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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

pendidikan, jabatan, umur, dan lama bekerja mereka yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1. Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Auditor pertama pangkat golongan 3A 

dan 3B, 3C 

124 

2. Tidak bersedia mengisi dan sibuk, 

sedang bertugas diluar kota 

(74) 

3. Sampel akhir 50 

4. Data yang tidak bisa diolah (7) 

5. Data tidak kembali (12) 

 Total sampel (auditor yang pernah 

melakukan audit investigatif) : 

31 

 Data tidak normal: (1) 

 Data normal yang diolah: 30 

 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

13 

17 

 

43,3% 

56,7% 

 TOTAL: 30 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berjenis kelamin perempuan berjumlah 17 orang (56,7%) dan 

sisanya 13 orang atau 43,3% adalah laki-laki. 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Pendidikan: 

a. D3 

b. S1 

c. S2 

 

12 

11 

7 

 

40% 

36,7% 

23,3% 

 TOTAL: 30 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden 

pada penelitian  berpendidikan D3 berjumlah 12 orang (40%), sedangkan 

berpendidikan S1 berjumlah 11 orang (36,7%) tidak jauh jumlahnya dari yang D3, 

dan berpendidikan S2 berjumlah 7 orang (23,3%). 

Tabel 4.4. Jabatan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

4. Jabatan: 

a. Junior 

b. Senior 

 

11 

19 

 

36,7% 

63,3% 

 TOTAL: 30 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden 

pada penelitian  memiliki jabatan senior auditor berjumlah 19 orang (63,3%), dan 

jabatan junior berjumlah 11 orang (36,7%). Banyaknya auditor senior menjadi 
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responden dalam penelitian ini adalah karena auditor senior memiliki pengalaman 

yang lebih lama sehingga informasi yang diberikan lebih akurat. 

Tabel 4.5. Umur Responden 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Umur 30 28 51 40,20 6,784 

Valid N 

(listwise) 
30     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian minimal berumur 28 tahun dan maksimal berumur 51 tahun. Rata-rata 

responden berumur 40,20 tahun. Umur 40 tahun merupakan usia produktif untuk 

bekerja, dan pada penelitian ini yang menjadi reponden sebagian besar adalah 

auditor senior. 

Tabel 4.6. Lama Bekerja Responden 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

LamaBekerja 30 4 30 9,67 5,726 

Valid N 

(listwise) 
30     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian minimal bekerja selama 4 tahun dan maksimal bekerja selama 30 tahun. 

Rata-rata responden memiliki lama bekerja 9.67 tahun yang artinya sudah 

pengalaman. 
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Tabel 4.7. Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan 

 

Pendidikan 

Total D3 S1 S2 

JenisKelamin LAKI-LAKI 4 5 4 13 

PEREMPUAN 8 6 3 17 

Total 12 11 7 30 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden 

pada penelitian ini adalah perempuan dengan pendidikan D3 yaitu berjumlah 8 

orang. Hal ini menunjukan bahwa banyak auditor perempuan yang telah 

menempuh pendidikan D3. 

Tabel 4.8. Crosstab Jenis Kelamin dan Jabatan 

 

Jabatan 

Total JUNIOR SENIOR 

JenisKelamin LAKI-LAKI 3 10 13 

PEREMPUAN 8 9 17 

Total 11 19 30 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden 

pada penelitian ini adalah laki-laki dengan jabatan auditor senior yaitu berjumlah 

10 orang. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar laki-laki telah lama bekerja 

sebagai auditor. 

Tabel 4.9. Crosstab Jabatan dan Pendidikan 

 

Pendidikan 

Total D3 S1 S2 

Jabatan JUNIOR 9 2 0 11 
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SENIOR 3 9 7 19 

Total 12 11 7 30 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas responden 

pada penelitian ini adalah auditor junior dengan pendidikan D3 dan auditor senior 

berpendiidkan S1 yaitu sama-sama berjumlah 9 orang. Hal in imenunjukan bahwa 

junior auditor sebagian besar berpendidikan D3 dan senior auditor sebagian besar 

berpendidikan S1. 

 

4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel independensi: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Validitas Independensi 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

I1 0,193 0,361 Tidak Valid 

I2 0,181 0,361 Tidak Valid 

I3 0,162 0,361 Tidak Valid 

I4 0,160 0,361 Tidak Valid 

I5 0,361 0,361 Valid 

I6 0,577 0,361 Valid 

I7 0,437 0,361 Valid 

I8 0,297 0,361 Tidak Valid 

I9 0,448 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada beberapa pertanyaan 

kuesioner yang memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dikatakan tidak valid, 

maka dilakukan pengujian ulang dengan hasil: (Ghozali, 2016) 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Validitas Independensi 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

I5 0,389 0,361 Valid 

I6 0,565 0,361 Valid 

I7 0,513 0,361 Valid 

I9 0,431 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)  

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

semua item pertanyaan untuk variabel independensi adalah valid. Hasil ini sudah 

melalui tahap penghapusan satu persatu varaibel yang tidak valid. Tabel berikut 

ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel kemampuan: 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Validitas Kemampuan  

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

K1 0,496 0,361 Valid 

K2 0,510 0,361 Valid 

K3 0,528 0,361 Valid 

K4 0,596 0,361 Valid 

K5 0,639 0,361 Valid 

K6 0,582 0,361 Valid 

K7 0,469 0,361 Valid 

K8 0,379 0,361 Valid 

K9 0,505 0,361 Valid 

K10 0,673 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan kemampuan ini dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel pengalaman kerja: 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Validitas Pengalaman Kerja 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PK1 0,123 0,361 Tidak Valid 

PK2 0,569 0,361 Valid 

PK3 0,647 0,361 Valid 

PK4 0,786 0,361 Valid 

PK5 0,516 0,361 Valid 

PK6 0,224 0,361 Tidak Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada beberapa item kuesioner yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Validitas Pengalaman Kerja 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PK2 0,632 0,361 Valid 

PK3 0,646 0,361 Valid 

PK4 0,884 0,361 Valid 

PK5 0,507 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

 Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pengalaman kerja ini dapat dikatakan valid. Hasil ini sudah melalui tahap 

penghapusan satu persatu varaibel yang tidak valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel due profesional yang 

diberikan auditor kepada klien: 
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Tabel 4.15. Hasil Pengujian Validitas Due Profesional 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

DPC1 -0,009 0,361 Tidak Valid 

DPC2 0,286 0,361 Tidak Valid 

DPC3 0,405 0,361 Valid 

DPC4 0,361 0,361 Valid 

DPC5 -0,124 0,361 Tidak Valid 

DPC6 0,390 0,361 Valid 

DPC7 -0,126 0,361 Tidak Valid 

DPC8 0,175 0,361 Tidak Valid 

DPC9 0,385 0,361 Valid 

DPC10 0,274 0,361 Tidak Valid 

DPC11 0,483 0,361 Valid 

DPC12 0,525 0,361 Valid 

DPC13 0,422 0,361 Valid 

DPC14 0,410 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada beberapa item kuesioner yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.16. Hasil Pengujian Validitas Due Profesional 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

DPC3 0,349 0,361 Tidak Valid 

DPC4 0,389 0,361 Valid 

DPC6 0,293 0,361 Tidak Valid 

DPC9 0,291 0,361 Tidak Valid 

DPC11 0,553 0,361 Valid 

DPC12 0,683 0,361 Valid 

DPC13 0,605 0,361 Valid 
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DPC14 0,535 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada beberapa item kuesioner yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.17. Hasil Pengujian Validitas Due Profesional 3 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

DPC4 0,427 0,361 Valid 

DPC11 0,528 0,361 Valid 

DPC12 0,853 0,361 Valid 

DPC13 0,710 0,361 Valid 

DPC14 0,643 0,361 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan due profesional yang diberikan auditor kepada klien dapat 

dikatakan valid. Hasil ini sudah melalui tahap penghapusan satu persatu varaibel 

yang tidak valid. Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel efektivitas audit: 

Tabel 4.18. Hasil Pengujian Validitas Efektivitas Audit 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

EPPAI1 0,532 0,361 Valid 

EPPAI2 0,650 0,361 Valid 

EPPAI3 0,513 0,361 Valid 

EPPAI4 0,363 0,361 Valid 

EPPAI5 0,315 0,361 Tidak Valid 

EPPAI6 0,126 0,361 Tidak Valid 

EPPAI7 0,384 0,361 Valid 
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EPPAI8 0,183 0,361 Tidak Valid 

EPPAI9 0,454 0,361 Valid 

EPPAI10 0,437 0,361 Valid 

EPPAI11 0,541 0,361 Valid 

EPPAI12 0,353 0,361 Tidak Valid 

EPPAI13 0,276 0,361 Tidak Valid 

EPPAI14 0,497 0,361 Valid 

EPPAI15 0,400 0,361 Valid 

EPPAI16 0,251 0,361 Tidak Valid 

EPPAI17 0,192 0,361 Tidak Valid 

EPPAI18 0,229 0,361 Tidak Valid 

          Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada beberapa item kuesioner yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.19. Hasil Pengujian Validitas Efektivitas Audit 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

EPPAI1 0,649 0,361 Valid 

EPPAI2 0,770 0,361 Valid 

EPPAI3 0,541 0,361 Valid 

EPPAI4 0,309 0,361 Tidak Valid 

EPPAI7 0,266 0,361 Tidak Valid 

EPPAI9 0,526 0,361 Valid 

EPPAI10 0,449 0,361 Valid 

EPPAI11 0,528 0,361 Valid 

EPPAI14 0,444 0,361 Valid 

EPPAI15 0,284 0,361 Tidak Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada beberapa item kuesioner yang 

memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.20. Hasil Pengujian Validitas Efektivitas Audit 3 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

EPPAI1 0,712 0,361 Valid 

EPPAI2 0,725 0,361 Valid 

EPPAI3 0,443 0,361 Valid 

EPPAI9 0,520 0,361 Valid 

EPPAI10 0,529 0,361 Valid 

EPPAI11 0,564 0,361 Valid 

EPPAI14 0,495 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk 

item pertanyaan efektivitas audit dapat dikatakan valid.  Hasil ini sudah melalui 

tahap penghapusan satu persatu varaibel yang tidak valid. 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

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

Tabel 4.21. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Independensi 0.685 Reliabel 

Kemampuan 0.842  Reliabel 

Pengalaman 0.832  Reliabel 

Due Professional Care 0.799 Reliabel 

Efektivitas Audit 0.825 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 

4.2.3. Deskriptif Statistik 

Tabel berikut menunjukkan statistik deskriptif pada penelitian ini: 

Tabel 4.22. Hasil Pengujian Deskriptif Statistik 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala Kete-

rangan Rendah Sedang Tinggi 

Independensi 4-20 16-20 18,4333 4-9,3 9,4-14,7 14,8-20 Tinggi     

Kemampuan 10-50 32-50 45,0000 10-23,3 23,4-33,4 33,5-50 Tinggi  

Pengalaman 4-20 14-20  17,2667 4-9,3 9,4-14,7 14,8-20 Tinggi  

Due Professional 

Care 

5-25 17-25 22,1667 5-11,7 11,8-18,5 18,6-25 Tinggi  

Efektivitas Audit 7-35 23-35 31,4667 7-16,3 16,4-25,7 25,8-35 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

independensi sebesar 18.4333 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

persepsi responden tentang tidak memihak salah satu pihak dalam bekerja sangat 

baik, sehingga auditor tidak memihak kepentingan pihak atau organisasi tertentu. 

Independensi auditor diukur dengan indikator independensi penyusunan program, 

independensi investigatif dan independensi pelaporan baik. 

Nilai rata-rata untuk kemampuan sebesar 45,0000 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya keinginan dari dalam diri auditor dan dimiliki seorang 

auditor dalam hubungannya dengan tugas/pekerjaannya tersebut sehingga 

tugas/pekerjaannya tersebut dapat dilaksanakan sudah sangat baik. 
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Nilai rata-rata untuk pengalaman sebesar 17,2267 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya selama ini auditor yang menjadi responden telah 

menjalani proses pengalaman dan memiliki jam kerja yang tinggi untuk bekerja, 

jadi berpengalaman lama sebagai auditor di bidang pekerjaan ini. 

Nilai rata-rata untuk due professional care sebesar 22,1667 dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Artinya kecenderungan auditor untuk tidak menyetujui 

asersi manajemen tanpa bukti yang menguatkan, atau kecenderungan untuk 

meminta manajemen memberikan fakta atas asersinya (disertai bukti) sudah baik. 

Nilai rata-rata untuk efektivitas audit sebesar 31,4667 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya prosedur audit yang dilakukan untuk mencapai sasaran 

melalui penerapan prosedur dan teknik audit yang tepat didukung oleh 

kemampuan, pengalaman, dan independensi auditor selama ini sudah sangat baik 

dilakukan. 

 

4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

4.3.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.23. Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean ,4000000 

Std. Deviation 1,53988526 

Most Extreme Differences Absolute ,121 

Positive ,066 

Negative -,121 

Test Statistic ,121 

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. 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.24. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Independensi 0,685 1,461 

Kemampuan 0,691 1,446 

Pengalaman 0,848 1,179 

DueProfessional 0,856 1,168 

              Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai untuk Tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada 

penelitian ini. 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

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

Tabel 4.25. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,451 2,528  ,178 ,860 

Independensi -,018 ,137 -,028 -,129 ,898 

Kemampuan -,052 ,043 -,263 -1,198 ,242 

Pengalaman ,010 ,096 ,021 ,104 ,918 

DueProfessional ,141 ,078 ,356 1,804 ,083 

a. Dependent Variable: abs_res 
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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. 

4.4. Uji F 

Tabel 4.26. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 106,775 4 26,694 4,612 ,006b 

Residual 144,691 25 5,788   

Total 251,467 29    

a. Dependent Variable: EfektivitasAudit 

b. Predictors: (Constant), DueProfessional, Kemampuan, Pengalaman, Independensi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.006 

< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

4.5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.27. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,652a ,425 ,333 2,40575 

a. Predictors: (Constant), DueProfessional, Kemampuan, 

Pengalaman, Independensi 
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          Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar 

0,333 yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 33,3% dan sisanya sebesar 66,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.6. Pengujian Hipotesis 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

                                                            Tabel 4.28. Hasil uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Sig./2 

 

 

Keterangan 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 4,689 6,951  0,675 0,506   

Independensi 0,655 0,377 0,318 1,735 0,095 0,0475 Diterima 

Pengalaman 0,183 0,264 0,114 0,692 0,496 0,248 Ditolak 

Kemampuan 0,240 0,119 0,368 2,018 0,054 0,027 Diterima 

Due 

Professional 
0,033 0,215 0,025 0,156 0,878 

0,439 Ditolak 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel independen sebesar 0.095/2=0,0475 yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar +0,655. Artinya independen berpengaruh positif terhadap 

efektivitas audit. Jadi hipotesis pertama diterima. 
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Pengujian Hipotesis Kedua 

 Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel pengalaman sebesar 0.496/2=0.248 yang nilainya > 0,05. Artinya 

pengalaman tidak berpengaruh  terhadap efektivitas audit. Jadi hipotesis kedua  

ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel kemampuan sebesar 0.054/2=0,027 yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar +0,240. Artinya kemampuan berpengaruh positif 

terhadap efektivitas audit. Jadi hipotesis ketiga diterima. 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel due profesional 0.878/2=0.439 yang nilainya > 0,05. Artinya due 

professional tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit. Jadi hipotesis keempat 

ditolak. 

 

4.7. Pembahasan 

4.7.1. Pengaruh Independensi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 

Audit Investigatif 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel independen yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi positif. 

Artinya independen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit. 
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Independensi adalah sikap tidak memihak. Independensi adalah salah 

satu faktor yang menentukan kredibilitas dari audit yang dihasil auditor, sehingga 

apabila seorang auditor tidak independen, maka laporan audit yang dihasilkan 

auditor tersebut tidak akan dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. 

Independensi ditunjukkan dalam bentuk tidak ada hubungan tertentu antara 

auditor dengan klien, tidak ada kepentingan (financial gain), dan tidak 

terpengaruh dengan faktor-faktor yang tidak ada kaitannya dengan audit.  

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam pembuktian kecurangan 

dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses 

suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas prosedur yang 

dilaksanakan dalam audit investigasi. 

Dalam teori persepsi dalam Lameng dan Dwirandra (2018) dijelaskan 

bahwa persepsi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan perbedaan persepsi 

dipengaruhi oleh interpretasi yang berbeda oleh individu atau kelompok atas 

berbagai hal. Hal ini bergantung pada faktor yang berasal dari diri individu 

pemiliki persepsi, seperti kepentingannya; atau faktor pada target persepsi, seperti 

adanya hubungan/kedekatan, sehingga auditor yang tidak memiliki kepentingan 

pribadi atas audit tersebut dan tidak memiliki hubungan/kedekatan dengan auditee 

menunjukkan bahwa auditor tersebut independen, sehingga akan berpengaruh 

terhadap persepsinya terhadap auditee menjadi netral dan tidak memihak, 

kemudian akan berpengaruh pula kepada serangkaian perilaku yang akan 

diambilnya dalam proses audit investigatif menjadi tepat.  
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lameng dan Dwirandra  

(2018) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif pada 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Semakin tinggi independensi 

auditor menunjukkan bahwa auditor tidak memihak dalam bekerja sehingga 

auditor yang tidak memiliki kepentingan pribadi atas audit tersebut dan tidak 

memiliki hubungan/kedekatan dengan auditee menunjukkan bahwa auditor 

tersebut independen, sehingga akan berpengaruh terhadap persepsinya terhadap 

auditee menjadi netral dan tidak memihak, kemudian akan berpengaruh pula pada 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 

 

4.7.2. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 

Prosedur Audit Investigatif 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel kemampuan  yang nilainya > 0,05. Artinya kemampuan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit.  

Pengalaman audit akan membentuk seorang akuntan publik menjadi terbiasa 

dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan yang diterima. Efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit investigatif dalam rangka menjalankan audit 

investigasi, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal 

kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat 

berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah auditor sebenarnya memiliki 

pengalaman yang mencukupi untuk meningkatkan fungsi auditnya, hanya saja 
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kurangnya respect yang diberikan oleh manajemen atau auditee menyebabkan 

auditor tidak menggunakan profesionalitasnya dalam melakukan fungsi auditnya 

sehingga tidak akan meningkatkan efektivitas audit internal.  

Pengalaman auditor tidak berpengaruh  terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit artinya bahwa meskipun semakin tinggi (lama) pengalaman kerja 

yang dimiliki auditor internal maka tidak berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian internal, dimana efektivitas pengendalian internal akan 

tetap efektif dengan ataupun tanpa pengalaman kerja yang dimiliki. Pengalaman 

tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

itnernal karena biasanya auditor dapat melakukan penilaian pada efektivitas 

pengendalian internal berdasarkan struktur atapun kerangka yang telah ada atau 

telah ditetapkan standarnya dalam bekerja. Sehingga dalam pelaksanaan 

fungsinya, auditor internal terkadang telah memiliki standar pelaksanaan fungsi 

dan prosedur harus dicapai dalam melakukan langkah-langkah penilaian ataupun 

pemeriksaan. 

Hasil ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratiwi (2015), 

Mulyati dan Purnamasari (2015) serta Lameng dan Dwirandra (2018) menyatakan 

bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.  
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4.7.3. Pengaruh Kemampuan Auditor Dalam Melakukan Audit Investigatif 

Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel pengalaman yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi positif. 

Artinya pengalaman  berpengaruh  positif terhadap efektivitas audit.  

Auditor adalah seorang akuntan yang bertugas melakukan pemeriksaan 

terhadap laporan keuangan sebuah entitas untuk menilai kewajaran laporan 

keuangan tersebut. Untuk dapat melakukan audit investigasi tentu saja diperlukan 

keahlian khusus. Seorang audior yang sudah terlatih dalam bidang audit 

mempunyai potensi untuk menjadi fraud auditor. Untuk itu seorang auditor 

disaratkan harus memliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis 

 Sulistyowati (2003) dalam Pratiwi (2015) mengungkapkan bahwa seorang 

auditor harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat mencapai 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini dikarenakan dalam 

menjalankan tugas-tugas auditnya, auditor akan menggunakan kemampuannya 

dalam mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus yang ditangani. 

Dalam teori atribusi, kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif 

merupakan salah satu kekuatan internal dalam memengaruhi perilaku auditor. 

Serangkaian perilaku yang akan dipilih auditor ketika melaksanakan audit 

investigatif akan tergantung pada kemampuannya, di mana semakin memadai 

kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif tersebut, semakin efektif 

pula pelaksanaan prosedur audit investigatif, karena auditor semakin tepat 

memilih serangkaian perilakunya. 
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Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2015), 

Hidayat (2017) serta Mulyati dan Purnamasari (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif investigatif berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 

pembuktian kecurangan.  

4.7.4. Pengaruh Due Professional Care Terhadap Efektivitas Pelaksanaan 

Prosedur Audit Investigatif 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk 

variabel due profesional yang nilainya > 0,05. Artinya due profesional tidak 

berpengaruh terhadap efektivitas audit. Due professional care menyangkut dua 

aspek, yaitu skeptisisme professional dan  keyakinan yang memadai. 

Dimensi pertama adalah skeptisisme profesional auditor yang merupakan  

suatu sikap yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (SPAP:2004) dalam 

Rahmayani (2014). Menurut (Noviyanti: 2008) apabila seseorang diberi 

penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisisme 

profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan dan kepribadian 

mempengaruhi sikap skeptisisme profesional auditor. Skeptisisme profesional 

auditor adalah sikap auditor yang melakukan evaluasi pada bukti yang ada.  

Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa skeptisme 

profesional auditor berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit 

investigatif. Alasan ditolaknya hipotesis ini dapat diketahui berdasarkan hasil 

responden yang menunjukkan bahwa kemungkinan auditor mudah menerima 
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informasi yang belum pasti dan kurang mencari tau kebenaran informasi yang 

didapatkan. Meskipun auditor memiliki sikap skeptisisme yang tinggi namun 

masih diperlukan sikap kewaspadaan guna menunjang hasil audit. Auditor yang 

memiliki keahlian profesional yang memadai akan melakukan audit dengan cara 

yang benar dan sesuai proses serta prosedur audit yang sebagaimana mestinya, 

sementara itu auditor yang keahlian profesionalnya kurang akan melakukan audit 

dengan bantuan atau arahan dari atasan atau rekan kerja yang memiliki keahlian 

yang memadai dalam pelaksanaan auditnya. Hal ini berkaitan dengan hal yang di 

audit, dimana audit dalam pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan dana 

serta pencapaian tujuan yang merupakan hal penting dalam perwujudan good 

governance di Indonesia. Sehingga, audit yang dilakukan diusahakan akan selalu 

efektif. 

Hasil ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Rahmayani 

dkk (2018) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh 

terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan 

kecurangan. 

Dimensi kedua dari Due Professional Care adalah keyakinan yang 

memadai. Hal ini menjadi hal yang penting yang harus diterapkan setiap Akuntan 

Publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit 

yang memadai. Dimana auditor harus selalu cermat dan seksama dalam segala hal 

untuk mencapai keyakinan yang memadai. 

Penerapan kecermatan dan keseksamaan sendiri diwujudkan dengan 

dilakukannya review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap 
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pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang 

dikerjakan auditor dilakukan pada berbagai aspek audit dan kesempurnaan 

pekerjaan, seperti evaluasi risiko audit, penentuan signifikan tidaknya risiko yang 

diidentifikasi dalam audit dan dampaknya, evaluasi bukti audit, pemilihan 

pengujian dan hasilnya, penentuan kompetensi, integritas dan kesimpulan yang 

diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit. Dengan adanya 

kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka 

diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik, setiap proses audit 

yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti 

pedoman yang tercantum dalam standar auditing.  Misalnya auditor dalam bekerja 

selalu cermat dan seksama sehingga dia selalu mempertanyakan dan mengevaluasi 

bukti audit yang ada, yakin dengan kemampuannya dan berhati-hati dalam 

mengambil keputusan audit. Dengan begitu hasil yang ada entah itu ada 

kecurangan atau tidak, akan merupakan hasil yang sebenarnya dan itu berarti audit 

yang dilakukannya benar, sehingga dapat dikatakan audit yang dilakukan 

berkualitas.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Fadli 

(2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara due professional 

care dengan efektivitas pelaksanaan audit. Alasan ditolaknya adalah berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap auditor dengan adanya peristiwa skandal 

keuangan yang pernah terjadi. Selain itu, meskipun auditor  memiliki due 

professional care pada tahap tinggi tetapi tidak menjamin auditor menerapkan 

kecermatan dan keseksamaan dengan kritis dan tidak menjamin juga telah 
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melakukan proses audit sesuai prosedur atau pedoman auditing, sehingga 

menjadikan dimensi keyakinan yang memadai tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit. 

 

 


