAMAN AUDIT Crosstabulation 

 

PENGALAMAN AUDIT 

Total 

1-3 

TUGAS 

4-7 

TUGAS 

8-10 

TUGAS 

>10 

TUGAS 

TINGKAT 

PENDIDIKAN 

S1 Count 8 15 7 4 34 

% of Total 14,0% 26,3% 12,3% 7,0% 59,6% 

S1 

PROFESI 

Count 7 4 2 4 17 

% of Total 12,3% 7,0% 3,5% 7,0% 29,8% 

S2 Count 0 0 2 4 6 

% of Total 0,0% 0,0% 3,5% 7,0% 10,5% 

Total Count 15 19 11 12 57 

% of Total 26,3% 33,3% 19,3% 21,1% 100,0% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan 

terakhir S1 dengan rata-rata penugasan 1-3 tugas sebanyak 8 orang atau 14% dari total 

responden yang mengisi kuesioner, responden dengan rata-rata penugasan 4-7 tugas sebanyak 

15 orang atau 26,3% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden dengan rata-rata 

penugasan 8-10 tugas sebanyak 7 orang atau 12,3% dari total responden yang mengisi 

kuesioner, dan responden dengan rata-rata penugasan >10 tugas sebanyak 4 orang atau 7% dari 

total responden yang mengisi kuesioner. 

Kemudian responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 Profesi dengan rata-rata 

penugasan 1-3 tugas sebanyak 7 orang atau 12,3% dari total responden yang mengisi kuesioner, 

responden dengan rata-rata penugasan 4-7 tugas sebanyak 4 orang atau 26,3% dari total 

responden yang mengisi kuesioner, responden dengan 8-10 tugas sebanyak 2 orang atau 3,5% 
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dari total responden yang mengisi kuesioner, dan responden dengan rata-rata penugasan >10 

tugas sebanyak 4 hari atau 7% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

Selanjutnya tidak ada responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 dengan rata-rata 

penugasan 1-3 tugas dan 4-7 tugas, responden dengan 8-10 tugas sebanyak 2 orang atau 2% 

dari total responden yang mengisi kuesioner, dan responden dengan rata-rata penugasan >10 

tugas sebanyak 4 orang atau 7% dari total responden yang mengisi kuesioner. 

Hal ini bisa diartikan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S1 

denganrata-rata penugasan 4-7 tugas dalam 1 tahun sebanyak 15 orang atau 26,3% dari total 

responden yang mengisi kuesioner. 

4.2.11. Tabulasi Silang Jenjang Jabatan dan Pengalaman Audit 

Tabel 4.12 Tabulasi Silang Jenjang Jabatan dan Pengalaman Audit 
JENJANG JABATAN * PENGALAMAN AUDIT Crosstabulation 

 

PENGALAMAN AUDIT 

Total 

1-3 

TUGAS 

4-7 

TUGAS 

8-10 

TUGAS 

>10 

TUGAS 

JENJANG 

JABATAN 

AUDITOR 

JUNIOR 

Count 15 10 5 0 30 

% of Total 26,3% 17,5% 8,8% 0,0% 52,6% 

AUDITOR 

SENIOR 

Count 0 9 5 9 23 

% of Total 0,0% 15,8% 8,8% 15,8% 40,4% 

MANAJER Count 0 0 1 2 3 

% of Total 0,0% 0,0% 1,8% 3,5% 5,3% 

PARTNER Count 0 0 0 1 1 

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 

Total Count 15 19 11 12 57 

% of Total 26,3% 33,3% 19,3% 21,1% 100,0% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki jabatan saat 

ini sebagai auditor junior dengan rata-rata penugasan 1-3 tugas sebanyak 15 orang atau 26,3% 

dari total responden yang mengisi kuesioner, responden dengan rata-rata penugasan 4-7 tugas 

sebanyak 10 orang atau 17,5% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden dengan 

rata-rata penugasan 8-10 tugas sebanyak 5 orang atau 8,8% dari total responden yang mengisi 

kuesioner, dan tidak ada responden dengan rata-rata penugasan >10 tugas. 
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Kemudian tidak ada responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai auditor senior 

dengan rata-rata penugasan 1-3 tugas, responden dengan rata-rata penugasan 4-7 tugas 

sebanyak 9 orang atau 15,8% dari total responden yang mengisi kuesioner, responden dengan 

rata-rata penugasan 8-10 tugas sebanyak 5 orang atau 8,8% dari total responden yang mengisi 

kuesioner, dan responden dengan rata-rata penugasan >10 tugas sebanyak 9 orang atau 15,8%. 

Selanjutnya, tidak ada responden yang memiliki jabatan sebagai manajer dengan rata-

rata penugasan 1-3 tugas dan 4-7 tugas, responden dengan rata-rata penugasan 8-10 tugas 

sebanyak 1 orang atau 1,8% dari total responden yang mengisi kuesioner, dan responden 

dengan rata-rata penugasan >10 tugas sebanyak 2 orang atau 3,5% dari total responden yang 

mengisi kuesioner. Tidak ada responden yang memiliki jabatan saat ini sebagai partner dengan 

rata-rata penugasan 1-3 tugas, 4-7 tugas, dan 8-10 tugas. Terdapat 1 orang yang memiliki 

jabatan saat ini sebagai partner dengan rata-rata penugasan >10 tugas. 

Hal ini bisa diartikan bahwa mayoritas responden memiliki jabatan saat ini sebagai 

auditor junior dengan rata-rata penugasan 1-3 tugas sebanyak 15 orang atau sebanyak 26,3% 

dari total responden yang mengisi kuesioner. 

 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Berikut 

ini adalah hasil pengujian setiap variabel : 

 

4.3.1. Uji Validitas Kemampuan Interpersonal (KI) 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Validitas Kemampuan Interpersonal 1 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

KI1 0,400 0,2181 VALID 

KI2 0,063 0,2181 TIDAK VALID 

KI3 0,627 0,2181 VALID 

KI4 0,778 0,2181 VALID 

KI5 0,779 0,2181 VALID 
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KI6 0,599 0,2181 VALID 

KI7 0,618 0,2181 VALID 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1 pertanyaan yang tidak valid yaitu 

pada pertanyaan nomor 2 sehingga pengujian harus dilakukan kembali. Berikut ini adalah hasil 

pengujian yang kedua : 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Validasi Kemampuan Interpersonal 2 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

KI1 0,401 0,2181 VALID 

KI3 0,641 0,2181 VALID 

KI4 0,787 0,2181 VALID 

KI5 0,783 0,2181 VALID 

KI6 0,634 0,2181 VALID 

KI7 0,638 0,2181 VALID 

   Sumber : Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan seluruh item pertanyaan sudah valid karena r 

hitung > r tabel. 

 

4.3.2. Uji Validitas Tekanan Anggaran Waktu (TAW) 

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Validitas Tekanan Anggaran Waktu 1 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

TAW1 -0,008 0,2181 TIDAK VALID 

TAW2 0,254 0,2181 VALID 

TAW3 0,375 0,2181 VALID 

TAW4 0,664 0,2181 VALID 

TAW5 0,525 0,2181 VALID 

TAW6 0,526 0,2181 VALID 

   Sumber : Data Primer yang Diolah 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1 item pertanyaan yang dinyatakan 

tidak valid karena r hitung lebih < r tabel sehingga pengujian harus dilakukan kembali. Berikut 

ini adalah hasil pengujian yang kedua : 
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Tabel 4.16 Hasil Pengujian ValiditasTekanan Anggaran Waktu 2 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

TAW2 0,215 0,2181 TIDAK VALID 

TAW3 0,323 0,2181 VALID 

TAW4 0,732 0,2181 VALID 

TAW5 0,540 0,2181 VALID 

TAW6 0,620 0,2181 VALID 

   Sumber : Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1 item pertanyaan yang dinyatakan 

tidak valid karena r hitung < r tabel sehingga pengujian harus dilakukan kembali. Berikut 

adalah hasil pengujian yang ketiga : 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Validitas Tekanan Anggaran Waktu 3 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

TAW3 0,272 0,2181 VALID 

TAW4 0,732 0,2181 VALID 

TAW5 0,566 0,2181 VALID 

TAW6 0,686 0,2181 VALID 

 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan sudah 

valid karena r hitung > r tabel. 

4.3.3. Uji Validitas Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud (KMF) 

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Validitas Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 1 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

KDF1 -0,062 0,2181 TIDAK VALID 

KDF2 0,358 0,2181 VALID 

KDF3 0,368 0,2181 VALID 

KDF4 0,496 0,2181 VALID 

KDF5 0,528 0,2181 VALID 

KDF6 0,057 0,2181 TIDAK VALID 

KDF7 0,317 0,2181 VALID 

  Sumber : Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 2 item pertanyaan yang dinyatakan 

tidak valid yaitu pertanyaan nomor 1 dan nomor 6 karena r hitung < r tabel sehingga pengujian 

harus dilakukan kembali. Berikut ini adalah hasil pengujian yang kedua : 
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Tabel 4.19 Hasil Pengujian Validitas Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 2 

PERTANYAAN r hitung r tabel KETERANGAN 

KDF2 0,617 0,2181 VALID 

KDF3 0,524 0,2181 VALID 

KDF4 0,704 0,2181 VALID 

KDF5 0,629 0,2181 VALID 

KDF7 0,224 0,2181 VALID 

  Sumber : Data Primer yang Diolah 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan 

valid karena r hitung > r tabel. 

 

4.3.4. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.20 Hasil Pengujian Reliabilitas 

VARIABEL CRONBACH'S ALPHA KETERANGAN 

Kemampuan Interpersonal 0,856 RELIABEL 

Tekanan Anggaran Waktu 0,757 RELIABEL 

Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 0,766 RELIABEL 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

  Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ketiga variabel dinyatakan reliabel 

karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. 

 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

  Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dari 

data yang sudah dikumpulkan dari responden. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang 

statistik deskriktif pada penelitian ini : 

Tabel 4.21 Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Kemampuan 

Interpersonal 
6-30  11-29 20,9474 6-14 14,01-22 22,01-30 SEDANG 

Tekanan 

Anggaran 

Waktu 

4-20  7-20  14,5965 4-9,3 9,4-14,7 14,71-20 SEDANG 
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Kemampuan 

Auditor 

Mendeteksi 

Fraud 

5-25  6-23 17 5-11,6 11,61-18,2 18,21-25 SEDANG 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Kemampuan interpersonal bisa dilihat dari kepribadian seseorang. Seorang auditor 

yang memiliki kepribadian yang baik, tekun, teliti, memiliki kemampuan komunikasi dalam 

bekerja secara tim, secara skeptisme profesional, maka mereka akan dapat mencegah terjadinya 

kecurangan (Wardhani, 2014). Skor rata-rata empiris untuk variabel kemampuan interpersonal 

adalah 20,9474 yang merupakan kategori sedang. Artinya pada penelitian ini responden 

memiliki kemampuan interpersonal yang cukup baik. Jadi dalam memecahkan masalah pada 

pelaksanaan pemeriksaan auditor terkadang menimbulkan kontroversi dengan tim, adanya 

kemampuan yang cukup dalam bekerjasama menentukan faktor keahlian, terkadang memiliki 

masalah dengan penampilan, jika ada kepentingan tertentu kadang bersedia kompromi tentang 

hasil pemeriksaan dengan auditee atau pihak yang diaudit. 

Menurut Sososutikno (2003) tekanan anggaran waktu adalah situasi yang ditujukan 

untuk auditor dalam melaksanakan efisiensi terhadap waktu yang telah disusun/terdapat 

pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. Skor rata-rata empiris untuk 

variabel tekanan anggaran waktu adalah 14,5965 yang merupakan kategori sedang. Artinya 

pada penelitian ini responden merasa tekanan anggaran waktu cukup berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor untuk mendeteksi fraud. 

Menurut Sucipto dalam Nasution (2012) kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

adalah kualitas dari seseorang auditor dalam menjelaskan bahwa kekurangwajaran laporan 

keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan 

(fraud) tersebut. Skor rata-rata empiris untuk variabel kemampuan auditor mendeteksi fraud 

adalah 17 yang merupakan kategori sedang. Artinya pada penelitian ini responden memiliki 

kemampuan untuk mendeteksi fraud yang cukup baik. 
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4.5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Tabel 4.22 Hasil Pengujian Kolmogorof-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 57 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
1,69841497 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,084 

Positive ,056 

Negative -,084 

Test Statistic ,084 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig. untuk unstandardized 

residual adalah 0.200 > 0.05 sehingga bisa disimpulkan bahwa data residual terdistribusi 

normal. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.23 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

JenisKelamin ,747 1,339 

Pendidikan ,796 1,256 

Jabatan ,491 2,038 

Pengalaman ,411 2,436 

TipeKepribadian ,934 1,071 

KemampuanInterpersonal ,608 1,644 

TekananAnggaranWaktu ,907 1,102 
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a. Dependent Variable: KemampuanDeteksiFraud 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Tolerance 

< 1 dan nilai VIF < 10 sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. 

 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

  Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model 

regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.24. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,901 1,006  1,890 ,065 

JenisKelamin -,127 ,320 -,060 -,396 ,694 

Pendidikan ,224 ,225 ,147 ,993 ,325 

Jabatan -,404 ,288 -,264 -1,401 ,168 

Pengalaman ,045 ,197 ,047 ,229 ,820 

TipeKepribadian -,562 ,321 -,239 -1,753 ,086 

KemampuanInterpersonal -,020 ,037 -,093 -,547 ,587 

TekananAnggaranWaktu ,035 ,048 ,100 ,724 ,472 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

  Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel independen 

memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah 

bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian ini memiliki varians yang sama 

antara satu dengan lainnya. 
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4.6. Uji F 

Tabel 4.25. Hasil Uji F 

 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 800,462 7 114,352 34,687 ,000b 

Residual 161,538 49 3,297   

Total 962,000 56    

a. Dependent Variable: KemampuanDeteksiFraud 

b. Predictors: (Constant), TekananAnggaranWaktu, Pengalaman, 

TipeKepribadian, Pendidikan, JenisKelamin, KemampuanInterpersonal, Jabatan 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 < 0.05 yang 

artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen. 

 

4.7. Pengujian Hipotesis 

 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.26. Hasil uji t 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 Kesimpulan B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,732 1,772  ,413 ,681   

JenisKelamin 2,935 ,564 ,353 5,207 ,000 ,000 Diterima 

Pendidikan -,343 ,397 -,057 -,864 ,392 ,196 Ditolak 

Jabatan 1,501 ,508 ,247 2,954 ,005 ,0025 Diterima 

Pengalaman ,641 ,346 ,169 1,851 ,070 ,035 Diterima 

TipeKepribadian ,477 ,565 ,051 ,845 ,402 ,201 Ditolak 

KemampuanInterpersonal ,454 ,065 ,524 6,984 ,000 ,000 Diterima 

TekananAnggaranWaktu ,126 ,084 ,092 1,499 ,140 ,070 Ditolak  

a. Dependent Variable: KemampuanDeteksiFraud 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel jenis 

kelamin sebesar 0,000 yang nilainya < 0,05. Artinya jenis kelamin berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi hipotesis pertama diterima. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

pendidikan sebesar 0,392/2=0,196 yang nilainya > 0,05. Artinya pendidikan tidak berpengaruh  

terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi hipotesis kedua ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel jenjang 

jabatan sebesar 0,005/2=0,0025 yang nilainya < 0,05 dengan beta sebesar +1.501. Artinya 
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jenjang jabatan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi 

hipotesis ketiga diterima. 

 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

pengalaman audit sebesar 0,070/2=0.030 yang nilainya < 0,05 dengan beta regresi +0.641. 

Artinya pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. 

Jadi hipotesis keempat diterima. 

 

Pengujian Hipotesis Kelima 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tipe 

kepribadian sebesar 0,402/2=0.201 yang nilainya > 0,05. Artinya tipe kepribadian tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi hipotesis kelima ditolak.  

 

Pengujian Hipotesis Keenam 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

kemampuan interpersonal auditor sebesar 0,000/2=0.000 yang nilainya < 0,05 dengan beta 

regresi sebesar +0.454. Artinya kemampuan interpersonal auditor berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi hipotesis keenam diterima. 

 

Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tekanan 

anggaran waktu sebesar 0,140/2=0.070 yang nilainya > 0,05. Artinya tekanan anggaran waktu 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi hipotesis ketujuh 

ditolak. 
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4.8. Pengembangan Hipotesis 

4.8.1. Pengaruh Gender terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

jenis kelamin berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud, jadi 

hipotesis diterima. 

Gender menjadi salah satu indikator untuk mengukur skeptisisme profesional 

auditor karena perbedaan kinerja di antara wanita dan laki-laki (Kushasyandita, 2012). 

Pada umumnya suatu KAP dipimpin oleh pria, tetapi tidak sedikit auditor senior 

diduduki oleh wanita. Dengan adanya perbedaan karakteristik gender membuat gender 

memiliki pengaruh pada kemampuan auditor mendeteksi fraud. Auditor wanita 

memiliki sifat yang saling bergantung dan pemroses informasi lebih komprehensif 

(Gilligan dalam Chung & Monroe(2011)). Sedangkan auditor pria lebih impersonal dan 

pemrosesan informasi mereka lebih terfokus, selektif dan sesuai dengan tujuan 

agenticnya. Tetapi ada argumen lain yang menunjukkan bahwa wanita lebih 

menggunakan perasaan (sense) sedangkan pria lebih menggunakan logika untuk 

berpikir (thinking). Sehingga auditor pria dianggap memiliki kemampuan yang lebih 

dalam mendeteksi fraud.  

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2014) 

yang menyatakan bahwa auditor laki-laki pada dasarnya memiliki sifat lebih tegas dan 

wanita lebih teliti tetapi ada juga auditor wanita yang detail dan kritis dalam bekerja 

maka gender dapat dikatakan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud. 
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4.8.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

pendidikan yang nilainya > 0,05. Artinya pendidikan tidak berpengaruh  terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud.  

Rianti (2010)menyatakan bahwa auditor harus memiliki tingkat pendidikan 

akademis yang tinggi sebagai suatu nilai tambah yang dimiliki auditor di dalam 

menyelesaikan berbagai kasus audit yang sedang ditanganinya. Auditor dengan 

pendidikan S1 akan memiliki ilmu yang berbeda dengan auditor dengan pendidikan S2 

atau lebih. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ilmu pengetahuan yang diserap. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan auditor, maka spesifikasi dari auditor juga semakin tinggi. 

Dengan spesifikasi yg tinggi tersebut maka auditor bisa mengimplementasikan ilmunya 

dalam hasil audit yang dilakukan termasuk dalam tugas untuk menemukan fraud dalam 

audit. 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi  kecurangan, hal ini disebabkan karena mayoritas 

responden pada penelitian ini berpendidikan S1 dan S1 profesi,dimaana mereka hanya 

mengetahui konsep atau ilmu dasarnya saja, tetapi dalam prakteknya di lapangan, lebih 

dominan dipengaruhi oleh pengalaman, sehingga  menjadikan tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap  kemampuan auditor  dalam mendeteksi  kecurangan. 

Hasil ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Arles (2012) 

menyatakan bahwa faktor tingkat pendidikan akuntan publik dapat mempengaruhi 

persepsi akuntan publik terhadap tanggung jawab menemukan kecurangan dalam audit.  
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4.8.3. Pengaruh Jenjang Jabatan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

jenjang jabatan < 0,05. Artinya jenjang jabatan berpengaruh  positif  terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud.  

Jabatan yang diberikan oleh atasan karena auditor sudah berpengalaman dalam 

jangka waktu tertentu dan tingkat pendidikan yang tinggi. Jenjang jabatan auditor dapat 

berpengaruh pada pengambilan keputusan sesuai dengan tanggung jawab jabatan 

tersebut. Arles (2012)menyatakan bahwa semakin tinggi jabatan auditor secara 

langsung akan berdampak pada tingkat tanggung jawab yang menunjang suatu 

pengambilan keputusan sehingga akan menimbulkan persepsi auditor yang semakin 

efektif dan efisien terhadap pendeteksian kecurangan pada bisnis klien yang 

ditanganinya. 

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arles (2012) dan Agustina 

(2014) yang menyatakan bahwa jenjang jabatan berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). 

 

4.8.4. Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

pengalaman audit yang nilainya < 0,05. Artinya pengalaman audit berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud 

Pengalaman audit merupakan faktor yang sangat penting selama auditor berkarier. 

Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu mendeteksi, memahami, dan 

bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan (Anggriawan, 2014). 

Pengalaman auditor akan semakin banyak jika auditor melakukan banyak diskusi antar 

auditor, melakukan pelatihan, dll. Auditor yang memiliki banyak pengalaman juga dapat 



70 

 

 

 

membuat variasi dugaan agar dapat menjelaskan berbagai temuaan audit. Oleh karena itu, 

auditor yang jam terbangnya lebih tinggi cenderung lebih teliti dalam melakukan 

penugasan audit karena belajar dari penugasan-penugasan audit sebelumnya. 

Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramaditya (2010) 

dan Rianti (2010) yang menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dalam suatu audit laporan keuangan. 

Pada penelitian Nasution (2012) juga menunjukan bahwa pengalaman memiliki pengaruh 

positif karena auditor yang memiliki banyak pengalaman juga memiliki pengetahuan 

tentang fraud lebih banyak. Dengan banyaknya pengetahuan fraud yang banyak akan 

membuat auditor dapat menilai bukti audit untuk membantu auditor menyelesaikan 

tugasnya. 

 

4.8.5. Pengaruh Tipe Kepribadian terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel tipe 

kepribadian > 0,05. Artinya tipe kepribadian tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor mendeteksi fraud 

Menurut tipe kepribadian Myers Briggs Type Indicator dengan kombinasi NT 

menggambarkan bahwa auditor mempersepsikan informasi berdasarkan kemungkinan 

yang terjadi dan mempertimbangkan secara teoritis dan ilmiah dalam mengambil 

keputusan. Auditor yang memiliki tipe kepribadian dengan kombinasi NT adalah auditor 

yang cenderung skeptis dan sangat logis. Sedangkan auditor dengan kombinasi ST 

digambarkan sebagai auditor yang mengambil keputusan berdasarkan fakta yang 

didapatkan dan menggunakan pikiran yang logis. Auditor yang memiliki tipe kepribadian 

ST merupakan auditor yang praktis. Berdasarkan ciri-ciri yang ada pada auditor yang 

memiliki tipe kepribadian dengan kombinasi ST atau NT bisa diartikan bahwa auditor 
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dengan tipe kepribadian tersebut merupakan orang yang skeptis dan lebih logis dalam 

mendeteksi kecurangan. Sikap skeptis dan berpikiran dengan logis merupakan modal bagi 

auditor dalam melakukan setiap penugasan audit. Sehingga auditor yang memiliki sikap 

skeptis dan berpikir logis dipastikan memiliki kemampuan untuk mendeteksi fraud yang 

lebih baik daripada auditor yang kurang skeptis. 

Dilihat dari statistik deskriptifnya, mayoritas responden yang memiliki kombinasi 

tipe kepribadian ST atau NT sebanyak 42 orang atau 73,7% dari total responden yang 

mengisi kuesioner. Hal ini membuktikan bahwa 73,3% responden merupakan auditor yang 

cenderung skeptis, sangat logis, dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang 

didapatkan. Sisanya merupakan responden yang memiliki kombinasi tipe kepribadian 

selain ST atau NT sebanyak 15 orang atau 26,3% dari total responden yang mengisi 

kuesioner. Tetapi meskipun demikian, dalam melakukan pekerjaan auditnya di praktek 

atau lapangan, ada faktor eksternal seperti kejadian tidak terduga, dan adanya pengaruh 

dari atasan, klien sehingga tidak menjamin tipe kepribadian akan berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud lebih baik sehingga menjadikan hipotesis ditolak. 

Hal ini tidak mendukung penelitian Nasution (2012) yang menyatakan bahwa 

auditor yang memiliki tipe kepribadian dengan kombinasi ST dan NT memiliki sikap 

skeptis yang lebih tinggi dari auditor yang memiliki tipe kepribadian dengan kombinasi 

yang lain.   

 

4.8.6. Pengaruh Kemampuan Interpersonal terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

kemampuan interpersonal auditor yang nilainya < 0,05. Artinya kemampuan interpersonal 

auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud.  
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Seorang auditor yang memiliki kepribadian yang baik, tekun, teliti, memiliki 

kemampuan komunikasi dalam bekerja secara tim, secara skeptisme profesional, maka 

mereka akan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Wardhani, 2014). Auditor yang 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan mendapatkan bantuan untuk 

memperoleh informasi mengenai gejala yang ditemukannya. Dengan adanya kreatifitas 

yang dimiliki auditor, maka auditor akan mencoba untuk menelusuri akar dari 

permasalahan yang terjadi dengan bersikap kritis dan selalu memiliki pertanyaan untuk 

mendapatkan bukti dan informasi yang lebih akurat. Dengan memiliki kemampuan 

interpersonal yang baik, maka auditor akan lebih memiliki kemampuan untuk mendeteksi 

fraud. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2014) yang 

menyatakan bahwa kemampuan interpersonal berpengaruh positif dengan kemampuan 

mendeteksi kecurangan. 

 

4.8.7. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Fraud 

Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

tekanan anggaran waktu > 0,05. Artinya tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud.  

Pada umumnya seorang auditor akan memilik berusaha keras untuk mencapai 

anggaran waktu yang ditetapkan daripada memilih profesionalisme kerja ketika 

dihadapkan pada anggaran yang ketat dan sukar (Nadisyah dalam Pangestika, 2014). 

Dengan adanya tekanan waktu yang sedang atau tidak terlalu tinggi maka tidak akan 

menyebabkan auditor menjadi mudah percaya dengan informasi dan penjelasan yang 

disajikan oleh klien. Cukup banyak hal-hal yang akan dilewatkan oleh auditor karena 
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mungkin saja untuk mengecek hal-hal kecil tersebut, auditor membutuhkan waktu yang 

lebih lama. Dengan melewatkan hal-hal tersebut berimbas pada keyakinan auditor bahwa 

laporan keuangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu jika auditor 

bekerja di bawah tekanan, maka akan terjadi ketidaktelitian/auditor merasa harus 

menemukan jalan pintas untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat sesuai dengan waktu 

yang direncanakan. Hal ini pasti akan berdampak pada penemuan kecurangan. Auditor 

belum tentu bisa menemukan kecurangan tersebut. 

Dilihat dari statistik deskriptifnya, untuk tekanan anggaran waktu  termasuk dalam 

kategori sedang, artinya menurut responden pada penelitian ini, mereka tidak menghadapi 

kondisi dimana tekanan anggaran waktunya tinggi, jadi mereka berpendapat selama ini 

dalam bekerja, tekanan anggaran waktu yang dihadapinya biasa saja dan masih dalam 

batas wajar, sehingga menjadikan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor mendeteksi fraud. Jadi auditor selama ini dalam bekerja tidak 

mengalami tekanan waktu yang membuat mereka stress, mereka cukup mampu 

memanfaatkan waktu audit, sehingga mereka dalam bekerja masih mampu untuk bekerja 

dengan baik, tetapi ada tekanan waktu yang dialami sehingga hasil kerja juga tidak 

maksimal (karena tekanan anggaran waktunya sedang), sehingga membuat tekanan 

anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tekanan anggaran waktu   tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, alasan 

ditolaknya hipotesis ini adalah karena tekanan anggaran waktu adalah faktor eksternal 

yang tidak cukup kuat pengaruhnya terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 

Selain itu dalam mendeteksi fraud, kemampuan auditor lebih dipengaruhi oleh seperti jenis 

kelamin, pengalaman dan kemampuan interpersonal. Maka dari itu menjadikan tekanan 
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anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Anggriawan (2014) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud. 

  


