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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Kuesioner 

Dibawah ini merupakan tabel mengenai penyebaran kuesioner kepada para 

auditor yang bekerja di KAP-KAP yang ada di Kota Semarang. 

Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner Kembali 

Daftar KAP 

 

No 

 

Nama KAP 

Kuesioner 

yang 

Disebar 

Kuesioner 

yang 

Kembali 

Kuesioner 

yang Dapat 

Diolah 

1 Pho dan Rekan 6 0 0 

2. Endang Dewiwati 4 0 0 

3. Benny, Tony, Frans & Daniel 

(CAB) 

 

5 

 

5 

 

0 

4. Sarastanto dan rekan 5 5 5 

5. Siswanto 5 4 4 

6. Dra Suhartati & rekan 5 5 4 

7. Bayudi, Yohana, Suzy&Arie 5 5 5 

8. Suratman  5 5 4 

9. Teguh Heru dan rekan 5 5 2 

10. Tri Bowo Yulianti 5 5 1 

11. Hananta Budianto 5 5 5 

12. Jonas Subarka 0 0 0 

13. I. Soetikno 0 0 0 

Total 55 44 30 

Sumber: Lampiran 1.1 (2019) 

Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, kuesioner yang telah 

disebar di 11 kantor akuntan publik yang ada, kuesioner yang telah kembali 

berjumlah 44 dengan persentase 80% dan kuesioner yang dapat diolah berjumlah 

30 dengan persentase sebesar 90,9%. Hal ini dikarenakan ada beberapa auditor yang 

tidak mengisi semua pernyataan dalam sebuah variabel dan adanya kesibukan yang 
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menyebabkan audior tidak dapat meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner 

tersebut serta KAP lainnya menolak untuk menerima kuesioner karena waktu yang 

kurang tepat. Peneliti telah menambahkan daftar KAP berdasarkan direktori dari 

IAPI periode yang terbaru pada bagian lampiran. Semua data akan diolah dengan 

menggunakan referensi dari buku yang ditulis oleh Ghozali (2011) dan Monika 

(2013). 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

posisi terakhir, pendidikan, dan pengalaman kerja. Berikut merupakan tabel-tabel 

untuk penjelasan diatas: 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Jumlah (orang) Persentase 

Laki-laki 12 40% 

Perempuan 18 60% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden yang 

memiliki jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang sementara responden dengan 

jenis kelamin perempuan berjumlah 18 orang dengan masing-masing persentase 

secara berurutan adalah 40% dan 60%. 
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Tabel 4.3 Posisi Terakhir Responden 

Jabatan Jumlah (orang) Persentase 

Auditor Junior 16 53% 

Auditor Senior 11 37% 

Manajer 2 7% 

Supervisor 1 3% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden yang mempunyai jabatan 

auditor junior adalah sebanyak 16 orang, sedangkan yang memiliki jabatan 

sebagai auditor senior adalah sebanyak 11, responden dengan jabatan manajer 

sebanyak 2 orang, dan responden dengan jabatan supervisor adalah sebanyak 1 

orang dengan masing-masing persentase secara berurutan adalah sebesar 53%, 

37%, 7%, dan 3%. 

Tabel 4.4 Pendidikan Responden 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase 

S2 5 17% 

S1 16 53% 

D3 6 20% 

D4 3 10% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan S2 

adalah sebanyak 5 orang, responden dengan pendidikan S1 sebanyak 16 orang, 

responden dengan pendidikan D3 sebanyak 6 orang, dan responden dengan 

pendidikan D4 adalah sebanyak 3 orang dengan masing-masing persentase secara 

berurutan adalah 17%, 53%, 20%, dan 10%. 

Tabel 4.5 Pengalaman Kerja Responden 

Lama Pengalaman 

Kerja 

Jumlah (orang) Persentase 

<1 tahun 4 13% 

1-3 tahun 12 40% 

3-10 tahun 8 27% 

10< tahun 6 20% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan lama pengalaman 

kerja <1 tahun adalah sebanyak 4 orang, 1-3 tahun sebanyak 12 orang, 3-10 

sebanyak 8 orang, dan 10< tahun adalah sebanyak 6 orang dengan masing-masing 

persentase secara berurutan adalah 13%, 40%, 27%, dan 20%. 

4.3 Uji Validitas 

Data yang sudah dikumpulkan harus diuji validitasnya terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah data tersebut valid atau pertanyaan-pertanyaan yang ada 

didalamnya sudah secara tepat menggambarkan variabel yang dimaksud. Menurut 

Ghozali (2011), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
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suatu kuesioner. Peneliti menggunakan metode pengujian Pearson Correlation 

untuk menguji valid atau tidaknya data peneliti. Suatu pertanyaan dikatakan valid 

jika nilai R hitung > R tabel product moment (0,3610). 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Mendeteksi 

Kecurangan 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,781 0,361 Valid 

2 0,702 0,361 Valid 

3 0,811 0,361 Valid 

4 0,761 0,361 Valid 

5 0,705 0,361 Valid 

6 0,550 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa 

semua pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai r hitung semua 

pertanyaan diatas lebih besar daripada nilai r tabel yaitu sebesar 0,361. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Skeptisisme Profesional 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,836 0,361 Valid 

2 0,851 0,361 Valid 

3 0,773 0,361 Valid 

4 0,867 0,361 Valid 

5 0,793 0,361 Valid 

6 0,859 0,361 Valid 

7 0,883 0,361 Valid 

8 0,885 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa semua pertanyaan dari variabel skeptisisme profesional dinyatakan valid. 

Hal ini dikarenakan nilai r hitung dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari 

nilai r tabel yaitu sebesar 0,361. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Independensi 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,851 0,361 Valid 

2 0,872 0,361 Valid 

3 0,822 0,361 Valid 

4 0,835 0,361 Valid 

5 0,872 0,361 Valid 

6 0,901 0,361 Valid 

7 0,804 0,361 Valid 

8 0,873 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa pada variabel independensi, semua pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai r 

tabel yaitu sebesar 0,361. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,744 0,361 Valid 

2 0,882 0,361 Valid 

3 0,835 0,361 Valid 

4 0,666 0,361 Valid 

5 0,740 0,361 Valid 

6 0,685 0,361 Valid 

7 0,694 0,361 Valid 

8 0,757 0,361 Valid 

9 0,727 0,361 Valid 

10 0,766 0,361 Valid 

11 0,759 0,361 Valid 

12 0,780 0,361 Valid 

13 0,724 0,361 Valid 

14 0,781 0,361 Valid 

15 0,839 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan pada tabel ini, semua pertanyaan untuk variabel kompetensi 

dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai r hitung dari setiap pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,361. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 -0,78 0,361 Tidak Valid 

2 0,852 0,361 Valid 

3 0,774 0,361 Valid 

4 0,789 0,361 Valid 

5 0,872 0,361 Valid 

6 0,850 0,361 Valid 

7 0,890 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan pada tabel ini, semua pertanyaan dari variabel profesionalisme 

dinyatakan valid, terkecuali untuk pertanyaan nomor 1. Hal ini dikarenakan nilai r 

hitung pertanyaan nomor 1, lebih kecil daripada nilai r tabel yaitu sebesar 0,361, 

sedangkan pada pertanyaan lain terjadi sebaliknya. Maka dari itu, peneliti 

melakukan pengujian ulang pada variabel ini. 
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Tabel 4.10.1 Hasil Uji Ulang Validitas Variabel Profesionalisme 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

2 0,922 0,361 Valid 

3 0,834 0,361 Valid 

4 0,893 0,361 Valid 

5 0,932 0,361 Valid 

6 0,879 0,361 Valid 

7 0,944 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian ulang yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa nilai 

r hitung lebih tinggi daripada hasil pengujian sebelumnya yang berarti semakin baik 

dan semua item pertanyaan pada uji kali ini dinyatakan valid karena nilai r hitung 

lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,361. 
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Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Task Specific Knowledge 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,869 0,361 Valid 

2 0,820 0,361 Valid 

3 0,833 0,361 Valid 

4 0,728 0,361 Valid 

5 0,831 0,361 Valid 

6 0,846 0,361 Valid 

7 0,885 0,361 Valid 

8 0,902 0,361 Valid 

9 0,881 0,361 Valid 

10 0,665 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan pada tabel diatas, semua pertanyaan pada variabel task specific 

knowledge dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai r hitung pada setiap 

pertanyaan diatas lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,361. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Aturan Etika 

No Item R hitung R tabel Keterangan 

1 0,856 0,361 Valid 

2 0,894 0,361 Valid 

3 0,918 0,361 Valid 

4 0,871 0,361 Valid 

5 0,758 0,361 Valid 

6 0,772 0,361 Valid 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel penerapan aturan etika, dapat 

disimpulkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai r 

hitung pada setiap pertanyaan tersebut lebih besar daripada nilai r tabel yakni 

sebesar 0,361. 
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4.4 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji data mengenai apakah data 

tersebut dapat diandalkan sebelum dilakukan pengujian tahap selanjutnya. Suatu 

variabel dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berikut merupakan tabel 

kategori mengenai tingkat keandalan suatu variabel: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Pengetahuan Mendeteksi 

Kecurangan 

0,781 Reliabel 

2 Skeptisisme Profesional 0.937 Reliabel 

3 Independensi 0.945 Reliabel 

4 Kompetensi 0.945 Reliabel 

5 Profesionalisme 0.952 Reliabel 

6 Task Specific Knowledge 0.947 Reliabel 

7 Penerapan Aturan Etika 0.915 Reliabel 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa 

pada variabel pengetahuan mendeteksi kecurangan, memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,781 dan masuk ke dalam kategori reliabilitas tinggi. Sedangkan 

pada variabel skeptisisme profesional, memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,937 dengan kategori reliabilitas sempurna dan pada variabel independensi, nilai 

Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0,945. Nilai yang sama juga dihasilkan dari 

variabel kompetensi yaitu sebesar 0,945 dengan kategori reliabilitas sempurna. 

Sedangkan pada variabel profesionalisme, memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,952 dengan kategori reliabilitas sempurna. Pada variabel Task Specific 

Knowledge nilai Cronbach’s Alpha nya adalah sebesar 0,947 dengan kategori 
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reliabilitas sempurna. Pada variabel terakhir yaitu penerapan aturan etika, nilai 

Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0,915 dengan kategori reliabilitas sempurna. 

4.5 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan sebuah gambaran mengenai angka yang 

menjelaskan deskripsi dari jawaban pada item-item pertanyaan kuesioner. Data-

data variabel tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabel yang memaparkan hasil data 

yang telah dipadatkan dan terlihat secara jelas. Kisaran teoritis untuk variabel 

kemampuan mendeteksi kecurangan, skeptisisme profesional, independensi, 

kompetensi, profesionalisme, task-specific knowledge, dan penerapan aturan etika 

didasarkan pada skala likert dikalikan total jumlah pertanyaan dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Jumlah pertanyaan x 5 − Jumlah pertanyaan x 1

𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Tabel 4.14 Statistik Deskriptif 

Variabel 
kisaran 

teoritis 

mean 

poin 

rentang skala 
Kategori 

rendah sedang tinggi 

Pengetahuan 

mendeteksi 

kecurangan 6-30 22,8 6-15 15-24 24-30 Sedang 

Skeptisisme 

profesional 8-40 33,8 8-18,66 18,67-29,33 29,34-40 Tinggi 

Independensi 8-40 32,8 8-18,66 18,67-29,33 29,34-40 Tinggi 

Kompetensi 15-75 62,7 15-35 35-55 55-75 Tinggi 

Profesionalisme 6-30 24,6 6-15 15-24 24-30 Tinggi 

Task specific 

knowledge 10-50 40,9 10-23,33 23,33-36,66 36,66-50 Tinggi 

Penerapan aturan etika 6-30 26 6-15 15-24 24-30 Tinggi 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel pengetahuan mendeteksi kecurangan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 22,8 yang didapat dari hasil penjumlahan poin 
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semua item pertanyaan dari semua responden dibagi dengan jumlah pertanyaan nya 

yaitu 6 buah. Variabel ini termasuk dalam kategori sedang karena berdasarkan 

rentang skala, poin 22,8 berada direntang 15-24 yang artinya bahwa para auditor 

telah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai pendeteksian kecurangan. 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel skeptisisme profesional memiliki nilai rata-

rata sebesar 33,8 yang didapat dari hasil penjumlahan poin semua item pertanyaan 

dari semua responden dibagi dengan jumlah pertanyaaan nya yaitu 8 buah. Variabel 

ini termasuk dalam kategori tinggi karena berdasarkan rentang skala pada tabel, 

poin 33,8 berada direntang 29,34-40 yang artinya bahwa para auditor telah memiliki 

sikap skeptisisme profesional yang sangat baik yang digunakan selama 

penugasannya. 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel independensi memiliki nilai rata-rata 

sebesar 32,8 yang didapat dari hasil penjumlahan poin semua item dari semua 

responden pertanyaan dibagi dengan jumlah pertanyaaan nya yaitu 8 buah. Variabel 

ini termasuk dalam kategori tinggi karena berdasarkan rentang skala pada tabel, 

poin 32,8 berada direntang 29,34-40 yang artinya bahwa para auditor memiliki 

sikap independensi yang sangat baik dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu. 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 

62,7 yang didapat dari hasil penjumlahan poin semua item pertanyaan dari semua 

responden dibagi dengan jumlah pertanyaaan nya yaitu 15 buah. Variabel ini 

termasuk dalam kategori tinggi karena berdasarkan rentang skala pada tabel, poin 

62,7 berada direntang 55-75 yang artinya bahwa para auditor memiliki kompetensi 

yang tinggi sehingga dapat menjalankan pengnugasannya dengan baik. 
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Berdasarkan tabel 4.10, variabel profesionalisme memiliki nilai rata-rata 

sebesar 24,6 yang didapat dari hasil penjumlahan poin semua item pertanyaan 

dibagi dengan jumlah pertanyaaan nya yaitu 6 buah. Variabel ini termasuk dalam 

kategori tinggi karena berdasarkan rentang skala pada tabel, poin 24,6 berada 

direntang 24-30 yang artinya bahwa para auditor memiliki sikap profesional yang 

sangat baik dalam bertindak maupun berpikir dengan berdasar pada pengalaman 

dan kompetensi yang dimilikinya. 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel task-specific knowledge memiliki nilai 

rata-rata sebesar 40,9 yang didapat dari hasil penjumlahan poin semua item 

pertanyaan dibagi dengan jumlah pertanyaaan nya yaitu 10 buah. Variabel ini 

termasuk dalam kategori tinggi karena berdasarkan rentang skala pada tabel, poin 

40,9 berada direntang 36,66-50 yang artinya bahwa para auditor memiliki 

pengetahuan yang sangat baik akan suatu penugasan khusus yang diberikan 

kepadanya. 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel penerapan aturan etika memiliki nilai rata-

rata sebesar 26 yang didapat dari hasil penjumlahan poin semua item pertanyaan 

dibagi dengan jumlah pertanyaaan nya yaitu 6 buah. Variabel ini termasuk dalam 

kategori tinggi karena berdasarkan rentang skala pada tabel, poin 26 berada di 

rentang 24-30 yang artinya bahwa para auditor telah dapat mengikuti aturan etika 

dengan sangat baik yang berlaku pada tempat dimana mereka bekerja. 
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4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.15 Tabel Hasil Uji Normalitas 

 

 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Uji normalitas digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah data-data 

yang telah diperoleh dan diuji, terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji yang 

telah dilakukan oleh peneliti, tabel menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,059. Nilai signifikansi ini lebih besar jika dibandingkan dengan α yaitu 

0,05 yang berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .156 30 .059 .926 30 .038 

a. Lilliefors Significance Correction     
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4.6.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.886 2.301  -.385 .704 

SP -.027 .126 -.086 -.211 .835 

I .064 .105 .299 .608 .549 

K -.010 .068 -.062 -.148 .883 

P -.016 .111 -.064 -.142 .888 

TSK .035 .090 .147 .388 .701 

PAE .034 .152 .080 .223 .826 

a. Dependent Variable: abs_res    

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2011). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

dapat dilihat bahwa tabel menunjukkan nilai sig tiap variabel yang melebihi nilai α 

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model 

regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas. 
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4.6.1.3 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.442 3.886  -.629 .536   

SP -.045 .213 -.049 -.211 .834 .237 4.217 

I -.159 .177 -.253 -.901 .377 .163 6.127 

K .227 .115 .473 1.968 .061 .223 4.476 

P .202 .188 .275 1.072 .295 .196 5.109 

TSK .357 .152 .511 2.356 .027 .274 3.648 

PAE -.082 .257 -.066 -.320 .752 .306 3.270 

a. Dependent Variable: PMK       

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Uji multikolineritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

mempunyai korelasi antara variabel bebas (Hartan, 2016). Berdasarkan dari 

pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa tabel 

menunjukkan nilai tolerance dari masing-masing variabel tidak lebih dari 1 dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari angka 10 yang artinya bahwa 

data yang digunakan oleh peneliti, tidak terdapat korelasi antar variabel 

independen. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 
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4.6.2 Uji Model Fit 

Tabel 4.18 Hasil Uji Model Fit 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 281.767 6 46.961 9.074 .000a 

Residual 119.033 23 5.175   

Total 400.800 29    

a. Predictors: (Constant), PAE, P, TSK, SP, K, I   

b. Dependent Variable: PMK     

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat 

bahwa didapatkan nilai F sebesar 9,074 dengan probabilitas 0,000. Karena 

probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi pengetahuan mendeteksi kecurangan. Dengan kata lain, variabel 

skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, profesionalisme, task-specific 

knowledge, dan penerapan aturan etika secara bersama-sama mempengaruhi 

pengetahuan mendeteksi kecurangan. 

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .838a .703 .626 2.27494 

a. Predictors: (Constant), PAE, P, TSK, SP, K, I 

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa 

tabel menunjukkan nilai adjusted r square sebesar 0,838 atau 83,8%. Artinya 
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bahwa variabel skeptisisme profesional, independensi, kompetensi, 

profesionalisme, task-specific knowledge, dan penerapan aturan etika menjelaskan 

83,8% variasi pengetahuan mendeteksi kecurangan. Sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 16,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 

4.6.4 Uji Hipotesis 

Tabel 4.20 Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Sig/2 

 

 

Keterangan 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.442 3.886  -.629 .536   

SP -.045 .213 -.049 -.211 .834 .417 Ditolak 

I -.159 .177 -.253 -.901 .377 .189 Ditolak 

K .227 .115 .473 1.968 .061 .031 Diterima 

P .202 .188 .275 1.072 .295 .148 Ditolak 

TSK .357 .152 .511 2.356 .027 .014 Diterima 

PAE -.082 .257 -.066 -.320 .752 .376 Ditolak 

a. Dependent Variable: PMK       

Sumber: Lampiran 5, data primer yang diolah 

Dalam uji hipotesis ini, nilai sig atau P-Value dibandingkan dengan nilai 

standar α untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut hipotesisnya diterima 

atau ditolak. Karena hipotesis peneliti satu arah, maka nilai sig perlu dibagi 2 

terlebih dahulu, sebelum dibandingkan. Hasil analisis peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Skeptisisme Profesional 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig yang dibagi 2 diperoleh sebesar 

0,300 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai α yaitu sebesar 0,05. Hal 
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ini berarti menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat skeptisisme 

profesional seorang auditor tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka hipotesis ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak atau variabel skeptisisme 

profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

b. Variabel Independensi 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig yang dibagi 2 diperoleh sebesar 

0,315 lebih besar daripada nilai α yaitu sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya independensi seorang auditor tidak berkaitan 

dengan tinggi rendahnya kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Maka hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 

ditolak atau variabel independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

c. Variabel Kompetensi 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig yang dibagi 2 diperoleh sebesar 

0,003 lebih kecil daripada nilai α yaitu sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kompetensi, maka semakin tinggi pula tingkat 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka hipotesis 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima atau variabel 

kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 
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d. Variabel Profesionalisme 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig yang dibagi 2 diperoleh sebesar 

0,455 lebih besar daripada nilai α yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Hasil 

ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya profesionalisme seorang auditor 

tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya kemampuan seorang auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Maka hipotesis ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 ditolak atau variabel profesionalisme tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

e. Variabel Task Specific Knowledge 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig yang dibagi 2 diperoleh sebesar 

0,014 lebih kecil daripada nilai α yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Hasil 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan akan penugasan 

tertentu atau task-specific knowledge seorang auditor, maka semakin tinggi 

pula kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka 

hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima atau 

variabel task-specific knowledge berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

f. Variabel Penerapan Aturan Etika 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sig yang dibagi 2 diperoleh sebesar 

0,224 lebih besar daripada nilai α yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Hasil 

ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penerapan etika yang diusahakan 

oleh seorang auditor tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya kemampuan 

seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Maka hipotesis ditolak, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak atau variabel penerapan 

aturan etika tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

4.6.5 Pembahasan Hipotesis 

4.6.5.1 Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap 

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti, 

didapatkan kesimpulan H1 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan dengan 

data bahwa para responden yang memiliki lama pengalaman kerja <1 

tahun dan 1-3 tahun adalah sebesar 16 responden atau setara 53% dari 

total data responden peneliti. Hal tersebut menjelaskan bahwa 

pengalaman bekerja yang masih relatif cukup sedikit menyebabkan 

sikap skeptis para auditor kurang terlatih sehingga menyebabkan 

sulitnya untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Fatimah (2016) yang menyatakan skeptisisme profesional auditor 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemampuan auditor 

eksternal dalam mendeteksi kecurangan. Tetapi hasil ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Ranu dan Merawati (2017) yang 

menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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4.6.5.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

didapatkan kesimpulan bahwa H2 ditolak. Hal ini dikarenakan, 

kemampuan mendeteksi kecurangan cenderung lebih kepada 

pengetahuan tentang kondisi bisnis klien yang harus dikaji lebih dalam 

dan analisis serta feeling yang tajam yang dimiliki auditor. Jika auditor 

dapat dengan jelas, mengerti sifat-sifat tertentu dari bisnis tersebut, 

maka auditor dapat dengan lebih mudah mengetahui bentuk 

kecurangan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pihak klien. Maka 

dari itu, tinggi atau rendahnya independensi tidak akan mempengaruhi 

kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ramadhany (2015) yang menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hati (2014) yang menyatakan 

bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

4.6.5.3 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, didapatkan 

kesimpulan bahwa H3 diterima. Hal ini dikarenakan auditor yang 
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memiliki kompetensi yang baik telah terlatih untuk mendeteksi 

kecurangan seiring dengan berjalannya waktu dimana didalam 

kompetensi terkandung unsur pengalaman dan pengetahuan 

sehingga ini menjadi sebuah dasar yang kuat bagi para auditor untuk 

dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi. 

Hasil ini didukung dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 

Prasetyo (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh 

secara positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

4.6.5.4 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kemampuan 

Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti, 

didapatkan kesimpulan bahwa H4 ditolak. Menurut Institue of 

Chartered Accountants In Australia (2009) yang dikutip oleh 

Siregar (2013), profesionalisme membutuhkan pelatihan tingkat 

lanjut dan biasanya melibatkan mental daripada pekerjaan manual. 

Pelatihan ekstensif harus dilakukan agar dapat berlatih dalam profesi 

yang ditekuni. Ditolaknya hipotesis H4 dikarenakan untuk dapat 

mendeteksi kecurangan, kemampuan untuk mengetahui kondisi 

klien secara detail dan pengetahuan mengenai berbagai 

kemungkinan perilaku-perilaku menyimpang yang 

mengindikasikan kecurangan lebih diperlukan daripada hanya 

sekedar kemahiran profesional semata. Dari penjelasan sebelumnya, 
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bisa dijelaskan bahwa profesionalisme saja tidak cukup untuk 

mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh klien, melainkan 

diperlukan juga pemahaman mengenai aturan-aturan dan hukum 

yang berlaku pada tipe-tipe bisnis klien yang berbeda. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tinggi ataupun rendahnya profesionalisme 

tidak akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Siregar (2013) yang menyatakan bahwa 

Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Tetapi hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hati (2014) yang menyatakan bahwa 

profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

4.6.5.5 Pengaruh Task-Specific Knowledge Terhadap 

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti, didapatkan 

kesimpulan bahwa H5 diterima. Hal ini dikarenakan task-specific 

knowledge merupakan pengetahuan khusus akan bidang tertentu 

yang dapat membantu para auditor dalam memahami bisnis klien 

diberbagai bidang yang berbeda. Dengan terkuasainya pengetahuan 

mengenai bidang khusus pada bisnis klien, auditor dapat 

menemukan tipe kecurangan yang akan terjadi dengan lebih mudah.  
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Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yusrianti (2015) yang menyatakan bahwa, variabel task 

specific knowledge berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

kemampaun auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4.6.5.6 Pengaruh Penerapan Aturan Etika Terhadap 

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti, didapatkan 

kesimpulan bahwa H6 ditolak. Hal ini dikarenakan, penyesuaian 

terhadap aturan etika yang dilakukan oleh para auditor yang 

kemudian digunakan untuk berinteraksi dengan sesama auditor 

maupun klien tidak dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk 

mendeteksi kecurangan. Klien akan menolak untuk mengungkapkan 

kecurangan yang dilakukannya sendiri terlepas dari interaksi 

beretika yang dilakukan oleh auditor dengan baik. Maka dari itu, 

tinggi atau rendahnya penerapan aturan etika yang diusahakan oleh 

para auditor tidak akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hasanah (2010) yang menyatakan bahwa variabel 

penerapan aturan etika berpengaruh signifikan secara positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Tetapi 

hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Rinaldi (2017) yang menyatakan bahwa penerapan aturan etika tidak 
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berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


