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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang 

Objek penelitian ini adalah 9 (sembilan) Kantor Akuntan Publik (KAP) 

di Kota Semarang dengan jumlah responden sebanyak 45 auditor. Hasil 

penyebaran 60 kuesioner pada 9 (sembilan) KAP di Kota Semarang selama 2 

minggu (tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 12 Juni 2021) sebagai berikut :  

TABEL 4. 1 Proses Penyebaran Kuesioner ke KAP di Kota Semarang 

No. Nama KAP 
Kuesioner 

Penyebaran Kembali Lengkap 

1 Suratman & Rekan 6 5 5 

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

3 Teguh, Heru, & Rekan 7 6 5 

4 Pho Seng Ka 9 6 5 

5 Benny Gunawan, Tony, Frans & Daniel 8 7 5 

6 Wahyu Setyaningsih 5 5 5 

7 Tarmizi Achmad 6 6 5 

8 Tri, Bowo, & Yulianti 7 5 5 

9 Idjang Soetikno 5 5 5 

Total 60 52 45 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 kuesioner, terdapat 8 

kuesioner yang tidak kembali karena hilang dan 7 kuesioner tidak lengkap 

pengisiannya sehingga sesuai dengan target responden yaitu sebanyak 45 

kuesioner kembali dengan lengkap hingga akhir batas pengambilan kuesioner. 
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4.2  Hasil Analisis 

4.2.1 Uji Kualitas Data 

4.2.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut Ghozali (dalam Yovita, 2016). Berikut hasil uji 

validitas : 

TABEL 4. 2  Hasil Uji Validitas Pendeteksian dini 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan 

1 RF.1 0,699 > 0,248 Valid 

2 RF.2 0,443 > 0,248 Valid 

3 RF.3 0,689 > 0,248 Valid 

4 RF.4 0,698 > 0,248 Valid 

5 RF.5 0,569 > 0,248 Valid 

6 RF.6 0,664 > 0,248 Valid 

7 RF.7 0,674 > 0,248 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung 

pada masing – masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel pendeteksian dini 

adalah valid. 

TABEL 4. 3 Hasil Uji Validitas Skeptisme Profesional 

 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan 

1 SP.1 0,583 > 0,248 Valid 
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No Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan 

2 SP.2 0,590 > 0,248 Valid 

3 SP.3 0,548 > 0,248 Valid 

4 SP.4 0,482 > 0,248 Valid 

5 SP.5 0,409 > 0,248 Valid 

6 SP.6 0,547 > 0,248 Valid 

7 SP.7 0,448 > 0,248 Valid 

8 SP.8 0,389 > 0,248 Valid 

9 SP.9 0,399 > 0,248 Valid 

10 SP.10 0,366 > 0,248 Valid 

11 SP.11 0,457 > 0,248 Valid 

12 SP.12 0,528 > 0,248 Valid 

13 SP.13 0,408 > 0,248 Valid 

14 SP.14 0,311 > 0,248 Valid 

15 SP.15 0,562 > 0,248 Valid 

16 SP.16 0,654 > 0,248 Valid 

17 SP.17 0,407 > 0,248 Valid 

18 SP.18 0,565 > 0,248 Valid 

19 SP.19 0,538 > 0,248 Valid 

20 SP.20 0,591 > 0,248 Valid 

21 SP.21 0,393 > 0,248 Valid 

22 SP.22 0,428 > 0,248 Valid 

23 SP.23 0,634 > 0,248 Valid 

24 SP.24 0,324 > 0,248 Valid 

25 SP.25 0,756 > 0,248 Valid 

26 SP.26 0,658 > 0,248 Valid 

27 SP.27 0,616 > 0,248 Valid 

28 SP.28 0,569 > 0,248 Valid 

29 SP.29 0,635 > 0,248 Valid 

30 SP.30 0,385 > 0,248 Valid 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung 

pada masing – masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel skeptisme profesional 

adalah valid. 

TABEL 4. 4  Hasil Uji Validitas Informasi Afektif 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan 

1 IAF.1 0,724 > 0,248 Valid 

2 IAF.2 0,716 > 0,248 Valid 

3 IAF.3 0,643 > 0,248 Valid 

4 IAF.4 0,787 > 0,248 Valid 

5 IAF.5 0,766 > 0,248 Valid 

6 IAF.6 0,775 > 0,248 Valid 

7 IAF.7 0,788 > 0,248 Valid 

8 IAF.8 0,812 > 0,248 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung 

pada masing – masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel informasi afektif 

adalah valid. 

TABEL 4. 5 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Sign. Taraf Sign. Keterangan 

1 ATB.1 0,729 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

2 ATB.2 0,702 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

3 ATB.3 0,692 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

4 ATB.4 0,674 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

5 ATB.5 0,591 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 
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6 ATB.6 0,592 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan nilai r hitung pada masing – 

masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih besar dari nilai r 

tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa masing – 

masing pertanyaan untuk variabel akuntabilitas adalah valid. 

TABEL 4. 6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Sign. Taraf Sign. Keterangan 

1 PTH.1 0,673 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

2 PTH.2 0,576 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

3 PTH.3 0,682 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

4 PTH.4 0,675 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

5 PTH.5 0,701 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

6 PTH.6 0,614 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung 

pada masing – masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel pengetahuan adalah 

valid. 

TABEL 4. 7 Hasil Uji Validitas Pengalaman 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Sign. Taraf Sign. Keterangan 

1 PLM.1 0,768 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

2 PLM.2 0,801 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

3 PLM.3 0,795 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

4 PLM.4 0,583 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

5 PLM.5 0,486 > 0,248 0,001 < 0,050 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung 

pada masing – masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel pengalaman adalah 

valid. 

TABEL 4. 8  Hasil Uji Validitas Pertimbangan Auditor Dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

No Pernyataan R Hitung R Tabel Sign. Taraf Sign. Keterangan 

1 AFJ.1 0,422 > 0,248 0,004 < 0,050 Valid 

2 AFJ.2 0,420 > 0,248 0,004 < 0,050 Valid 

3 AFJ.3 0,702 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

4 AFJ.4 0,462 > 0,248 0,001 < 0,050 Valid 

5 AFJ.5 0,741 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

6 AFJ.6 0,821 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

7 AFJ.7 0,713 > 0,248 0,000 < 0,050 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung 

pada masing – masing pertanyaan terhadap total skor pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel (r hitung > r tabel) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan adalah valid. 

4.2.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan dijawab responden secara konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu Ghozali (dalam Yovita, 2016). Berikut hasil uji reliabilitas : 
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TABEL 4. 9 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Ketentuan Cronbach Alpha Keterangan 

1 Pendeteksian dini 

> 0,700 

0,723 Reliabel 

2 Skeptisme Profesional 0,902 Reliabel 

3 Informasi Afektif 0,889 Reliabel 

4 Akuntabilitas 0,742 Reliabel 

5 Pengetahuan 0,725 Reliabel 

6 Pengalaman 0,736 Reliabel 

7 
Pertimbangan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan 
0,723 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach 

Alpha dari variabel pendeteksian dini, skeptisme profesional, informasi 

afektif, akuntabilitas, pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan lebih dari ketentuan sebesar 0,700 

sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel. 

4.2.2 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan suatu data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), minimum, maksimum dan standar deviasi Ghozali (dalam Yovita, 

2016). Statistik deskriptif adalah statistika untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

dipahami. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data 

penelitian berupa deskripsi responden mengenai jenis kelamin, usia, posisi, 

masa kerja, ikut Pendidikan Profesi Akuntansi, klien per tahun, dan 

penugasan 1 bulan terakhir serta deskripsi hasil kuesioner mengenai variabel 

pendeteksian dini, skeptisme profesional, informasi afektif, akuntabilitas, 

pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 
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4.2.2.1. Deskripsi Responden 

Deskripsi responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, 

usia, posisi, masa kerja, ikut Pendidikan Profesi Akuntansi, klien per 

tahun, dan penugasan 1 bulan terakhir. Berikut hasil deskriptif responden 

pada 45 responden di Kantor Akuntan Publik di wilayah Semarang : 

TABEL 4. 10  Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

 

Usia 

Total Kurang dari 

25 Tahun 
26 - 30 Tahun 31 - 35 Tahun 

Lebih dari 

35 Tahun 

Jenis Kelamin 
Laki – Laki 3 9 6 3 21 

Perempuan 5 17 0 2 24 

Total 8 26 6 5 45 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengelompokan responden 

berdasarkan jenis kelamin dan usia pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

responden dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 3 responden berusia 

kurang dari 25 tahun, sebanyak 9 responden berusia 26 – 30 tahun, 

sebanyak 6 responden berusia 31 – 35 tahun, dan sebanyak 3 responden 

berusia lebih dari 35 tahun. Untuk responden dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 5 responden berusia kurang dari 25 tahun, sebanyak 

17 responden berusia 26 – 30 tahun, tidak ada responden berusia 31 – 35 

tahun, dan sebanyak 2 responden berusia lebih dari 35 tahun. 

TABEL 4. 11  Deskripsi Responden Berdasarkan Posisi dan Masa Kerja 

 

Masa Kerja 

Total Kurang dari 3 

Tahun 
3 - 6 Tahun 

Lebih dari 6 

Tahun 

Posisi 
Auditor Yunior 22 3 0 25 

Auditor Senior 1 14 5 20 

Total 23 17 5 45 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengelompokan responden 

berdasarkan usia pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden dengan 
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posisi terakhir sebagai Auditor Yunior dengan masa kerja kurang dari 3 

tahun sebanyak 22 responden, masa kerja 3 – 6 tahun sebanyak 3 

responden, dan tidak ada responden dengan masa kerja lebih dari 6 tahun. 

Untuk responden dengan posisi terakhir sebagai Auditor Senior dengan 

masa kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 1 responden, masa kerja 3 – 6 

tahun sebanyak 14 responden, dan masa kerja lebih dari 6 tahun 

sebanyak 5 responden. 

TABEL 4. 12  Deskripsi Responden Berdasarkan Ikut Pendidikan Profesi 

Akuntansi dan Klien per Tahun 

 

Klien / Tahun 

Total Kurang dari 5 

Klien 
6 - 10 Klien 11 - 15 Klien 

Lebih dari 15 

Klien 

Ikut PPA 
Pernah 5 6 5 3 19 

Tidak Pernah 13 7 3 3 26 

Total 18 13 8 6 45 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengelompokan responden berdasarkan 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dan jumlah klien per tahun pada tabel 

4.12 menunjukkan bahwa responden yang pernah mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi dengan jumlah klien kurang dari 5 sebanyak 5 responden, jumlah klien 

6 – 10 sebanyak 6 responden, jumlah klien 11 – 15 sebanyak 5 responden, dan 

jumlah klien lebih dari 15 sebanyak 3 responden. Untuk responden yang tidak 

pernah mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dengan jumlah klien kurang dari 

5 sebanyak 13 responden, jumlah klien 6 – 10 sebanyak 7 responden, jumlah klien 

11 – 15 sebanyak 3 responden, dan jumlah klien lebih dari 15 sebanyak 3 

responden. 
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TABEL 4. 13 Deskripsi Responden Berdasarkan Penugasan 1 Bulan 

Terakhir dan Klien per Tahun 

 

Klien / Tahun 

Total Kurang dari 

5 Klien 
6 - 10 Klien 11 - 15 Klien 

Lebih dari 

15 Klien 

Penugasan 

1 Bulan 

Terakhir 

Kurang dari 3 Penugasan 13 3 2 0 18 

3 - 6 Penugasan 5 9 6 4 24 

Lebih dari 6 Penugasan 0 1 0 2 3 

Total 18 13 8 6 45 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengelompokan responden 

berdasarkan jumlah klien per tahun  dan penugasan 1 bulan terakhir pada 

tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden yang kurang dari 3 penugasan 

dengan jumlah klien kurang dari 5 sebanyak 13 responden, jumlah klien 

6 – 10  sebanyak 3 responden, jumlah klien 11 – 15  sebanyak 2 

responden, dan tidak ada responden dengan jumlah klien lebih dari 15. 

Untuk responden yang memiliki 3 – 6 penugasan dengan jumlah klien 

kurang dari 5 sebanyak 5 responden, jumlah klien 6 – 10  sebanyak 9 

responden, jumlah klien 11 – 15  sebanyak 6 responden, dan jumlah klien 

lebih dari 15 sebanyak 4 responden. Untuk responden yang memiliki 

lebih dari 6 penugasan dengan jumlah klien 6 – 10  sebanyak 1 

responden, jumlah klien lebih dari 15  sebanyak 2 responden, dan tidak 

responden dengan jumlah klien kurang dari 5 dan jumlah klien 11 – 15 . 

4.2.2.2. Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden dalam penelitian ini terdiri dari 

tanggapan responden mengenai pendeteksian dini, skeptisme profesional, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan, pengalaman, dan 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Teknik skoring 

dilakukan menggunakan Three Box Method (Ferdinand, 2011). 

Penentuan kategori hasil kuesioner adalah sebagai berikut : 
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1.  Kisaran teoritis : Nilai terendah dari total item pertanyaan (1 (STS) 

× jumlah pertanyaan) sampai dengan nilai tertinggi dari total item 

pertanyaan (5 (SS) × jumlah pertanyaan). 

2.  Kisaran aktual : Nilai terendah dari total item pertanyaan hasil 

kuesioner sampai dengan nilai tertinggi dari total item pertanyaan 

hasil kuesioner 

3.  Rerata : Nilai rata-rata dari total nilai jawaban dari 45 responden. 

4.  Rentang skala : Klasifikasi   

Berikut statistik deskriptif untuk hasil kuesioner pada 45 responden 

di Kantor Akuntan Publik di wilayah Semarang : 

TABEL 4. 14  Tanggapan Responden mengenai Variabel Pendeteksian dini, 

Skeptisme Profesional, Informasi Afektif, Akuntabilitas, Pengetahuan, 

Pengalaman, dan Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan 

 Variabel 
 Kisaran 

Teoritis 

 Kisaran 

Aktual 
 Rerata  

 Rentang Skala 
 Keterangan 

 Rendah  Sedang  Tinggi 

 RF  7 – 35  19 – 33  27,02  7,00 – 16,33  16,34 – 25,67  25,68 – 35 Tinggi 

 SP  30 – 150  85 – 139  112,16  30,00 – 70,00  70,01 – 110,00  110,01 – 150,00 Tinggi 

 IAF  8 – 40  8 – 34  20,02  8,00 – 18,67  18,68 – 29,33  29,34 – 40,00 Sedang 

 ATB  6 – 30  18 – 30  24,09  6,00 – 14,00  14,01 – 22,00  22,01 – 30,00 Tinggi 

 PTH  6 – 30  18 – 28  23,40  6,00 – 14,00  14,01 – 22,00  22,01 – 30,00 Tinggi 

 PLM  5 – 25  12 – 25  18,04  5,00 – 11,67  11,68 – 18,33  18,34 – 25,00 Sedang 

 AFJ  7 – 35  13 – 30  19,18  7,00 – 16,33  16,34 – 25,67  25,68 – 35,00 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel pendeteksian dini. Hal itu berarti rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang tinggi terhadap suatu kondisi dimana 

terjadinya suatu kejanggalan dan terdapat suatu kondisi yang berlainan 

dengan kondisi normal. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor 

yang memiliki kemampuan yang baik untuk pendeteksian lebih dini 

auditor terhadap kecurangan yang ditemukan auditor dalam bekerja 
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dilapangan sehingga auditor memberikan deteksi terhadap kecurangan 

yang terjadi dengan lebih khusus. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel skeptisme profesional. Hal itu berarti rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang tinggi terhadap penilaian kritis terhadap 

suatu tanggung jawab yang dimiliki dengan selalu menanyakan 

kecukupan bukti. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor yang 

memiliki analisa yang baik pada questioning mind, suspension of 

judgment, search for knowledge, interpersonal understanding, self 

confidence, dan self determination.. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

sedang atas variabel informasi afektif. Hal itu berarti rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang sedang terhadap informasi yang dapat 

menimbulkan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu informasi terhadap 

suatu hal yang dijumpai secara langsung yang didasari pada reaksi 

emosional. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor yang memiliki 

kemampuan yang cukup dalam menunjukkan sikap dalam bersimpati, 

sikap dalam menghargai, sikap dalam mengagumi, dan sikap dalam 

mempercayai. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel akuntabilitas. Hal itu berarti rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang tinggi terhadap rasa kebertanggungjawaban 

terhadap suatu kewajiban yang dimiliki. Berdasarkan penilaian tersebut, 

banyak auditor yang memiliki pertanggungjawaban yang baik mengenai 

seberapa besar motivasi auditor, daya pikir auditor, dan keyakinan 

auditor dalam bekerja di lapangan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel pengetahuan. Hal itu berarti rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang tinggi terhadap kemampuan auditor 

menyelesaikan pekerjaannya dalam bidang audit dengan lebih efektif jika 

memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang audit sehingga usaha 

untuk menyelesaikan pekerjaannya dapat diukur dengan menyesuaikan 

tingkatan pengetahuan dalam diri auditor. Berdasarkan penilaian tersebut, 

banyak yang mendapatkan pengetahuan auditor yang didapat dari 

pendidikan formal; pengetahuan auditor yang didapat dari pelatihan, 

seminar, dan lokakarya; pengetahuan auditor tentang standar akuntansi; 

pengetahuan auditor tentang standar audit; dan pengetahuan auditor 

tentang perkembangan peraturan. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

sedang atas variabel pengalaman. Hal itu berarti rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang sedang terhadap pengalaman yang dimiliki 

auditor dalam melakukan perkerjaan audit laporan keuangan yang 

terbentuk dari faktor lama waktu ataupun jumlah tugas yang sudah 

dilakukan oleh auditor. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor 

yang memiliki pengalaman cukup mengenai sudah berapa lama auditor 

memulai profesinya sebagai auditor dan sudah berapa banyak kasus yang 

ditangani oleh auditor dan banyaknya perusahaan yang ditangani auditor. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

sedang atas variabel pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Hal itu berarti rata-rata auditor memberikan penilaian yang sedang 

terhadap tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan 

atas laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan 

penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. 
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Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor yang memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mmbuat keputusan mengenai pergantian 

sifat prosedur audit, pergantian waktu audit, dan pergantian luas prosedur 

audit. 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen Ghozali (dalam Yovita, 

2016). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh pendeteksian dini, skeptisisme profesional auditor, informasi 

afektif, akuntabilitas, pengalaman, dan pengetahuan terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan Berikut hasil statistik analisis regresi 

linier berganda : 

TABEL 4. 15  Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 
Unstd. Coef. Std. Coef. 

t  Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) -22,964 4,942   -4,647 0,000 

Pendeteksian dini 0,238 0,113 0,177 2,107 0,042 

Skeptisme Profesional 0,069 0,033 0,196 2,077 0,045 

Informasi Afektif 0,015 0,053 0,022 0,272 0,787 

Akuntabilitas 0,420 0,187 0,252 2,247 0,031 

Pengetahuan 0,461 0,214 0,250 2,151 0,038 

Pengalaman 0,376 0,185 0,262 2,034 0,049 

 a. Dependent Variable: Auditor Fraud Judgement 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.18 maka diperoleh persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut : 
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1. Constant = -22,964 menunjukkan tanda negatif, hal tersebut dapat 

diartikan kecenderungan yang menurun mengenai tanggung jawab 

yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan atas laporan keuangan 

secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, 

yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. 

2. Koefisien β1 = 0,238 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila semakin banyak suatu kondisi dimana terjadinya 

suatu kejanggalan dan terdapat suatu kondisi yang berlainan dengan 

kondisi normal maka akan meningkatkan tanggung jawab yang 

dimiliki dalam memperoleh keyakinan atas laporan keuangan secara 

keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, yang 

disebabkan kecurangan maupun kesalahan.. 

3. Koefisien β2 = 0,069 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila semakin tinggi penilaian kritis terhadap suatu 

tanggung jawab yang dimiliki dengan selalu menanyakan kecukupan 

bukti maka akan meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki dalam 

memperoleh keyakinan atas laporan keuangan secara keseluruhan 

apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan 

kecurangan maupun kesalahan. 

4. Koefisien β3 = 0,015 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila semakin banyak informasi yang dapat menimbulkan 

rasa suka atau tidak suka terhadap suatu informasi terhadap suatu hal 

yang dijumpai secara langsung yang didasari pada reaksi emosional 

maka akan meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki dalam 

memperoleh keyakinan atas laporan keuangan secara keseluruhan 

apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan 

kecurangan maupun kesalahan. 

5. Koefisien β4 = 0,420 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila semakin tinggi perasaan akan kebertanggungjawaban 

terhadap suatu kewajiban yang dimiliki maka akan meningkatkan 

tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan atas 
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laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan 

penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. 

6. Koefisien β5 = 0,461 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila semakin baik kemampuan auditor menyelesaikan 

pekerjaannya dalam bidang audit dengan lebih efektif jika memiliki 

pengetahuan yang luas dalam bidang audit sehingga usaha untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dapat diukur dengan menyesuaikan 

tingkatan pengetahuan dalam diri auditor maka akan meningkatkan 

tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan atas 

laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan 

penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. 

7. Koefisien β6 = 0,376 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor 

dalam melakukan perkerjaan audit laporan keuangan yang terbentuk 

dari faktor lama waktu ataupun jumlah tugas yang sudah dilakukan 

oleh auditor maka akan meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki 

dalam memperoleh keyakinan atas laporan keuangan secara 

keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, yang 

disebabkan kecurangan maupun kesalahan. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data 

yang digunakan dalam penelitian Ghozali (dalam Yovita, 2016). Uji asumsi 

klasik yang akan dilakukan meliputi : 

 

4.2.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

Ghozali (dalam Yovita, 2016). Berikut hasil uji normalitas : 
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Gambar 4. 1  Histogram 

 

Sumber : Output SPSS, Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, grafik histogram berbentuk seperti 

lonceng, tidak terlalu menceng kekanan atau menceng kekiri yang 

menunjukkan bahwa pola distribusi normal dan model regresi layak 

untuk dipakai. 

Gambar 4. 2 Normal Probability Plot 

 

Sumber data : Output SPSS, Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, grafik tersebut menunjukkan 

penyebaran data yang merata disekitar garis diagonal dan penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

memenuhi asumsi normalitas dan model regresi layak untuk dipakai. 
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TABEL 4. 16 Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 45 

Normal Parametersa, b 
Mean 0,000 

Std. Deviation 2,118 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,149 

Positive 0,149 

Negative -0,086 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,001 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,269 

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, hasil pengujian Kolmogorov – 

Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,269 untuk pengujian 2 

(dua) arah. Nilai signifikansi setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 1 

(satu) arah yaitu sebesar 0,134 lebih besar dari 0,050 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak 

untuk dipakai. 

4.2.4.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

Ghozali (dalam Yovita, 2016). Berikut hasil uji multikolinearitas : 
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TABEL 4. 17 Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Pendeteksian dini 0,796 1,257 Tidak terjadi multikolinearitas 

Skeptisme Profesional 0,631 1,586 Tidak terjadi multikolinearitas 

Informasi Afektif 0,885 1,130 Tidak terjadi multikolinearitas 

Akuntabilitas 0,446 2,242 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pengetahuan 0,415 2,411 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pengalaman 0,337 2,964 Tidak terjadi multikolinearitas 

a. Dependent Variable : Auditor Fraud Judgement 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa variabel 

pendeteksian dini, skeptisme profesional, informasi afektif, akuntabilitas, 

pengetahuan, dan pengalaman memiliki nilai tolerance ≥ 0,100 yang 

berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil 

perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa 

variabel pendeteksian dini, skeptisme profesional, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman memiliki nilai VIF ≤ 10 

yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. 

Berdasarkan nilai tolerance dan VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi 

dan model regresi layak untuk dipakai. 

4.2.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain Ghozali (dalam Yovita, 2016). Berikut hasil uji 

heteroskedastisitas : 
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Gambar 4. 3 Grafik Scatterplot 

 

Sumber : Output SPSS, Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, menunjukkanbahwa di dalam 

diagram scatterplot tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh sebab itu, 

dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi 

dan model regresi layak untuk dipakai. 

TABEL 4. 18 Uji Glejser 

Model Sig. Keterangan 

Pendeteksian dini 0,199 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Skeptisme Profesional 0,437 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Informasi Afektif 0,186 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Akuntabilitas 0,691 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Pengetahuan 0,362 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Pengalaman 0,503 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

a. Dependent Variable : Glejser 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.21 diatas menunjukkan nilai signifikansi untuk 

pengujian 2 (dua) arah pada variabel pendeteksian dini, skeptisme 

profesional, informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan, dan 

pengalaman setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 1 (satu) arah, 
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memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,050 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 

dan model regresi layak untuk dipakai. 

4.2.5 Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit) 

4.2.5.1. Koefisien Determinasi (R Square) 

Uji koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel 

independen Ghozali (dalam Yovita, 2016). Berikut hasil koefisien 

determinasi : 

TABEL 4. 19 Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,887a 0,787 0,753 2,279 

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Informasi Afektif, Pendeteksian dini, 

Skeptisme Profesional, Akuntabilitas, Pengetahuan 

b. Dependent Variable: Auditor Fraud Judgement 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.22 diatas, 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,787 yang 

artinya sebesar 78,7% variasi dari semua variabel bebas (pendeteksian 

dini, skeptisme profesional, informasi afektif, akuntabilitas, pengetahuan, 

dan pengalaman) dapat menerangkan variabel terikat (pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan), sedangkan sisanya sebesar 21,3% 

diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model 

penelitian ini. 

4.2.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen Ghozali 

(dalam Yovita, 2016). Berikut hasil uji signifikansi simultan: 

TABEL 4. 20 Uji Signifikansi Simultan 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 729,133 6 121,522 23,388 0,000a 

Residual 197,445 38 5,196     

Total 926,578 44       

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Informasi Afektif, Pendeteksian dini, 

Skeptisme Profesional, Akuntabilitas, Pengetahuan 

b. Dependent Variable: Auditor Fraud Judgement 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.23 hasil perhitungan statistik pada model 

pengujian 2 (dua) arah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 1 (satu) arah 

memiliki nilai yang kurang dari 0,050 yang berarti bahwa H0 ditolak, 

dengan kata lain Ha diterima. Oleh karena itu, semua variabel independen 

(pendeteksian dini, skeptisme profesional, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman) berpengaruh terhadap 

variabel dependen (pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan). 

Hal itu berarti bahwa data sampel suatu penelitian telah fit dengan model 

regresi yang diajukan dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian 

berikutnya (uji statistik t). 

4.2.6 Uji Hipotesis (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Berikut hasil uji statistik t : 
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TABEL 4. 21 Uji Statistik t 

Model 

Unstd. Coef. 

t  Sig Sig/2 
B 

Std. 

Error 

(Constant) -22,964 4,942 -4,647 0,000 0,000 

Pendeteksian dini 0,238 0,113 2,107 0,042 0,021 

Skeptisme Profesional 0,069 0,033 2,077 0,045 0,022 

Informasi Afektif 0,015 0,053 0,272 0,787 0,393 

Akuntabilitas 0,420 0,187 2,247 0,031 0,015 

Pengetahuan 0,461 0,214 2,151 0,038 0,019 

Pengalaman 0,376 0,185 2,034 0,049 0,024 

 a. Dependent Variable: Auditor Fraud Judgement 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 4.24 diatas 

menunjukkan bahwa : 

1. Variabel pendeteksian dini memiliki koefisien regresi negatif yaitu 

sebesar 0,238 dengan nilai signifikansi untuk pengujian 2 (dua) arah 

sebesar 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendeteksian dini 

berpengaruh positif dan signifikan karena nilai koefisien regresi 

positif dan nilai signifikansi setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 

1 (satu) arah memiliki nilai yang kurang dari 0,050. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa pendeteksian dini berpengaruh 

positif terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

DITERIMA. 

2. Variabel skeptisme profesional memiliki koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0,069 dengan nilai signifikansi untuk pengujian 2 (dua) arah 

sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa variabel skeptisme 

profesional berpengaruh positif dan signifikan karena nilai koefisien 

regresi positif dan nilai signifikansi setelah dibagi 2 karena 

menggunakan uji 1 (satu) arah memiliki nilai yang kurang dari 0,050. 
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Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa skeptisme 

profesional berpengaruh positif terhadap pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan DITERIMA. 

3. Variabel informasi afektif memiliki koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0,015 dengan nilai signifikansi untuk pengujian 2 (dua) arah 

sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa variabel informasi afektif 

tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansi setelah dibagi 2 

karena menggunakan uji 1 (satu) arah memiliki nilai yang lebih dari 

0,050. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan 

informasi afektif berpengaruh negatif terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan TIDAK DITERIMA. 

4. Variabel akuntabilitas memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 

0,420 dengan nilai signifikansi untuk pengujian 2 (dua) arah sebesar 

0,031. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan karena nilai koefisien regresi positif dan nilai 

signifikansi setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 1 (satu) arah 

memiliki nilai yang kurang dari 0,050. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan DITERIMA. 

5. Variabel pengetahuan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 

0,461 dengan nilai signifikansi untuk pengujian 2 (dua) arah sebesar 

0,038. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh 

positif dan signifikan karena nilai koefisien regresi positif dan nilai 

signifikansi setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 1 (satu) arah 

memiliki nilai yang kurang dari 0,050. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan DITERIMA. 

6. Variabel pengalaman memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 

0,376 dengan nilai signifikansi untuk pengujian 2 (dua) arah sebesar 

0,049. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman berpengaruh 

positif dan signifikan karena nilai koefisien regresi positif dan nilai 
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signifikansi setelah dibagi 2 karena menggunakan uji 1 (satu) arah 

memiliki nilai yang kurang dari 0,050. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan DITERIMA. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Pendeteksian dini terhadap Pertimbangan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendeteksian dini 

secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga hasil ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin 

banyak suatu kondisi dimana terjadinya suatu kejanggalan dan terdapat 

suatu kondisi yang berlainan dengan kondisi normal maka akan 

meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan 

atas laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan 

penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan 

sebaliknya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Arsendy, dkk. (2017) dan Narayana dan Ariyanto (2020) yang 

menyatakan bahwa adanya pendeteksian dini tidak selalu mengindikasikan 

adanya kecurangan, namun pendeteksian dini biasanya selalu muncul 

disetiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda 

peringatan bahwa kecurangan terjadi dan pemahaman lebih lanjut mengenai 

pendeteksian dini dapat membantu langkah selanjutnya bagi auditor untuk 

dapat memperoleh bukti awal dan mendeteksi adanya kecurangan. Auditor 

yang memiliki kemampuan yang baik dalam hal pendeteksian dini berarti 

semakin banyak petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan 

memerlukan penyidikan lebih lanjut sehingga auditor tersebut akan lebih 

peka dalam mendeteksi adanya kecurangan. Hal itu dapat mengakibatkan 
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semakin banyak bahan pertimbangan auditor yang selanjutnya akan 

dijadikan sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya modifikasi 

dalam proses audit yang dilakukan. 

Berdasar pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,042 < 0,05 untuk 

variabel pendeteksian dini dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,238 

dengan arah positif. Hal ini menunjukan bahwa pendeteksian dini tidak 

selalu mengindikasikan akan adanya suatu kecurangan. Berdasarkan hasil 

analisis statistik deskriptif, pendeteksian dini dikategorikan tinggi tetapi 

pada hasil penelitian menunjukan bahwa pendeteksian dini tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan auditor dalam mendekteksi 

kecurangan. Kegagalan pendeteksian dini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti auditor terfokus pada hal tertentu sehingga kecurangan 

dimodifikasi guna menutupi kecurangan yang dilakukan.  

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.17 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel pendeteksian dini. Berdasarkan penilaian tersebut, 

banyak auditor yang memiliki kemampuan yang baik untuk pendeteksian 

lebih dini auditor terhadap kecurangan yang ditemukan auditor dalam 

bekerja dilapangan sehingga auditor memberikan deteksi terhadap 

kecurangan yang terjadi dengan lebih khusus. Sedangkan rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang sedang atas variabel pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak 

auditor yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mmbuat keputusan 

mengenai pergantian sifat prosedur audit, pergantian waktu audit, dan 

pergantian luas prosedur audit. Hal itu berarti semakin baik pendeteksian 

dini oleh auditor, maka semakin baik pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 
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4.3.2 Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap Pertimbangan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa skeptisme profesional 

secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga hasil ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin tinggi 

penilaian kritis terhadap suatu tanggung jawab yang dimiliki dengan selalu 

menanyakan kecukupan bukti maka akan meningkatkan tanggung jawab 

yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan atas laporan keuangan secara 

keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, yang 

disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Indriyani dan Hakim (2021) dan Muhalip, dkk. (2019) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi sikap skeptisme profesional yang 

dimiliki auditor, maka akan semakin banyak keinginan mencari tahu 

mengenai petunjuk yang tidak biasa disekitarnya dan memiliki keinginan 

yang besar untuk mencari informasi terkait gejala kecurangan. Auditor 

dengan skeptisme profesional yang baik dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik dalam mendeteksi kecurangan, dengan sikap selalu 

mempertanyakan, tidak cepat mengambil keputusan, selalu mencari tahu, 

pemahaman interpersonal, kepercayaan diri, serta keteguhan hati yang kuat 

sehingga dapat menjaga profesionalitas dan mengetahui apakah didalam 

tugas auditnya terdapat tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau 

menimbulkan kecurangan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menjalankan prosedur audit yang dilakukan. 

Berdasar pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,045 < 0,05 untuk 

variabel skeptisisme profesional dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 

0,069 dengan arah positif. Hal ini menunjukan bahwa skeptisisme 

profesional berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan . Berdasarkan hasil 
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analisis statistik deskriptif, skepsisisme profesional  dikategorikan tinggi 

pada hasil penelitian menunjukan bahwa auditor sudah memiliki sikap 

skepsisisme profesional pada tugas yang diembannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.17 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel skeptisme profesional. Berdasarkan penilaian tersebut, 

banyak auditor yang memiliki analisa yang baik pada questioning mind, 

suspension of judgment, search for knowledge, interpersonal understanding, 

self confidence, dan self determination. Sedangkan rata-rata auditor 

memberikan penilaian yang sedang atas variabel pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak 

auditor yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mmbuat keputusan 

mengenai pergantian sifat prosedur audit, pergantian waktu audit, dan 

pergantian luas prosedur audit. Hal itu berarti semakin baik skeptisisme 

professional yang ditunjukkan oleh auditor, maka semakin baik 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4.3.3 Pengaruh Informasi Afektif terhadap Pertimbangan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa informasi afektif 

secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan sehingga hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin 

banyak atau sedikit informasi yang dapat menimbulkan rasa suka atau tidak 

suka terhadap suatu informasi terhadap suatu hal yang dijumpai secara 

langsung yang didasari pada reaksi emosional maka tidak akan 

mempengaruhi tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan 

atas laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan 

penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan.. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Prayogi dan Sudaryati (2019) dan Ermayanti (2017) yang menyatakan 

bahwa semakin banyak informasi yang bersifat afektif yang menimbulkan 

reaksi emosional dapat meningkatkan pertimbangan auditor dalam 

menjalankan prosedur audit yang sesuai agar dapat mendeteksi kecurangan. 

Auditor merasa memiliki otoritas dalam pendeteksian kecurangan terhadap 

suatu entitas sehingga dengan sewenang-wenang dapat mengubah hasil 

pemeriksaan. Kesempatan dalam suatu entitas dikarenakan kurangnya 

pengawasan internal perusahaan. Kesempatan berkaitan dengan lingkungan 

dimana perbuatan kecurangan akan dilakukan, karena kesempatan untuk 

melakukan tindakan buruk muncul disebabkan karena keyakinan bahwa 

aktivitas entitas tidak akan terdeteksi. Auditor akan merasa bahwa aktivitas 

yang dapat mengubah hasil pemeriksaan tidak akan terdeteksi dengan 

siapapun sehingga menjadi lebih leluasa dalam mengubah hasil pemeriksaan 

terkait pendeteksian kecurangan. 

Berdasar pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,787 > 0,05 untuk 

variabel informasi afektif dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,015 

dengan arah positif. Hal ini menunjukan bahwa informasi afektif  tidak 

berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan . Berdasarkan hasil analisis statistik 

deskriptif, informasi afektif dikategorikan sedang pada hasil penelitian hal 

ini menunjukan bahwa auditor memiliki kode etik yang menunjukan sikap 

netral dalam menyikapi suatu kecurangan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.17 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

sedang atas variabel informasi afektif. Berdasarkan penilaian tersebut, 

banyak auditor yang memiliki kemampuan yang cukup dalam menunjukkan 

sikap dalam bersimpati, sikap dalam menghargai, sikap dalam mengagumi, 

dan sikap dalam mempercayai. Sedangkan rata-rata auditor memberikan 

penilaian yang sedang atas variabel pertimbangan auditor dalam mendeteksi 
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kecurangan. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor yang memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mmbuat keputusan mengenai pergantian 

sifat prosedur audit, pergantian waktu audit, dan pergantian luas prosedur 

audit. Hal itu berarti informasi afektif yang dimiliki auditor, tidak dapat 

menjadi pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pertimbangan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas secara 

statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin tinggi perasaan 

akan kebertanggungjawaban terhadap suatu kewajiban yang dimiliki maka 

akan meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh 

keyakinan atas laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari 

kesalahan penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun 

kesalahan, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ermayanti (2017) dan Herman (2020) yang menyatakan bahwa 

semakin besar akuntabilitas, maka semakin baik kualitas audit yang 

dihasilkan yaitu keberhasilan dalam mendeteksi adanya suatu kecurangan. 

Semakin kompleks dan rumit sistem kerja dan kegiatan operasional entitas, 

maka auditor harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) 

yang semakin tinggi. Hasil audit yang berkualitas dapat dicapai apabila 

auditor dalam melaksanakan tugas audit selalu disertai dengan 

tanggungjawab, memiliki kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan, 

mencurahkan usaha (daya pikir) dalam menyelesaikan tugas audit serta 

selalu berfikir seoptimal mungkin dalam mengerjakan tugas audit sehingga 

dapat mendeteksi potensi adanya kecurangan. Oleh karena itu, auditor yang 

bertanggung jawab dalam pekerjaannya akan berusaha profesional untuk 
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memutuskan bagaimana prosedur audit yang sesuai ketika memiliki 

petunjuk akan adanya tindak kecurangan. 

Berdasar pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,031 < 0,05 untuk 

variabel akuntabilitas dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,420 

dengan arah positif. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan . Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, 

akuntabilitas  dikategorikan tinggi pada hasil penelitian menunjukan bahwa 

auditor sudah memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi pada tugas yang 

diembannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.17 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

tinggi atas variabel akuntabilitas. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak 

auditor yang memiliki pertanggungjawaban yang baik mengenai seberapa 

besar motivasi auditor, daya pikir auditor, dan keyakinan auditor dalam 

bekerja di lapangan. Sedangkan rata-rata auditor memberikan penilaian 

yang sedang atas variabel pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor yang memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mmbuat keputusan mengenai pergantian 

sifat prosedur audit, pergantian waktu audit, dan pergantian luas prosedur 

audit. Hal itu berarti semakin baik akuntabilitas yang dimiliki auditor, maka 

akan semakin baik pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

4.3.5 Pengaruh Pengetahuan terhadap Pertimbangan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan secara 

statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin baik 

kemampuan auditor menyelesaikan pekerjaannya dalam bidang audit 
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dengan lebih efektif jika memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang 

audit sehingga usaha untuk menyelesaikan pekerjaannya dapat diukur 

dengan menyesuaikan tingkatan pengetahuan dalam diri auditor maka akan 

meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan 

atas laporan keuangan secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan 

penyajian material, yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wahyuni (2019) dan Asriadi, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa jika 

auditor yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. 

Dengan luasnya pengetahuan, auditor akan mampu merancang prosedur 

audit dengan baik, menetapkan risiko dengan tepat, memperoleh cukup 

bukti dan mampu melakukan pertimbangan tingkat materialitas dengan baik 

dan tepat.  Pengalaman akan membentuk seorang akuntan publik menjadi 

terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan dan membantu 

auditor dalam mengambil keputusan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dan menunjang setiap langkah yang diambil dalam setiap 

penugasan audit. 

Berdasar pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,038 < 0,05 untuk 

variabel pengetahuan dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,461 

dengan arah positif. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan berpengaruh 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan . Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, 

pengetahuan  dikategorikan tinggi pada hasil penelitian menunjukan bahwa 

auditor sudah memiliki pengetahuan yang tinggi pada tugas yang 

diembannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.17 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 
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tinggi atas variabel pengetahuan. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak 

yang mendapatkan pengetahuan auditor yang didapat dari pendidikan 

formal; pengetahuan auditor yang didapat dari pelatihan, seminar, dan 

lokakarya; pengetahuan auditor tentang standar akuntansi; pengetahuan 

auditor tentang standar audit; dan pengetahuan auditor tentang 

perkembangan peraturan. Sedangkan rata-rata auditor memberikan penilaian 

yang sedang atas variabel pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Berdasarkan penilaian tersebut, banyak auditor yang memiliki 

kemampuan yang cukup untuk mmbuat keputusan mengenai pergantian 

sifat prosedur audit, pergantian waktu audit, dan pergantian luas prosedur 

audit. Hal itu berarti semakin banyak pengetahuan yang dimiliki auditor, 

maka akan semakin baik pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

4.3.6 Pengaruh Pengalaman terhadap Pertimbangan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengalaman secara 

statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan perkerjaan audit 

laporan keuangan yang terbentuk dari faktor lama waktu ataupun jumlah 

tugas yang sudah dilakukan oleh auditor maka akan meningkatkan tanggung 

jawab yang dimiliki dalam memperoleh keyakinan atas laporan keuangan 

secara keseluruhan apakah terbebas dari kesalahan penyajian material, yang 

disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ira dan Nofriyanti (2017) dan Fitriana (2019) yang menyatakan bahwa 

auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula 

dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama 

melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap 
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obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Semakin banyak 

pengalaman seorang auditor, maka kemampuan mendeteksi kecurangan 

dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Oleh karena itu, 

semakin berpengalaman seorang auditor, maka akan semakin tinggi atau 

semakin baik dalam mendeteksi kecurangan. Kantor akuntan publik yang 

banyak memberikan materi pelatihan dalam meningkatkan kemampuan 

auditor dan memberikan kompensasi yang sesuai kebutuhan, maka akan 

semakin baik pekerjaan yang dilaksanakan sehingga akan meningkatkan 

pendeteksian kecurangan yang menghasilkan kualitas audit yang lebih baik 

lagi. 

Berdasar pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,049 < 0,05 untuk 

variabel pengalaman dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,376 dengan 

arah positif. Hal ini menunjukan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan 

dan berpengaruh positif terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan . Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, pengalaman 

dikategorikan sedang  pada hasil penelitian menunjukan bahwa auditor yang 

cukup memiliki pengalaman sudah mampu untuk mendeteksi kecurangan 

pada tugas yang sedang dijalankan. 

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 

4.17 menunjukkan bahwa rata-rata auditor memberikan penilaian yang 

cenderung tinggi atas variabel pengalaman. Berdasarkan penilaian tersebut, 

banyak auditor yang memiliki pengalaman cukup mengenai sudah berapa 

lama auditor memulai profesinya sebagai auditor dan sudah berapa banyak 

kasus yang ditangani oleh auditor dan banyaknya perusahaan yang ditangani 

auditor. Sedangkan rata-rata auditor memberikan penilaian yang sedang atas 

variabel pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan 

penilaian tersebut, banyak auditor yang memiliki kemampuan yang cukup 

untuk mmbuat keputusan mengenai pergantian sifat prosedur audit, 

pergantian waktu audit, dan pergantian luas prosedur audit. Hal itu berarti 
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semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, maka akan semakin baik 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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