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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

  Dari 56 responden dari delapan (8) KAP yang bersedia mengisi 

kuesioner, peneliti hanya mendapatkan 39 kuesioner yang kembali dan dapat 

diolah yang dapat dilihat pada tabel 4.1.   

TABEL 4.1 

Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

 

NAMA KAP JUMLAH 

DISEBAR 

JUMLAH 

KEMBALI 

KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 

(Cabang) 

5 5 

KAP Benny, Tony, Frans, dan 

Daniel (Cabang) 

15 12 

KAP Darsono dan Budi Cahyo 

Santoso 

2 2 

KAP I. Soetikno 7 0 

KAP Tarmizi Achmad 5 5 

KAP Yulianti, SE, BAP 5 5 

KAP Ashari & Ida Nurhayati 5 5 

KAP Sugeng Padmuji 8 5 

TOTAL 56 39 

Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

 Berikut ini adalah gambaran dari responden berdasarkan karakteristik jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, kategori auditor, dan lama bekerja. 
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4.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin 

TABEL 4.2 

Jenis Kelamin 

 

 Frequency Percent 

Valid Laki -laki 18 46.2 

Perempuan 21 53.8 

Total 39 100.0 

     Sumber : Data primer yang diolah,2018 

 Dari tabel 4.2 kita dapat melihat bahwa responden yang mengisi kuesioner 

lebih banyak berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 21 responden atau 

53,8% dari total jumlah keseluruhan responden dibandingkan dengan responden 

yang berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanya 18 responden atau sebesar 46,2% 

dari total jumlah keseluruhan responden. 

4.1.2 Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

TABEL 4.3 

Tingkat Pendidikan 

 

 Frequency Percent 

Valid D3 4 10.3 

S1 33 84.6 

S2 2 5.1 

Total 39 100.0 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Dari tabel 4.3 kita dapat melihat bahwa responden yang paling 

banyak mengisi kuesioner ialah responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 

sebanyak 33 responden atau sebesar 84,6% dari total keseluruhan responden 

yang mengisi kuesioner. Yang lainnya yaitu responden dengan tingkat 
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pendidikan D3 sebesar 10,3% dan S2 sebesar 5,1% dari total keseluruhan 

responden.  

4.1.3 Responden Menurut Kategorial 

TABEL 4.4 

Jabatan Auditor 

 

 Frequency Percent 

Valid Auditor junior 25 64.1 

Auditor senior 14 35.9 

Total 39 100.0 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dari tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa responden terbanyak yang mengisi 

kuesioner ialah responden dengan kategori auditor junior sebanyak 25 

responden atau sebesar 64,1% dari total keseluruhan responden yang mengisi 

kuesioner. Dan lainnya sebagai auditor senior sbanyak 14 responden atau 

sebesar 35,9% dari total keseluruhan responden yang mengisi kuesioner. 

4.1.4 Responden Menurut Lama Bekerja 

Dari tabel 4.5 kita dapat melihat bahwa responden terbanyak yang mengisi 

kuesioner ialah responden yang memiliki lama bekerja 2 tahun sebanyak 12 

responden atau sebesar 30,8% dari total keseluruhan responden yang mengisi 

kuesioner. 
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TABEL 4.5 

Lama Bekerja 

 

 Frequency Percent 

Valid 1.00 4 10.3 

1.50 2 5.1 

2.00 12 30.8 

2.50 1 2.6 

3.00 6 15.4 

4.00 3 7.7 

5.00 4 10.3 

6.00 2 5.1 

8.00 3 7.7 

10.00 1 2.6 

20.00 1 2.6 

Total 39 100.0 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

4.2 Pengujian Kualitas Data 

 4.2.1 Uji Validitas 

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya sutu 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner akan dinyatakan 

valid ketika pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai r tabel dengan r hitung, jika nilai r hitung > 

r tabel dan positif, maka kuesioner dinyatakan valid. Berikut akan dipaparkan 

hasil pengujian validitas dari masing - masing variabel dimana pada penelitian 

ini r tabel didapatkan dari degree of freedom (df) sebesar 39 dan alpha 0,05 

yaitu sebesar 0,316. 

 



60 
 

 4.2.1.1 Variabel Pertimbangan Tingkat Materialitas 

TABEL 4.6 

Hasil Uji Validitas Pertimbangan Tingkat Materialitas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

Ket : 

PTM = Pertimbangan Tingkat Materialitas 

 Dari tabel 4.6 menunjukan bahwa semua indikator pertanyaan (PTM 1 

sampai dengan PTM 8) semua memiliki nilai corrected item total correlation 

≥ r tabel (0.316). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid. 

 4.2.1.2 Variabel Profesionalisme Auditor 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa seluruh indikator pertanyaan (P1 hingga P14) 

semuanya memiliki nilai corrected item total correlation ≥ Rtabel (0.316). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid 

 

 

 

 

 

Variabel R hitung R table Keterangan  

PTM 1 0,453 0,316 VALID 

PTM 2 0,341 0,316 VALID 

PTM 3 0,319 0,316 VALID 

PTM 4 0,416 0,316 VALID 

PTM 5 0,333 0,316 VALID 

PTM 6 0,632 0,316 VALID 

PTM 7 0,502 0,316 VALID 

PTM 8 0,588 0,316 VALID 
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TABEL 4.7 

Hasil Uji Validitas Profesionalisme Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018.  

 

Ket : 

P = Profesionalisme Auditor 

 

 4.2.1.3 Variabel Komitmen profesional 

 Dari tabel 4.8 terlihat bahwa semua indikator pertanyaan (KP 1 – KP 21) 

semuanya memiliki nilai corrected item total correlation ≥ Rtabel (0.316). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid. 

TABEL 4.8 

Hasil Uji Validitas Komitmen Profesi 

 

Variabel R hitung R tabel Keterangan  

P1 0,642 0,316 VALID 

P2 0,444 0,316 VALID 

P3 0,427 0,316 VALID 

P4 0,622 0,316 VALID 

P5 0,414 0,316 VALID 

P6 0,776 0,316 VALID 

P7 0,731 0,316 VALID 

P8 0,627 0,316 VALID 

P9 0,633 0,316 VALID 

P10 0,432 0,316 VALID 

P11 0,445 0,316 VALID 

P12 0,731 0,316 VALID 

P13 0,637 0,316 VALID 

P14 0,341 0,316 VALID 

Variabel R hitung R tabel Keterangan  

KP 1 0,617 0,316 VALID 

KP 2 0,592 0,316 VALID 

KP 3 0,636 0,316 VALID 

KP 4 0,702 0,316 VALID 

KP 5 0,565 0,316 VALID 

KP 6 0,818 0,316 VALID 

KP 7 0,639 0,316 VALID 

KP 8 0,637 0,316 VALID 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Ket : 

KP = Komitmen Profesional 

 

 4.2.1.4 Variabel Pengalaman Kerja Auditor 

Dari tabel 4.9 dapat terlihat bahwa seluruh indikator pertanyaan (PK 1- PK 

11) semuanya memiliki nilai corrected item total correlation ≥ Rtabel (0.316). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid. 

TABEL 4.9 

Hasil Uji Validitas Pengalaman Kerja Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah,2018 

 

 Ket : PK = Pengalaman Kerja  

 

KP 9 0,699 0,316 VALID 

KP 10 0,752 0,316 VALID 

KP 11 0,732 0,316 VALID 

KP 12 0,464 0,316 VALID 

KP 13 0,764 0,316 VALID 

KP 14 0,512 0,316 VALID 

KP 15 0,561 0,316 VALID 

KP 16 0,338 0,316 VALID 

KP 17 0,476 0,316 VALID 

KP 18 0,511 0,316 VALID 

KP 19 0,627 0,316 VALID 

KP 20 0,560 0,316 VALID 

KP 21 0,590 0,316 VALID 

Variabel R hitung R tabel Keterangan  

PK 1 0,372 0,316 VALID 

PK 2 0,663 0,316 VALID 

PK 3 0,715 0,316 VALID 

PK 4 0,489 0,316 VALID 

PK 5 0,708 0,316 VALID 

PK 6 0,526 0,316 VALID 

PK 7 0,336 0,316 VALID 

PK 8 0,608 0,316 VALID 

PK 9 0,515 0,316 VALID 

PK 10 0,567 0,316 VALID 

PK 11 0,445 0,316 VALID 
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 4.2.1.5 Variabel Etika Profesi 

TABEL 4.10 

Hasil Uji Validitas Etika Profesi 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Ket : 

EP = Etika Profesi 

 Dari tabel 4.10 dapat terlihat bahwa semua indikator pertanyaan (EP1 

hingga EP 6) semuanya memiliki nilai corrected item total correlation ≥ 

Rtabel (0.316). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid. 

 4.2.1.6 Variabel Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan 

TABEL 4.11 

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Ket : PM = Pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan 

 

Variabel R hitung R tabel Keterangan  

EP 1 0,791 0,316 VALID 

EP 2 0,730 0,316 VALID 

EP 3 0,808 0,316 VALID 

EP 4 0,813 0,316 VALID 

EP 5 0,785 0,316 VALID 

EP 6 0,655 0,316 VALID 

Variabel R hitung R tabel Keterangan  

PM 1 0,462 0,316 VALID 

PM 2 0,720 0,316 VALID 

PM 3 0,492 0,316 VALID 

PM 4 0,329 0,316 VALID 

PM 5 0,624 0,316 VALID 

PM 6 0,638 0,316 VALID 

PM 7 0,598 0,316 VALID 

PM 8 0,640 0,316 VALID 

PM 9 0,731 0,316 VALID 

PM 10 0,656 0,316 VALID 

PM 11 0,726 0,316 VALID 

PM 12 0,690 0,316 VALID 

PM 13 0,689 0,316 VALID 

PM 14 0,811 0,316 VALID 

PM 15 0,696 0,316 VALID 

PM 16 0,665 0,316 VALID 

PM 17 0,385 0,316 VALID 
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Dari tabel 4.11 terlihat bahwa semua indikator pertanyaan (PM1-PM17) 

semuanya memiliki nilai corrected item total correlation ≥ Rtabel (0.316). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data adalah valid. 

 

 4.2.2 Uji Reliabilitas 

  Uji Reliabiitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 

(Murniati,dkk, 2013).  Pengujian dilakukan dengan mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan dengan menggunakan nilai statistic cronbach’s alpha (α) 

dan dikatakan reliable ketika α> 0,6 atau mendekati 1,0. Hasil variabel – 

variabel dalam penelitian dipaparkan dalam tabel berikut ini : 

TABEL 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas  

 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Pertimbangan Tingkat Materialitas 0,742 RELIABEL 

Profesionalisme Auditor 0,886 RELIABEL 

Komitmen Profesi 0,931 RELIABEL 

Pengalaman Kerja 0,841 RELIABEL 

Etika Profesi 0,914 RELIABEL 

Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan 0,921 RELIABEL 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Dari tabel 4.11 dapat kita lihat bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua 

variabel > 0.6 / mendekati 1.0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua 

instrument ini adalah reliabel.  
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

 4.3.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi 

dengan normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan statistic 

Kolmogorov-smirnov terhadap Unstandarized residual hasil regresi. Data 

dikatakan normal bila nilai sig > α, α = 0,05. Hasil pengujian Normalitas 

terhadap data penelitian dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

TABEL 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.08297189 

Most Extreme Differences Absolute .134 

Positive .105 

Negative -.134 

Test Statistic .134 

Asymp. Sig. (2-tailed) .074c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Dari tabel 4.12 kita dapat melihat bahwa didapatkan nilai signifikan (sig.) 

= 0.074 > 0,05 (α = 5%). Maka dapat kita katakan bahwa data residual 

berdistribusi normal karena nilai sig. lebih besar dari nilai α. 
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4.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Pengujian Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen. Cara yang digunakan ialah dengan melalui 

Tolerance Value dan VIF (Varians Inflation Factor). Tidak terjadi 

multikolinearitas bila tolerance value > 0,1 atau VIF < 10. Hasil pengujian 

multikolinearitas pada penelitian ini dipaparkan dalam  

tabel berikut : 

TABEL 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partia

l Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Const

ant) 
-18.534 6.147  

-

3.015 
.005 -31.041 -6.027      

X1 .246 .073 .387 3.371 .002 .097 .394 .697 .506 .320 .681 1.468 

X2 .112 .045 .258 2.488 .018 .020 .204 .441 .397 .236 .837 1.194 

X3 .152 .111 .161 1.374 .179 -.073 .378 .519 .233 .130 .657 1.521 

X4 .301 .132 .254 2.280 .029 .032 .569 .411 .369 .216 .728 1.374 

X5 .134 .052 .273 2.599 .014 .029 .239 .483 .412 .246 .815 1.227 

a. Dependent Variabel: Y 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Ket : 

X1 = Profesionalisme Auditor 

X2 = Komitmen Profesional 

X3 = Pengalaman Kerja Auditor 

X4 = Etika Profesi 

X5 = Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan 
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Dari tabel 4.13 dapat kita lihat bahwa perolehan nilai tolerance dari 

setiap variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,1 dimana tidak 

terdapat korelasi antar variabel bebas. Hasil dari perhitungan VIF juga 

menunjukan tidak ada variabel independen yang nilai VIF nya lebih dari 

10 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada multikorelasi antar variabel 

bebas dalam model regresi, dehingga model regresi layak dipakai. 

 4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 

tabel berikut : 

TABEL 4.15 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.622 18.425  1.933 .062 

Lnx1 -6.831 2.994 -.407 -2.282 .059 

Lnx2 -.955 2.866 -.054 -.333 .741 

Lnx3 -5.324 3.964 -.250 -1.343 .188 

Lnx4 1.299 2.477 .093 .525 .603 

Lnx5 3.060 2.818 .178 1.086 .285 

a. Dependent Variabel: Lnei2 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Ket : 

Lnx1 = Profesionalisme 

Lnx2 = Komitmen Profesional 

Lnx3 = Pengalaman Kerja Auditor 

Lnx4 = Etika Profesi 

Lnx5 = Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan 
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Dari tabel 4.14 kita bisa melihat bahwa tidak terdapat nilai signifikan 

(sig.) < 0,05. Semua nilai sig menunjukan angka > 0,05 (α), sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi dari penelitian ini ialah baik dan tidak 

terdapat heterokedastisitas. 

4.4 Deskriptif Statistik 

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dari data penelitian yang dapat berisi rata – rata, standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, dan range. Deskriptif statistik dalam 

penelitian ini akan dipaparkan dalam tabel berikut : 

TABEL 4.16 

Data Mean Empirik& Mean Hipotetik Variabel Penelitian 

Variabel 

Data empiric Data 

Teoritis 

Rentang 
Ket 

Min Max Mean Min Max R S T  

PTM 21 40 31.56 8 40 8 -18.67 18.68 – 29.34 29.35 – 

40.01 

Tinggi 

P 43 70 59.33 14 70 14 -

32.67 

32.68 – 51.34 51.35 – 

70.01 

Tinggi 

KP 71 105 88.28 21 105 21- 49 50- 77 78 - 105 Tinggi 

PK 40 55 49.77 11 55 11 - 

25.67 

25.68 - 40.34 40.35 – 

55.01 

Tinggi 

EP 19 30 26.92 6 30 6 - 14 15 - 22 23 - 30 Tinggi 

PM 62 85 73.95 17 85 17 -

39.67 

39.68- 62.34 62.35 – 

85.01 

Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Ket : 

PTM = Pertimbangan Tingkat Materialitas 

P = Profesionalisme 

KP = Komitmen Profesional 

PK = Pengalaman Kerja Auditor 

EP = Etika Profesi 

PM = Pengetahunan dalam Mendeteksi Kekeliruan 

 



69 
 

Dari tabel 4.15 terlihat bahwa skor rata – rata empiris dari variabel 

PTM ( Pertimbangan Tingkat Materialitas) sebesar 31.56. Rata – rata skor 

tersebut berada di tingkat tinggi, ini berarti responden memiliki 

pertimbangan tingkat materialitas tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pertimbangan tingkat materialitas yang dibuat oleh responden ialah sangat 

baik.  

 Untuk variabel P (Profesionalisme Auditor) memiliki skor rata – 

rata empiris sebesar 59.33. Rata – rata skor tersebut berada ditingkat tinggi, 

ini berarti responden memiliki sikap profesionalisme yang tinggi. Dikatakan 

tinggi karena responden dalam melakukan pekerjaannya dalam mengaudit 

laporan keuangan sadar bahwa sikap profesionalisme harus dimiliki agar 

pekerjaan mereka semakin baik dan akurat.  

Untuk variabel KP (Komitmen profesional) memiliki nilai skor rata – 

rata empiris sebesar 88.28. Rata – rata skor tersebut berada ditingkat tinggi, 

ini berarti responden memiliki komitmen profesional yang tinggi. Dikatakan 

tinggi karena responden sadar bahwa komitmen profesional adalah hal yang 

penting sehingga harus dimiliki oleh masing – masing sehingga dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik dan benar seturut dengan prinsip dari 

profesi yang dipegang. 

Untuk variabel PK (Pengalaman Kerja) memiliki nilai skor rata – rata 

empiris sebesar 49.77. Rata – rata skor tersebut berada ditingkat tinggi, ini 

berarti responden memiliki pengalaman kerja yang tinggi dengan lama 

bekerja auditor banyak direntang 1-8 tahun bekerja (95%) pengalaman yang 
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diperoleh auditor dapat dikatakan tinggi, dalam pekerjaannya mereka 

menemui permasalahan yang dihadapi klien seperti perbedaan jenis dan 

kondisi perusahaan klien sehingga dengan jam kerja yang tinggi pula 

auditor memiliki pengalaman kerja yang banyak pula. 

Untuk variabel EP (Etika Profesi) memiliki nilai skor rata – rata 

empiris sebesar 26.92. Rata- rata tersebut berada ditingkat tinggi, ini berarti 

responden memiliki Etika profesi yang tinggi, dimana auditor mampu 

menjunjung etika profesi yang dimiliki dalam pekerjaannya sehingga 

pekerjaan auditornya menjadi semakin baik dan akurat. 

Untuk variabel PM (Pengetahuan dalam Mendeteksi Kekeliruan) 

memiliki nilai skor rata – rata empiris sebesar 73.95. Rata – rata tersebut 

ditingkat tinggi, dimana auditor responden memiliki pengetahuan yang 

banyak mengenai pendeteksian kekeliruan . 

4.5 Pengujian Hipotesis 

   4.5.1 Uji Fit Model 

  Hasil uji Fit model dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 

tabel berikut : 

TABEL 4.17 

Hasil Uji Fit Model 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 390.716 5 78.143 15.641 .000b 

Residual 164.873 33 4.996   

Total 555.590 38    

a. Dependent Variabel: Y 

b. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X1, X3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 15.641 dengan nilai 

signifikansi (sig.) sebesar 0.000 <α (0.05) . Hal ini berarti probabilitas lebih 

kecil dari 0.05 maka model ini dikatakan fit sehingga Profesionalisme, 

Komitmen profesional, Pengalaman Kerja Auditor, Etika Profesi, dan 

Pengetahuan dalam Mendeteksi Kekeliruan dapat menjelaskan variasi dari  

Pertimbangan tingkat Materialitas. 

 4.5.2  Koefisien Determinasi  

TABEL 4.18 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .839a .703 .658 2.23521 

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X1, X3 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan dari hasil tabel diatas menunjukan besaran adjusted R2 

sebesar 0.658. Hal ini berarti menunjukan bahwa 65.8% variasi materialitas 

dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen . Sedangkan 

sisanya 34.2% disebabkan oleh sebab sebab lain diluar model. 

4.5.3 Uji Hipotesis (Uji-t) 

 Uji-t atau uji signifikan parameter individual menunjukan seberapa 

besar pengaruh variabel independen secara parsial atau individual terhadap 

variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen bila nilai signifikan (sig.) dalam tabel 

< α (α = 0,05). Hasil dari uji – dari penelitian ini akan dipaparkan dalam 

tabel berikut : 
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TABEL 4.19 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 Ket. B Std.e Beta 
Constant -18.534 6.147  -3.015 0.005   

P 0.246 0.073 0.387 3.371 0.002 0.001 Diterima 

KP 0.112 0.045 0.258 0.2488 0.018 0.009 Diterima 

PK 0.152 0.111 0.161 1.374 0.179 0.0895 Ditolak 

EP 0.301 0.132 0.254 2.280 0.029 0.0145 Diterima 

PM 0.134 0.052 0.273 2.599 0.014 0.007 Diterima 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Ket : 

P  = Profesionalisme 

KP  = Komitmen Profesional 

PK  = Pengalaman Kerja Auditor 

EP  = Etika Profesi 

PM  = Pengetahuan dalam Mendeteksi Kekeliruan 

Dari hasil penelitian yang diolah, maka kita bisa mendapatkan persamaan 

sebagai berikut : 

Y = -18.534 + 0.246X1 +0.112X2+0.152X3 +0.301X4+0.134X5  

Keterangan : 

Y   = Pertimbangan Tingkat Materialitas 

X1 = Profesionalisme Auditor 

X2 = Komitmen profesional 

X3 = Pengalaman Kerja 

X4 = Etika Profesi 

X5 = Pengetahuan dalam Mendeteksi Kekeliruan 

 

 Dari persamaan regresi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa 

profesionalisme auditor, komitmen profesional, pengalaman kerja, etika 

profesi, dan pengetahuan dalam mendeteksi  kekeliruan memiliki hubungan 

yang positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini ditunjukan 

pada koefisien korelasi parsial X1 = 0.246, X2 = 0.112, X3 = 0.152, X4 = 

0.301, X5 = 0.134. 
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 4.5.3.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Dari tabel 4.15 menunjukan bahwa tingkat signifikansi (sig.) variabel 

profesionalisme auditor sebesar 0.002 < α (0.05) dan nilai koefisien 

korelasinya bernilai positif sebesar 0.246, hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis pertama diterima, yaitu profesionalisme auditor berpengaruh 

positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Auditor dituntut untuk selalu professional dalam menjalankan tugas 

auditnya. Dalam mempertimbangan tingkat materialitas, auditor dituntut 

untuk menggunakan pertimbangan professional agar pertimbangan yang ia 

berikan dapat tepat sesuai dengan apa yang ia yakini benar serta dapat 

memperkecil resiko audit yang mungkin dapat ia terima. Pertimbangan 

professional ini diikuti dengan aspek aspek professional yang ada seperti 

kewajiban social, dedikasi terhadap profesi, kemandirian, keyakinan pada 

aturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Dalam penelitian ini, 

responden sadar akan pentingnya profesionalisme dalam mengaudit 

khususnya dalam hal mempertimbangkan tingkat materialitas sehingga hasil 

penelitian ini menunjukan pengaruh diantara profesionalisme dan 

pertimbangan tingkat materialitas.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nasution 

(2015), Herawaty (2009)  dan Frank & Ariyanto (2016) yang berhasil 

membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dimana Profesionalisme 
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merupakan aspek penting dalam mempertimbangkan tingkat materialitas 

sehingga semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki auditor maka 

semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas auditor.  

4.5.3.2 Pengaruh Komitmen profesional Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

 Dari tabel 4.15 tingkat signifikansi (sig.) variabel independen 

komitmen profesional menunjukan angka 0.018 < α (0.05) dan koefisien 

korelasi bersifat positif sebesar 0.112. Hal ini membuktikan bahwa 

Hipotesis kedua diterima yaitu komitmen profesional berpengaruh positif 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Auditor dalam menjalankan tugasnya, terlebih pada saat melakukan 

pertimbangan tingkat materialitas membutuhkan factor komitmen 

profesional yang dapat mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan. 

Dengan adanya komitmen profesional yang dimilikinya, maka pada saat 

mempertimbangkan tingkat materialitas maka auditor akan tetap teguh pada 

pendirian akan pertimbangannya yang auditor anggap benar sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang ada di lapangan saat  memeriksa laporan serta 

entitas klien. Auditor akan berusaha untuk mempertimbangan tingkat 

materialitas dengan benar sesuai dengan apa yang diyakini karena auditor 

merasa harus menjaga profesinya agar tak tercoreng dan agar kepercayaan 

publik dapat terus terjamin. Dalam penelitian ini responden sadar betul 

bahwa komitmen profesi sangat dibutuhkan dalam mengaudit khususnya 

dalam hal mempertimbangkan tingkat materialitas yang mana akan 
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membuat auditor semakin idealis dan independen sehingga auditor bisa 

mempertimbangkan tingkat materialitas sesuai dengan apa yang terjadi dan 

sesuai dengan apa yang diyakini benar tanpa dipengaruhi oleh pihak lain 

dari klien.  

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Frank & Ariyanto (2016)  yang berhasil membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari komitmen profesional terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Semakin tinggi komitmen profesi seorang auditor maka 

semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas auditor. 

 4.3.5.3 Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas 

Dari tabel 4.15 tingkat signifikansi variabel pengalaman kerja auditor 

menunjukan angka 0.179 > α (0.05). Dapat kita simpulkan bahwa Hipotesis 

ketiga ditolak yaitu pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

Pengalaman audit ialah pengalaman bukan hanya lama waktu yang 

telah ditempuh dalam mengerjakan tugas audit, namun juga banyaknya 

tugas serta pengetahuan – pengetahuan dalam hal mengaudit yang 

didapatkan oleh auditor. Banyaknya penugasan yang diterima auditor dapat 

menjadi pelajaran auditor untuk terus melakukan penugasan audit yang 

lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Maka dari itu, dari banyaknya 

pengalaman penugasan yang didapat oleh auditor, diharapkan dapat 

menganalisa laporan keuangan dengan baik dan teliti agar dapat 
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menentukan tingkat materialitas yang tepat, yang nantinya akan membantu 

auditor dalam melanjutkan prosedur selanjutnya dengan baik. Namun dalam 

penelitian ini peneliti gagal dalam menemukan pengaruh dari pengalaman 

kerja auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kegagalan dalam 

penelitian ini dapat disebabkan oleh jumlah responden yang mayoritas 

adalah auditor junior dimana hanya memiliki pengalaman kerja dengan 

kisaran dua tahun sebanyak 30.08%. sehingga pengalaman responden dalam 

penelitian ini sebagian besar sama dan pengalaman yang dimiliki juga 

belum banyak sehingga belum bisa menjelaskan pengaruh dari pengalaman 

kerja auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Frank & Ariyanto (2016) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh dari 

pengalaman terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dimana semakin 

banyak pengalaman kerja yang dimiliki auditor maka semakin tepat pula 

pertimbangan tingkat materialitas auditor. 

 4.3.5.4 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Dari tabel 4.15 tingkat signifikansi variabel etika profesi menunjukan 

angka 0.029 <α (0.05) dan koefisien korelasi bersifat positif 0.301. Hal ini 

membuktikan bahwa Hipotesis keempat diterima yaitu etika profesi 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Setiap auditor diwajibkan untuk menaati etika profesinya terkait 

dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk 
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kepercayaan publik. Saat bernegoisasi dengan klien, seringkali klien 

menawarkan auditor sebuah pilihan yang dapat membuat auditor tidak 

menaati etika profesi yang dipegang dan dapat membawa auditor pada 

sanksi yang akan merugikan dirinya dan profesinya. Maka dari itu, etika 

auditor harus kuat sehingga auditor dapat melawan dilema etika yang dapat 

merugikannya. Dengan etika auditor yang kuat, maka auditor dapat 

mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat karena tidak ada pihak 

luar yang akan bisa mempengaruhinya. Dalam penelitian ini responden 

sadar akan pentingnya etika profesi yang harus dimiliki agar pertimbangan 

tingkat materialitas yang diambil juga semakin baik.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wijayanti(2010) dan Putri  (2014) yang berhasil membuktikan bahwa etika 

profesi berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. semakin baik ketaatan auditor pada kode etik, maka semakin 

baik pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan 

4.3.5.5 Pengaruh Pengetahuan Dalam Mendeteksi Terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Dari tabel 4.15 tingkat signifikansi variabel pengetahuan dalam 

mendeteksi kekeliruan menunjukan angka 0.014 < α (0.05) dan koefisien 

korelasi sebesar 0.134. Hal ini menunjukan bahwa Hipotesis kelima 

diterima yaitu variabel pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan 

berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  
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Dalam setiap pengauditan, tak bisa dipungkiri bila auditor mungkin 

akan menemukan kekeliruan, maka semakin banyak auditor melakukan 

audit atas laporan keuangan, maka semakin bertambah pula pengetahuannya 

mengenai jenis – jenis kekeliruan yang biasa terjadi di laporan keuangan 

klien. Dari situ pula auditor bisa meningkatkan kemampuan mengenai sebab 

dan akibat kekeliruan dalam siklus akuntansi. Dari pengetahuan yang 

diterima dalam setiap penugasan audit, auditor dapat terbiasa dengan situasi 

dan keadaan dalam setiap penugasan dan dapat membantu auditor dalam 

menentukan pertimbangan tingkat materialitas dimana ia akan berhati – hati 

untuk mempertimbangkan tingkat materialitas pada setiap laporan keuangan 

yang ia periksa. Dalam penelitian ini responden sadar akan pentingnya 

pengetahuan dalam mendeteksi yang harus dimiliki oleh auditor untuk 

mendapatkan pertimbangan tingkat materialitas yang optimal.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri  (2014) 

dan Herawaty (2009) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh 

signifikan dari pengetahuan dalam mendeteksi terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dimana semakin tinggi pengetahuan dalam mendeteksi 

kekeliruan yang dimiliki oleh auditor maka semakin baik pula pertimbangan 

tingkat materialitas auditor.  

 

 

 


