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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. LAMPIRAN DATA RESPONDEN 
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LAMPIRAN 2. LAMPIRAN JAWABAN RESPONDEN
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LAMPIRAN 3. KUESIONER 

KUESIONER 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Auditor 

Kantor Akuntan Publik  

Di tempat, 

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Dengan hormat,  

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Srata 

Satu (S1) Universitas Katolik Soegijapranata, saya: 

Nama   : Natanael Kurniawan  

 NIM  : 18.G1.0039 

Fak/Jur/Smt : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VII 

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul 

“Determinan Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas 

Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang)”. 

Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden 

dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Sesuai dengan etika penelitian 

maka data yang telah diisikan dalam kuesioner ini akan dijaga keharasiaannya 

karena data-data tersebut semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan 

penelitian ini saja. Data-data yang telah terkumpul dan terisi dengan lengkap akan 

diolah dan disajikan secara agregat (bukan individual). 

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kuesioner ini dan mengembalikan kepada saya. 

Semoga partisipasi Bapak/Ibu dapat mendukung pengembangan ilmu akuntansi 

khususnya auditing di masa mendatang. 

Daftar pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan umum mengenai identitas diri 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Nama KAP  : ...... 

Nama Responden  : ...... 

Jabatan  :      Auditor Junior                 Auditor Senior 

                                           Manajer   Partner 

Umur   :  ..... tahun 

Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3   

Lama Bekerja di KAP: ……..Tahun………bulan 

Jenis Kelamin  :       Pria        Wanita 

Banyaknya penugasan audit dalam sudah 1 tahun:...... kali 
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Kualiatas audit 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Kualitas Audit  

Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saat menerima penugasan, saya menetapkan 

sasaran, ruang lingkup, metodelogi 

pemeriksaan. 

     

2. 
Dalam semua pekerjaan saya harus direview 

oleh atasan secara berjenjang sebelum laporan 

hasil audit dibuat. 

     

3. 
Saya mengumpulkan dan melakukan 

pengujian terhadap bukti untuk mendukung 

kesimpulan, temuan audit serta rekomendasi 

yang terkait. 

     

4. 
Saya menyusun dokumen audit dalam bentuk 

kertas kerja audit dan disimpan dengan baik 

agar dapat secara efektif diambil, dirujuk, dan 

dianalisis. 

     

5. 
Dalam melaksanakan tugas, saya 

merencanakan materialitas atas laporan 

keuangan berdasarkan standar auditing yang 

berlaku umum di Indonesia 

     

Kualitas laporan hasil audit 

No

. 

Pernyataan STS TS N S SS 

6. 
Hasil audit saya menghasilkan laporan berisi 

temuan dan simpulan hasil audit secara 

obyektif, serta rekomendasi yang konstruktif. 
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7. Hasil audit saya menghasilkan laporan yang 

akurat, lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, 

ringkas, serta tepat waktu agar informasi yang 

diberikan bermanfaat. 

     

8. Hasil audit saya menghasilkan laporan yang 

penjelasan atau tanggapan pejabat/pihak 

obyek audit tentang hasil audit. 

     

9. Hasil audit saya menghasilkan laporan yang 

mengungkapkan masalah yang belum dapat 

diselesaikan sampai berakhirnya audit. 

     

10. Hasil audit saya menghasilkan laporan yang 

mengemukakan pengakuan atas suatu prestasi 

keberhasilan atau suatu tindakan perbaikan 

yang telah dilaksanakan obyek audit. 

     

11. Saya selalu melaporkan tentang adanya 

pelanggaran kepada kliennya 

     

Sumber: (Megayani et al., 2020) 

 

 

Skeptisisme Profesional 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

Skeptisisme Profesional 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya sering menolak informasi tertentu 

kecuali saya menemukan bukti bahwa 

informasi tersebut benar. 

     

2. 
Saya sering menanyakan hal-hal meragukan 

yang saya lihat atau saya dengar. 
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3. 
Saya tidak suka membuat keputusan dengan 

cepat. 

     

4. 
Saya akan mempertimbangkan seluruh 

informasi yang tersedia sebelum saya 

membuat keputusan. 

     

5. 
Sebelum saya membuat keputusan, saya akan 

bertanya kepada teman-teman saya. 

     

6. 
Menemukan informasi yang baru adalah hal 

yang menyenangkan bagi saya 

     

Sumber: (Megawati, 2018b) 

 

Time Budget Pressure 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Time Budget Pressure 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saat melaksanakan tugas pemeriksaan, saya 

seringkali menggunakan waktu diluar waktu 

yang dianggarkan. 

     

2. 
Saya selalu melakukan pemeriksaan bukti-

bukti audit secara cepat (quick review) pada 

setiap melaksanakan tugas pemeriksaan, 

karena menyesuaikan dengan waktu yang 

telah dianggarkan. 

     

3. 
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, saya 

terpaksa mengurangi ukuran sampe (sample 

size) karena menyesuian waktu audit yang 

telah dianggarkan. 

     

4. 
Saya seringkali tidak sempat 

mendokumentasikan pekerjaan audit saya, 

karena waktu yang dianggarkan untuk 
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melaksanakan audit kurang.  

5. 
Dengan adanya anggaran waktu yang 

disepakati dengan klien, saya dapat 

mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai 

dengan waktu yang dianggarkan. 

     

Sumber: (Yoganita, 2010b) 

 

Akuntabilitas 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Akuntabilitas 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya akan mencurahkan usaha (daya pikir) 

yang lebih besar ketika menyelesaikan 

pekerjaan. 

     

2. 
Saya bertanggung jawab atas semua tindakan 

dan keputusan yang telah saya ambil. 

     

3. 
Saya memiliki tanggung jawab dan memiliki 

motivasi dalam mengerjakan sesuatu  . 

     

4. 
Saya akan mempertahankan hasil audit saya 

meskipun berbeda dengan hasil audit rekan 

lain dalam tim. 

     

5. 
Saya akan menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

dengan apa adanya yang menjadi 

tanggungjawab saya. 

     

6. 
Hasil audit saya benar-benar dimanfaatkan 

oleh penentu kebijakan sehingga akan 

memberi pengaruh yang cukup besar bagi 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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Sumber: (Dewi, 2012) 

 

Kompetensi 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

Kompetensi  

Pengetahuan 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Pemahaman saya tentang pengauditan lebih 

dari cukup untuk melaksanakan pekerjaan 

audit.  

     

2. 
Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu 

memahami jenis industri klien. 

     

3. 
Untuk melakukan audit yang baik, saya 

membutuhkan pengetahuan yang diperoleh 

dari tingkat pendidikan formal. 

     

4. 
Selain pendidikan formal, saya juga 

membutuhkan pengetahuan yang diperoleh 

dari kursus dan pelatihan khususnya dibidang 

audit. 

     

5. 
Keahlian khusus yang saya miliki dapat 

mendukung proses audit yang saya lakukan. 

     

Banyaknya Penugasan Audit  

No

. 

Pernyataan STS TS N S SS 

6. 
Kekeliruan dalam pengumpulan dan 

pemilihan bukti serta informasi dapat 

menghambat proses penyelesaian pekerjaan. 

     

7. Saya mengetahui informasi yang relevan 

untuk mengambil pertimbangan dalam 

membuat keputusan. 
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8. Saya mudah dalam mencari penyebab 

munculnya kesalahan serta dapat memberikan 

rekomendasi untuk menghilangkan/ 

memperkecil penyebab tersebut. 

     

Sumber: (Kusumo, 2012) 

 

 

 

 

Independensi 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Independensi  

Hubungan dengan klien 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya berupaya tetap bersifat netral dalam 

melakukan audit terhadap klien 

     

2. 
Dalam menentukan pendapat atas laporan 

keuangan, saya tidak mendapat tekanan dari 

siapapun. 

     

3. 
Dalam melaksanakan tugas, saya bersifat 

netral walaupun adanya intimidasi atau 

pengaruh dari pihak lain dan 

mmempertahankan sifat jujur. 

     

Independensi Pelaksanaan Pekerjaan 

No

. 

Pernyataan STS TS N S SS 

4. 
Pemeriksaan yang saya lakukan bebas dari 

kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk 

membatasi segala kegiatan pemeriksaan 
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5. Sebagai auditor, saya tidak boleh 

dikendalikan atau dipengaruhi oleh klien 

dalam kegiatan yang masih dilakukan 

     

Independensi Pelaporan 

No

. 

Pernyataan STS TS N S SS 

6. 
Pelaporan yang saya hasilkan bebas dari 

kewajiban pihak lain untuk mempengaruhi 

fakta-fakta yang dilaporkan. 

     

7. Pelaporan yang saya hasilkan bebas dari 

usaha tertentu untuk mempengaruhi 

pertimbangan pemeriksaan terhadap isi 

laporan pemeriksaan. 

     

Sumber: (Megayani et al., 2020) 

 

Profesionalisme 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat        Tidak Setuju), 

TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Profesionalisme  

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Dalam melakukan proses pengauditan, saya 

menggunakan segenap pengetahuan, 

kemampuan, dan pengalaman yang saya 

miliki 

     

2. 
Saya akan tetap teguh pada profesi sebagai 

auditor meskipun saya mendapatkan tawaran 

pekerjaan lain dengan imbalan yang lebih 

besar 

     

3. 
Karena pentingnya profesi ini bagi 

masyarakat, maka saya selalu berusaha 

menjaga nama baik profesi 
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4. 
Dalam melakukan pemeriksaan saya selalu 

berusaha menciptakan transparansi keuangan 

     

5. 
Dalam proses pengauditan saya selalu yakin 

pada kemampuan dan keputusan yang saya 

ambil 

     

6. Saya menerima kritik dan saran dari rekan 

seprofesi yang berhubungan dengan 

penugasan saya sebagai seorang auditor 

     

7. Selama ini saya memiliki hubungan interaksi 

yang baik, dan selalu bertukar pendapat 

dengan rekan seprofesi lainnya. 

     

8. Selama ini saya menjaga hubungan baik 

dengan sesama rekan seprofesi dan saling 

menjaga nama baik profesi 

     

Sumber: (Firdaus & Ponam, 2020) 

 

Due Professional Care 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Due Professional Care 

Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Sebelum melakukan penugasan audit, saya 

meminta bahan-bahan bukti yang asli dan 

legal dan disiapkan dengan lengkap 

     

2. 
Saya tidak memberi toleransi terhadap 

penjelasan rasional untuk menguatkan bukti 

yang tidak resmi 
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3. 
Pengumpulan dan penilaian bukti audit 

secara objektif menuntut saya 

mempertimbangkan kompetensi dan 

kecukupan bukti tersebut. 

     

Keyakinan yang memadai 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

4. 
Untuk memperoleh keyakinan memadai 

bahwa laporan keuangan bebas dari salah 

saji material yang disebabkan oleh 

kekeliruan (error) atau kecurangan 

(irregularities), saya selalu menggunakan 

kemahiran profesional saya dengan cermat, 

teliti, dan seksama 

     

5. Dalam merumuskan suatu pendapat atau 

opini atas laporan keuangan, saya harus 

memperoleh bukti kompeten yang cukup 

     

6. Audit yang telah saya rencanakan dan 

dilaksanakan mungkin tidak dapat 

mendeteksi salah saji material terutama yang 

melibatkan persembunyian dan pemalsuan 

dokumen (kolusi) diantara personel auditee 

dan pihak ketiga 

     

7. Penemuan kemudian salah saji material, 

yang disebabkan oleh kekeliruan atau 

kecurangan dalam laporan keuangan tidak 

berarti dengan sendirinya bahwa saya telah 

gagal menggunakan kemahiran profesional 

dengan cermat dan seksama atau gagal 

mematuhi standar auditing yang ditetapkan 

IAI. 

     

Sumber: (Ridhawati, 2018b) 

 

Kompleksitas Tugas 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Kompleksitas tugas  



134 
 

 
 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Setiap rencana dan tujuan pekerjaan yang 

saya lakukan sangat jelas sesuai aturan yang 

ada 

     

2. 
Saya kurang mengetahui dengan jelas bahwa 

semua tugas yang diberikan kepada saya 

dapat diselesaikan 

     

3. 
Saya sulit untuk fokus dalam menyelesaikan 

satu tugas audit oleh karena banyaknya 

tugas-tugas audit lain yang harus saya 

selesaikan. 

     

4. 
Saya sering merasa bahwa mengerjakan 

sejumlah tugas yang tidak penting dan tidak 

terkait dengan tugas saya sehari-hari. 

     

5. 
Saya sulit mendapatkan informasi yang 

relevan dari klien saat melakukan proses 

audit 

 

     

6. 
Saya sangat sering mengalami kesulitan 

pada saat mengerjakan penugasan audit yang 

memiliki masalah berbeda-beda  

     

Sumber: (Putra, 2018) 

 

Supervisi 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Supervisi  

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Supervisor saya memberikan feedback atas 

kinerja auditor secara jujur, terbuka dan 

interaktif. 
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2. 
Supervisor saya memperhatikan keluhan-

keluhan saya tentang pekerjaan 

     

3. 
Supervisor saya selalu menghargai kinerja 

yang baik 

     

4. 
Supervisor saya bisa menjadi panutan 

bagaimana seorang profesional seharusnya 

     

5. 
Supervisor saya mengalokasikan waktu yang 

cukup dalam penugasan yang rumit. 

     

6. 
Supervisor saya menjelaskan suatu 

penugasan dengan seksama 

     

7. 
Supervisor saya cukup adil dalam 

mendistribusikan kesempatan dan beban 

pekerjaan kepada semua bawahannya 

     

8. Supervisor saya menyediakan kesempatan 

yang maksimal kepada saya untuk 

menggunakan teknik analitis 

     

9. Supervisor saya membantu saya 

mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, berpikir kritis, dan 

mengembangkan keahlian analitis saya. 

     

Sumber: (Umama, 2016) 

 

Perilaku Disfungsional Auditor 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 

 

Perilaku Disfungsional 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya melakukan pengujian hanya pada 

sebagian item sampel dari item sampel yang 

ditentukan pada program audit 
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2. 
Saya tidak memperluas scope pengujian 

ketika terdeteksi suatu pos atau akun yang 

meragukan. 

     

3. 
Saya menggunakan penjelasan klien sebagai 

pengganti bukti yang tidak dapat diperoleh 

selama pelaksanaan audit. 

     

4. 
Saya tidak melakukan investigasi lebih lanjut 

atas kesesuaian perlakuan akuntansi yang 

diterapkan auditee dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

     

5. 
Saya mengurangi pekerjaan audit dari yang 

seharusnya dilaksanakan sebagaimana yang 

ditetapkan pada program audit 

     

6. 
Saya mengubah atau mengganti prosedur 

audit dari ketentuan yang ditetapkan pada 

program audit. 

     

7. 
Saya mengandalkan hasil pekerjaan auditee 

sebagai pengganti prosedur audit yang 

ditetapkan pada program audit. 

     

8. Saya tidak melakukan dokumentasi bukti 

audit atas pelaksanaan suatu prosedur audit 

yang disyaratkan suatu program audit. 

     

9. Saya melaporkan waktu audit yang lebih 

singkat dari waktu aktual yang digunakan atas 

pelaksanaan tugas audit agar bisa bersaing 

dengan auditor lain yang juga melakukan hal 

tersebut. 

     

Sumber: (Erawati, 2017) 

 

 

Kepercayaan Diri 

Silahkan Bapak/Ibu/Saudara memberikan tanda v atau tanda silang (x) pada pilihan 

jawaban yang paling sesuai dengan opini Bapak/Ibu/Saudara, dengan memilih salah 

satu dari lima pilihan kolom yang tersedia, yaitu STS (Sangat  Tidak Setuju), TS 

(Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). 
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Kepercayaan diri 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya selalu mengevaluasi diri saya sendiri 

secara menyeluruh dan menyadari 

kemampuan saya dalam setiap penugasan, 

merasa bangga dengan diri sendiri karena 

menerima diri saya sendiri, kompetensi saya 

dan penerimaan terhadap diri sendiri yang 

membuat saya semangat dalam setiap 

penugasan audit. 

     

2. 
Saya merasa saya memiliki kualitas diri yang 

yang saya terapkan pada setiap penugasan 

dengan baik. 

     

3. 
Saya mampu melakukan penugasan audit 

dengan sangat baik. 

     

4. 
Saya selalu berusaha berpikir positif dalam 

menghadapi setiap masalah pada saat 

melaksanakan tugas audit. 

     

5. 
Setiap kegagalan yang saya hadapi dalam 

penugasan audit, tidak membuat saya 

terpuruk. 

     

6. 
Saya merasa yakin akan kemampuan saya 

dalam menyelesaikan audit tepat pada 

waktunya. 

     

7. 
Saya merasa bahwa saya telah menyelesaikan 

pekerjaan lapangan dengan baik. 

     

8. Saya sering mengingatkan apabila rekan kerja 

saya melakukan kesalahan pada saat 

melakukan tugas audit yang dikerjakannya. 

     

9. Saya sering dipercaya dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit. 

     

10 Saya yakin dapat melakukan pekerjaan audit 

dengan baik. 

     

Sumber: (Asiva, 2020) 
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LAMPIRAN 4. UJI VALIDITAS 

Uji Validitas Skeptisisme Profesional 

 

Uji validitas Time Budget Pressure 
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Uji Validitas Akuntabilitas 
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Uji Validitas Kompetensi 
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Uji Validitas Independensi 

 

Uji Validitas Profesionalisme 
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Uji Validitas Due Professional Care 

 

 

Uji Validitas Kompleksitas Tugas 
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Uji Validitas Supervisi 
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Uji Validitas Perilaku Disfungsional 
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Uji Validitas Kepercayaan Diri 
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Uji Validitas Kualitas Audit 
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LAMPIRAN 5. UJI RELIABILITAS 

Uji Reliabilitas Skeptisisme Profesional 

 

Uji Reliabilitas Time Budget Pressure 

 

Uji Reliabilitas Akuntabilitas 
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Uji Reliabilitas Kompetensi 

 

Uji Reliabilitas Independensi 
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Uji Reliabilitas Profesionalisme 

 

Uji Reliabilitas Due Professional Care 
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Uji Reliabilitas Kompleksitas Tugas 

 

Uji Reliabilitas Supervisi 
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Uji Reliabilitas Perilaku Disfungsional 
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Uji Reliabilitas Kepercayaan Diri 

 

 

Uji Reliabilitas Kualitas Audit 
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LAMPIRAN 6. OUTPUT STATISTIK DESKRIPTIF 
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LAMPIRAN 7. OUTPUT UJI NORMALITAS 

 

LAMPIRAN 8. OUTPUT UJI MULTIKOLINEARITAS 
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LAMPIRAN 9. OUTPUT UJI HETEROSKEDASTISITAS
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LAMPIRAN 10. UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

 

LAMPIRAN 11. UJI MODEL FIT 

 

LAMPIRAN 12. UJI T 
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