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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Tabel 4.1 

Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Nama KAP Jumlah 

Kuesioner 

yang disebar 

Jumlah 

Kuesioner 

yang kembali 

Jumlah 

Kuesioner 

yang dapat 

diolah 

1. KAP Teguh Heru & Rekan 5 5 5 

2. KAP Sodikin & Harijanto 5 5 5 

3. KAP Bayudi, Yohana, Suzy, dan Arie 5 5 5 

4. KAP Benny, Tony, Frans, & Daniel 5 5 1 

5. KAP Leonard, Mulia, & Richard 14 14 13 

6. KAP Ashari & Ida Nurhayati 5 5 5 

7. KAP Sarasanto & Rekan 5 5 4 

8. KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 2 2 

9. KAP Sukamto, Adi, Syahril & Rekan 5 5 3 

10. KAP I. Soetikno 5 5 4 

Total 56 56 47 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

 Pada tabel 4.1 diketahui bahwa dari 56 kuesioner yang telah peneliti 

sebarkan ke 10 KAP yang ada di Semarang, hanya 47 kuesioner yang dapat diolah 

dikarenakan ada beberapa kuesioner ada yang tidak diisi dengan lengkap oleh 

responden baik identitas responden maupun pernyataan yang ada. 
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4.1.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Vali
d 

Wanit
a 

19 40.4 40.4 40.4 

Pria 28 59.6 59.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa dari total responden yang mengisi 

mayoritas terdiri dari 28 responden berjenis kelamin pria (59,6%), dan sisanya 19 

responden berjenis kelamin wanita (40,4%). 

 

4.1.2 Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid D3 4 8.5 8.5 8.5 

S1 40 85.1 85.1 93.6 

S2 3 6.4 6.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden yang 

mengisi kuesioner berasal dari 3 jenjang, yaitu D3, S1 dan S2. Jumlah responden 

mayoritas berpendidikan S1 dengan jumlah 40 (85,1%), D3 sebanyak 4 (8,5%), S1 

dan S2 sebanyak 3 (6,4%) 
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4.1.3 Jabatan 

Tabel 4.4 

Jabatan 
 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Vali
d 

Auditor Junior 30 63.8 63.8 63.8 

Auditor 
Senior 

17 36.2 36.2 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa dari total 47 responden, mayoritas 

responden merupakan auditor junior dengan jumlah 30 responden (63,8%), dan 17 

responden yang jabatannya sebagai auditor  senior (36,2%). 

 

4.1.4 Lama Bekerja 

Tabel 4.5 

Lama Bekerja 
 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

LamaBekerja 47 12.00 130.00 46.3404 36.12194 
Valid N (listwise) 47     

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.5, dapat terlihat bahwa lama bekerja responden minimum 

adalah 12 bulan (1 tahun), sedangkan lama bekerja responden maksimum adalah 

130 bulan (10 tahun 10 bulan), dan rata-rata lama bekerja responden adalah 46,34 

bulan (3 tahun 10 bulan). 
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4.1.5 Usia 

Tabel 4.6 

Usia 
 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Usia 47 21.00 45.00 28.3404 5.61549 
Valid N (listwise) 47     

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.6, dapat terlihat bahwa dalam penelitian ini rata-rata umur 

responden adalah 28-29 tahun, yang terdiri dari umur responden terendah adalah 21 

tahun, sedangkan umur responden tertinggi adalah 45 tahun.  

 

4.2 Uji Kualitas Data 

4.2.1 Uji Validitas Data 

 Uji Validitas ini berguna untuk menguji kevalidan suatu pertanyaan yang 

ada pada kuesioner. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan 

r tabel, bila r hitung > dari r tabel (Murniati et. al., 2013). Jumlah responden pada 

penelitian ini sebanyak 47 responden, dimana nilai degree of freedom yang didapat 

adalah 45 (N-2), maka didapat nilai r tabel sebesar 0,288 .  

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas Tekanan Ketaatan 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TkKtn1 0,888 0,288 Valid 

TkKtn2 0,886 0,288 Valid 

TkKtn3 0,844 0,288 Valid 

TkKtn4 0,872 0,288 Valid 
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TkKtn5 0,928 0,288 Valid 

TkKtn6 0,831 0,288 Valid 

TkKtn7 0,856 0,288 Valid 

TkKtn8 0,802 0,288 Valid 

TkKtn9 0,700 0,288 Valid 

TkKtn10 0,920 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa dari pengujian validitas pada 10 

pernyataan tekanan ketaatan dapat dikatakan valid karena dari pengujian ke 10 

pernyataan tekanan ketaatan mendapat nilai r hitung >  r tabel (0,288). 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas Kompleksitas Tugas (1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KpTgs1 0,299 0,288 Valid 

KpTgs2 0,885 0,288 Valid 

KpTgs3 0,227 0,288 Tidak Valid 

KpTgs4 0,884 0,288 Valid 

KpTgs5 -0,238 0,288 Tidak Valid 

KpTgs6 0,914 0,288 Valid 

Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari pengujian validitas pada variable 

kompleksitas tugas, pernyataan nomor 3 dan 5 tidak valid, maka dari itu peneliti 

melakukan pengujian yang kedua dengan mengeliminasi pernyataan yang tidak 

valid.  
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Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas Kompleksitas Tugas (2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KpTgs1 0,163 0,288 Tidak Valid 

KpTgs2 0,918 0,288 Valid 

KpTgs4 0,937 0,288 Valid 

KpTgs6 0,964 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari percobaan pengujian validitas yang 

kedua, pernyataan nomor 1 menjadi tidak valid, maka diperlukan pengujian ketiga 

pada variable ini.  

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Validitas Kompleksitas Tugas (3) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KpTgs2 0,921 0,288 Valid 

KpTgs4 0,955 0,288 Valid 

KpTgs6 0,973 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas 4.10, setelah pengujian yang ketiga kalinya, 

seluruh pernyataan dinyatakan valid karena mendapat hasil r hitung > r tabel. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas Tekanan Anggaran Waktu (1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TAW1 0,664 0,288 Valid 

TAW2 0,357 0,288 Valid 

TAW3 -0,330 0,288 Tidak Valid 
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TAW4 0,769 0,288 Valid 

TAW5 0,705 0,288 Valid 

TAW6 0,623 0,288 Valid 

TAW7 0,570 0,288 Valid 

TAW8 -0,227 0,288 Tidak Valid 

TAW9 0,861 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dapat dilihat dari tabel 4.11, hasil pengujian validitas pada seluruh 

pernyataan tekanan anggaran waktu menunjukkan ketidakvalidan hasil pada 

pernyataan nomor 3 dan 8 karena mendapat r hitung < r tabel, maka diperlukan 

pengujian yang kedua.  

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas Tekanan Anggaran Waktu (2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TAW1 0,722 0,288 Valid 

TAW2 0,376 0,288 Valid 

TAW4 0,770 0,288 Valid 

TAW5 0,673 0,288 Valid 

TAW6 0,661 0,288 Valid 

TAW7 0,597 0,288 Valid 

TAW9 0,847 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas, hasil pengujian kedua pada variable tekanan 

anggaran waktu menunjukkan hasil yang valid pada seluruh item pernyataan setelah 

mengeliminasi pernyataan yang tidak valid.  
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Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Validitas Independensi 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Indpn1 0,666 0,288 Valid 

Indpn2 0,830 0,288 Valid 

Indpn3 0,752 0,288 Valid 

Indpn4 0,677 0,288 Valid 

Indpn5 0,752 0,288 Valid 

Indpn6 0,879 0,288 Valid 

Indpn7 0,635 0,288 Valid 

Indpn8 0,660 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.13, didapat hasil seluruh pengujian item pernyataan 

independensi mendapatkan hasil yang valid karena r tabel > r hitung.  

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Validitas Profesionalisme 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Prof1 0,770 0,288 Valid 

Prof2 0,684 0,288 Valid 

Prof3 0,691 0,288 Valid 

Prof4 0,541 0,288 Valid 

Prof5 0,543 0,288 Valid 

Prof6 0,673 0,288 Valid 

Prof7 0,640 0,288 Valid 

Prof8 0,579 0,288 Valid 
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Prof9 0,610 0,288 Valid 

Prof10 0,640 0,288 Valid 

Prof11 0,737 0,288 Valid 

Prof12 0,712 0,288 Valid 

Prof13 0,741 0,288 Valid 

Prof14 0,725 0,288 Valid 

Prof15 0,789 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengujian validitas pada seluruh item 

pernyataan variable profesionalisme menunjukkan hasil yang valid.  

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Validitas Senioritas Auditor 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

SenAud1 0,829 0,288 Valid 

SenAud2 0,929 0,288 Valid 

SenAud3 0,760 0,288 Valid 

SenAud4 0,766 0,288 Valid 

 Sumber: Data Primer Yang diolah (2021) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengujian validitas pada 

variable senioritas auditor menunjukkan hasil yang valid pada seluruh item 

kuesioner.  

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Validitas Penerimaan Perilaku Disfungsional 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

PPD1 0,557 0,288 Valid 
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PPD2 0,776 0,288 Valid 

PPD3 0,753 0,288 Valid 

PPD4 0,891 0,288 Valid 

PPD5 0,905 0,288 Valid 

PPD6 0,933 0,288 Valid 

PPD7 0,882 0,288 Valid 

PPD8 0,915 0,288 Valid 

PPD9 0,865 0,288 Valid 

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengujian validitas pada pernyataaan 

penerimaan perilaku disfungsional menunjukkan hasil yang valid karena r hitung > 

r tabel.  

Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Validitas Audit Judgment (1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

AJ1 0,502 0,288 Valid 

AJ2 0,701 0,288 Valid 

AJ3 0,657 0,288 Valid 

AJ4 0,829 0,288 Valid 

AJ5 0,026 0,288 Tidak Valid 

AJ6 0,338 0,288 Valid 

AJ7 0,794 0,288 Valid 

AJ8 0,462 0,288 Valid 

AJ9 0,571 0,288 Valid 



52 
 

 

AJ10 0,525 0,288 Valid 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada pengujian validitas 

variable audit judgment, pernyataan nomor 5 menunjukkan hasil yang tidak valid 

karena r hitung < r tabel. Maka dari itu peneliti melakukan pengujian kedua.  

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Validitas Audit Judgment (2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

AJ1 0,570 0,288 Valid 

AJ2 0,641 0,288 Valid 

AJ3 0,708 0,288 Valid 

AJ4 0,802 0,288 Valid 

AJ6 0,385 0,288 Valid 

AJ7 0,766 0,288 Valid 

AJ8 0,554 0,288 Valid 

AJ9 0,533 0,288 Valid 

AJ10 0,603 0,288 Valid 

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari pengujian kedua menunjukkan 

hasil yang valid pada seluruh item kuesioner karena r hitung yang didapat lebih 

besar dari r tabel.  
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4.2.3 Uji Reliabilitas Data 

 Uji ini berguna untuk menguji kekonsistenan jawaban responden dari waktu 

ke waktu. Variabel dalam penelitian dikatakan valid bila memiliki nilai cronbach’s 

alpha diatas 0,60 (Murniati et.al., 2013). 

Tabel 4. 19 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan 0,958 Reliabel 

Kompleksitas Tugas 0,946 Reliabel 

Tekanan Anggaran Waktu 0,800 Reliabel 

Independensi 0,871 Reliabel 

Profesionalisme 0,914 Reliabel 

Senioritas Auditor 0,838 Reliabel 

Penerimaan Perilaku Disfungsional 0,945 Reliabel 

Audit Judgment 0,791 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.19 , diketahui bahwa pengujian reliabilitas pada seluruh 

variabel menunjukkan nilai cronbach’s alpha diatas 0,60 yang artinya seluruh 

variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.  
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4.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.20 

Statistik Deskriptif 

Keterangan Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Tekanan Ketaatan 10-50 12-50 29,4 10-23,33 23,34-36,66 36,67-50 Sedang 

Kompleksitas Tugas 3-15 3-15 9,53 3-7 7,01-11 11,01-15 Sedang 

Tekanan Anggaran 

waktu 

7-35 16-35 26,49 7-16,33 16,34-25,66 25,67-35 Tinggi 

Independensi 8-40 26-40 34,19 8-16,66 18,67-29,32 29,33-40 Tinggi 

Profesionalisme 15-75 51-75 64,45 15-35 35,01-55 55,01-75 Tinggi 

Senioritas Auditor 4-20 13-20 16,94 4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Tinggi 

Penerimaan Perilaku 

Disfungsional 

9-45 15-45 27,68 9-21 21,01-33 33,01-45 Sedang 

Audit Judgment 9-45 23-45 31,09 9-21 21,01-33 33,01-45 Sedang 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Nilai rata-rata empiris variabel tekanan ketaatan sebesar 29,4 yang masuk 

dalam kategori sedang, yang artinya responden dalam penelitian ini masih 

mendapatkan cukup tekanan ketaatan yang berasal dari klien yang diaudit untuk 

melakukan penyimpangan dari standar dan aturan yang ada demi terwujudnya 

keinginan klien.  

Nilai rata-rata empiris untuk variabel kompleksitas tugas sebesar 9,53 yang 

masuk kedalam kategori yang sedang. Responden dalam penelitian ini terkadang 

masih mendapatkan tugas yang susah dipahami dan diselesaikan. 

Nilai rata-rata empiris variabel tekanan anggaran waktu menunjukkan hasil 

sebesar 26,49 yang masuk pada kategori tinggi, yang artinya responden masih 
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sering kekurangan waktu karena mendapat deadline yang singkat untuk 

menyelesaikan penugasan yang diberikan.  

Nilai rata-rata empiris variabel independensi menunjukkan hasil sebesar 

34,19 yang masuk dalam kategori tinggi. Responden dalam penelitian ini selama 

ini responden dalam penelitian ini memberikan penilaiannya terbebas dari pengaruh 

pihak manapun sehingga hasil yang diberikan benar-benar obyektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Nilai rata-rata empiris variabel profesionalisme menunjukkan hasil sebesar 

64,45 yang masuk dalam kategori tinggi. Responden dalam penelitian ini memiliki 

tanggungjawab yang besar terhadap penugasan yang diberikan, selain itu responden 

selalu memberikan kinerja yang sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan 

cara selalu menunjung tinggi aturan dan standar yang berlaku.  

Skor rata-rata empiris pada variabel senioritas auditor masuk dalam kategori 

yang tinggi dengan nilai sebesar 16,94. Artinya dampak senioritas yang dialami 

responden sangat terasa. Responden selalu mendapat dukungan dan arahan-arahan 

baik dari auditor yang lebih senior maupun pimpinan dalam menjalankan tugasnya.  

 Nilai rata-rata empiris variabel penerimaan perilaku disfungsional masuk 

dalam kategori sedang dengan nilai sebesar 27,68. Artinya responden mengakui 

bahwa terkadang auditor melakukan perilaku yang sifatnya disfungsional atau dapat 

mereduksi dan menurunkan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Nilai rata-rata empiris variabel audit judgment menunjukkan hasil sebesar 

31,09 yang artinya masuk dalam kategori sedang yang artinya terkadang auditor 
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masih belum presisi dalam memberikan penilaian atau judgmentnya terhadap 

laporan keuangan yang diaudit.  

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

 Uji ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi, variabel 

independen serta variabel dependen memiliki distrubusi data yang normal atau 

tidak. Dikatakan normal bila menunjukkan nilai signifikansi hasil uji kolmogorov-

smirnov > 0,05 (Murniati et.al., 2013). 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Normalitas 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .107 47 .200* .974 47 .374 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

 Dapat dilihat pada tabel 4.21 dapat terlihat bahwa nilai signifikansi dari uji 

komogorov-smirnov dan Shapiro-Wilk melebihi 0,05 yaitu sebesar 0,200 dan  

0,374, yang artinya data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling 

berkorelasi atau tidak. Dikatakan ideal bila tidak ada korelasi diantara variabel 

independen yaitu bila didapat nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 (Murniati et.al., 

2013) 

Tabel 4.22 
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Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.359 9.304  -.254 .801   
TkKtn -.051 .128 -.096 -.400 .692 .288 3.470 

KpTgs -1.002 .440 -.633 -2.275 .028 .215 4.655 

TAW .441 .360 .348 1.225 .228 .206 4.858 

Indpn .127 .295 .082 .430 .669 .452 2.211 

Prof -.021 .248 -.020 -.086 .932 .306 3.263 

SenAud 1.175 .554 .365 2.121 .040 .562 1.780 

PPD .360 .162 .529 2.217 .032 .293 3.418 

a. Dependent Variable: AJ 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.22 , dapat diketahui hasil dari semua uji multikolinearitas 

menunjukkan nilai yang ideal (tidak terdapat masalah multikolinearitas) yaitu 

nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. 

 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian 

residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Dikatakan tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas bila hasil nilai signifikansi diatas 0,05 (Murniati et.al., 

2013). 

 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -14.276 3.817  -3.740 .001 

TkKtn .056 .053 .229 1.071 .291 

KpTgs -.174 .181 -.239 -.965 .341 

TAW .141 .148 .242 .956 .345 

Indpn .229 .121 .323 1.893 .066 

Prof .078 .102 .159 .764 .449 
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SenAud .037 .227 .025 .162 .872 

PPD .042 .067 .134 .629 .533 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.23, menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi uji 

heteroskedastisitas melebihi 0,05 yang artinya tidak terdapat indikasi masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.5 Uji Model Fit 

Tabel 4. 24 

Hasil Uji Model Fit 
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 630.551 7 90.079 3.020 .012b 

Residual 1163.108 39 29.823   
Total 1793.660 46    

a. Dependent Variable: AJ 
b. Predictors: (Constant), PPD, SenAud, Indpn, KpTgs, Prof, TkKtn, TAW 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.24 , dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar 

0,012 < 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel independen dalam penelitian ini 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

4.6 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .593a .352 .235 5.461 

a. Predictors: (Constant), PPD, SenAud, Indpn, KpTgs, Prof, TkKtn, 
TAW 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
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 Pada tabel 4.25 , dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 

nilai adjusted R square  sebesar 0,235, yang artinya variabel dependen dapat 

dipengaruhi oleh seluruh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 23,5%, 

sisanya sebesar 76,5% dipengaruhi variabel lain. 

 

4.7 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.26 

Hasil Pengujian Hipotesis 
Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Keterangan 

B Std. Error Beta Sig./2 Hasil 

1 (Constant) -2.359 9.304  -.254 .801   

TkKtn -.051 .128 -.096 -.400 .692 .346 Ditolak 

KpTgs -1.002 .440 -.633 -2.275 .028 .014 Diterima 

TAW .441 .360 .348 1.225 .228 .114 Ditolak 

Indpn .127 .295 .082 .430 .669 .335 Ditolak 

Prof -.021 .248 -.020 -.086 .932 .466 Ditolak 

SenAud 1.175 .554 .365 2.121 .040 .020 Diterima 

PPD .360 .162 .529 2.217 .032 .016 Ditolak 

a. Dependent Variable: AJ   

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

 Pada tabel 4.26 , dapat dilihat hasil uji hipotesis dengan membandingkan 

nilai sig/2 terhadap α: 0,05 untuk mengetahui signifikansinya dan nilai β untuk 

mengetahui pengaruh positif atau negatifnya dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Dilihat dari nilai sig./2 variabel tekanan ketaatan sebesar 0,346 > 0,05 dan nilai 

β sebesar -0,051. Hal ini berarti variabel tekanan ketaatan tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment, maka hipotesis pertama ditolak.  
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2. Hipotesis 2 

Dilihat dari nilai sig./2 variabel kompleksitas tugas menunjukkan hasil sebesar 

0,014 < 0,05 dan β sebesar -1,002. Hal ini berarti kompleksitas tugas 

berpengaruh negatif terhadap audit judgment, maka hipotesis kedua diterima.  

3. Hipotesis 3 

Dapat dilihat dari sig./2 variabel tekanan anggaran waktu menunjukkan nilai 

sig./2 sebesar 0,114 > 0,05 dan β sebesar 0,441. Hal ini berarti tekanan anggaran  

anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap audit judgment. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.  

4. Hipotesis 4 

Dilihat dari sig./2 pengujian pada variabel independensi menunjukkan hasil 

sebesar 0,3345 > 0,05 dan β sebesar 0,127 yang artinya independensi tidak 

berpengaruh terhadap audit judgment. Maka disimpulkan hipotesis keempat 

ditolak.  

5. Hipotesis 5 

Dari hasil pengujian didapat nilai sig./2 sebesar 0,466 > 0,05 dan β sebesar -

0,021 yang berarti profesionalisme tidak berpengaruh terhadap audit judgment. 

Maka disimpulkan bahwa hipotesis ke 5 ditolak. 

6. Hipotesis 6:  

Dari hasil pengujian didapat hasil sig./2 sebesar 0,020 < 0,05 dan β sebesar 1,175 

yang artinya senioritas auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke 6 di terima.  

7. Hipotesis 7 
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Berdasarkan hasil pengujian didapat hasil sig./2 sebesar 0,016 < 0,05 dan β 

sebesar 0,360 yang artinya penerimaan perilaku disfungsional memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap audit judgment. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke 7 ditolak.  

 

4.8 Pembahasan 

4.8.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap audit judgment 

 Hasil pengujian pada variabel tekanan ketaatan terhadap audit judgment 

mendapat hasil sig./2 sebesar 0,346 > 0,05 dan β sebesar -0,051. Hal ini berarti 

tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap judgment yang diberikan auditor saat 

melakukan penugasan audit. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

pertama ditolak. Tekanan ketaatan menggambarkan kondisi ketika auditor dituntut 

untuk memenuhi keinginan klien sehingga menyebabkan auditor tersebut 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Adanya 

tekanan ketaatan auditor tidak akan mempengaruhi jalannya penugasan auditor 

dalam memberikan judgment atas laporan keuangan yang diauditnya. Auditor 

mengetahui bahwa tekanan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal 

dalam suatu pekerjaan sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah merupakan risiko 

yang sering terjadi dalam suatu pekerjaan, maka auditor tetap menjalankan 

penugasan sesuai dengan aturan, prinsip, maupun standar pengauditan yang berlaku 

tanpa memperdulikan tekanan yang diterima pada saat penugasan. Maka dari itu, 

auditor dapat dipastikan tidak akan menghiraukan tekanan yang ada yang biasanya 

mengarah pada perilaku fraud. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 
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dilakukan oleh Widyaningtyas (2018), Tjan (2018), dan Consuella (2018) yang 

menyatakan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap audit judgment.  

 

4.8.2 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap audit judgment 

 Hasil dari pengujian variabel kompleksitas tugas terhadap audit judgment 

memberikan hasil sig./2 sebesar 0,014 < 0,05 dan β senilai -1,002 yang artinya 

variabel kompleksitas tugas dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap audit 

judgment. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa banyaknya tugas yang diberikan auditor dalam 

menjalankan penugasan akan memberi gangguan terhadap jalannya proses 

pemberian judgment. Kekompleksan tugas yang diberikan terhadap auditor dalam 

penelitian ini akan menghilangkan fokusnya dalam menjalankan penugasan yang 

diberikan, yang mana dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi judgment yang 

akan diberikan. Tugas yang kompleks akan membuat auditor kesulitan untuk 

mengaitkan informasi yang didapat saat penugasan dengan laporan yang disajikan 

klien. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) 

dan Tanoto & Saputra (2017) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas 

berpengaruh negatif terhadap audit judgment.  

 

4.8.3 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap audit judgment 

 Berdasarkan hasil pengujian variabel tekanan ketaatan terhadap audit 

judgment, didapat hasil sig./2 sebesar 0,114 > 0,05 dan β sebesar 0,441. Hal ini 

berarti tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap judgment yang 
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diberikan auditor. Disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Responden dalam 

penelitian ini menerima keterbatasan anggaran waktu yang tinggi, namun 

mengganggap bahwa terbatasnya anggaran waktu yang diberikan tidak 

mempengaruhi judgment yang diberikan. Jika dilihat dari rata-rata lama bekerja 

responden hampir 4 tahun menjadi auditor, hal ini artinya auditor sudah memiliki 

jam terbang yang lumayan tinggi dan dapat beradaptasi dengan terbatasnya 

anggaran waktu yang diberikan saat penugasan dan beranggapan bahwa anggaran 

waktu yang terbatas sudah menjadi konsekuensi bagi profesi auditor untuk 

menjalankan penugasan dengan adanya deadline yang cenderung singkat. Auditor 

tetap berpegang teguh terhadap aturan dan standar audit yang berlaku untuk 

menjalankan penugasan dengan sebaik dan sebenar-benarnya, sehingga adanya 

tekanan anggaran waktu sama sekali tidak mempengaruhi hasil judgment yang 

diberikan auditor tersebut. Hasil dari pengujian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan Murni (2020) bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap 

audit judgment.  

 

4.8.4 Pengaruh Independensi terhadap audit judgment 

Dilihat dari hasil pengujian variabel independensi, didapat nilai sig./2 

sebesar 0,3345 > 0,05 dan β sebesar 0,127. Hal ini berarti independensi tidak 

berpengaruh terhadap judgment yang diberikan. Dengan demikian, hipotesis 

keempat ditolak. Profesi auditor memang menuntut auditor harus memiliki sikap 

independensi yang tinggi, namun semakin tinggi sikap independensi auditor belum 

tentu dapat memberikan kualitas judgment yang baik pula. Responden dalam 
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penelitian ini menunjukkan sikap independensi yang tinggi dalam penugasannya 

yang artinya dalam menjalankan tugasnya auditor terbebas dari pengaruh pihak 

manapun sehingga hasil yang diberikan benar-benar obyektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sikap independensi sudah sangat melekat dalam diri 

auditor karena dalam penugasannya auditor wajib menanamkan sikap independensi 

yang tinggi sehingga sikap independensi sudah tidak dapat dijadikan sebagai faktor 

yang dapat mempengaruhi audit judgment. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Waluyo (2018) yang menyatakan bahwa 

independensi tidak berpengaruh terhadap audit judgment.  

 

4.8.5 Pengaruh Profesionalisme Tugas terhadap audit judgment 

Dari hasil pengujian pada variabel profesionalisme mendapatkan hasil sig./2 

sebesar 0,466 > 0,05 dan β sebesar -0,021 yang artinya profesionalisme tidak 

berpengaruh terhadap judgment yang diambil auditor. Maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kelima ditolak. Auditor meyakini bahwa profesionalisme 

merupakan sikap yang harus dijunjung tinggi auditor dalam menjalankan 

penugasan. Namun kenyataannya dalam penugasannya, profesionalisme tidak 

memiliki pengaruh terhadap judgment yang akan diberikan auditor. Hal ini 

dikarenakan adanya sikap profesionalisme merupakan faktor yang sudah sangat 

melekat yang harus ada dalam diri auditor. Dalam memberikan judgment, auditor 

harus melakukan tindakan yang profesional karena jika auditor tidak melakukan 

tindakan yang profesional maka judgment tidak akan tercipta. Maka faktor 

profesionalisme sudah tidak dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi 
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judgment auditor karena sejatinya profesionalisme sudah melekat dalam diri setiap 

auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Safi’i & 

Jayanto (2015) yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment.  

 

4.8.6 Pengaruh Senioritas Auditor terhadap audit judgment 

Dari hasil pengujian senioritas auditor terhadap audit judgment, didapat 

nilai sig./2 sebesar 0,020 < 0,05 dan β sebesar 1,175 yang artinya senioritas auditor 

berpengaruh positif terhadap audit judgment. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ke enam diterima. Hal ini menggambarkan adanya tindakan senioritas 

yang dilakukan senior pada juniornya. Auditor senior atau atasan memberikan 

dukungan dengan memberikan arahan-arahan pada juniornya dalam melakukan 

penugasan yang dihadapi. Ketika menjalankan penugasan, auditor junior yang 

mendapat bantuan dari auditor senior akan memberikan judgment yang lebih baik 

dan tepat, karena judgment yang diberi juga merupakan bagian dari pertimbangan 

dari auditor yang lebih senior yang mana auditor senior tentu saja memiliki 

pengalaman, pengetahuan, dan materi yang lebih banyak dibanding auditor yang 

lebih junior. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanoto & 

Suputra (2017) dan Nuarsih & Mertha (2017) yang menyatakan bahwa senioritas 

auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment.  
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4.8.7 Pengaruh Penerimaan Perilaku Disfungsional terhadap audit judgment 

Dapat dilihat dari tabel uji t diatas, nilai sig./2 variabel penerimaan perilaku 

disfungsional sebesar 0,016 < 0,05 dan β sebesar 0,360. Artinya penerimaan 

perilaku disfungsional berpengaruh positif terhadap audit judgment. Dapat 

disimpulkan hipotesis ketujuh ditolak. Perilaku disfungsional yang dilakukan 

auditor biasanya adalah respon atas lingkungan sekitarnya. Auditor yang menerima 

perilaku disfungsional dalam menjalankan penugasannya ternyata akan 

meningkatkan judgment yang diberikan.  Dalam penelitian ini, dapat dibuktikan 

bahwa auditor menerima kompleksitas tugas tinggi yang memberi pengaruh 

negative terhadap judgment-nya. Auditor disini terpaksa melakukan perilaku yang 

sifatnya disfungsional seperti penghentian prematur atas prosedur audit demi 

terselesaikannya kekompleksan penugasan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rokhmani & Malikah (2018) yang menyatakan 

bahwa penerimaan perilaku disfungsional berpengaruh positif terhadap judgment 

yang dikeluarkan auditor.   
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