
 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 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. Arnestesa 5 5 5 

2. Ashari dan Ida 

Nurhayati 
5 5 5 

3. Bayudi, 

Yohana, Suzy, 

Arie (Cabang) 

5 5 5 

4. Benny, Tony, 

Frans, & 

Daniel 

(Cabang) 

5 5 4 

5. Darsono & 

Budi Cahyo 

Santoso 

2 2 2 

6. Harhinto 

Teguh 
6 6 6 

7. I. Soetikno 5 - - 

8. Jonas Subarka 1 - - 

9. Sarastanto dan 

Rekan 
5 5 5 

10. Siswanto 3 - - 

11. Sodikin & 

Harijanto 

(Pusat) 

5 5 5 

12. Soekamto, 

Adi, Syahril & 

Rekan (Pusat) 

5 5 5 
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13. Sophian 

Wongsargo 
5 5 5 

14. Suratman 5 5 5 

15. Teguh Heru & 

Rekan 

(Cabang) 

5 5 5 

16. Tri Bowo 

Yulianto 

(Cabang) 

5 5 5 

Total 72 63 62 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 72 kuesioner yang disebarkan ke 16 

KAP yang ada di Semarang, hanya 63 kuesioner yang kembali dan 1 yang tidak 

dapat diolah. Jadi keseluruhan sampel berjumlah 62 kuesioner. 

 

4.1.1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2  

Jenis Kelamin Responden 

 
Jenis_Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pria 28 45.2 45.2 45.2 

Wanita 34 54.8 54.8 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

         Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 45,2% dari total responden atau 

sebanyak 28 orang, berjenis kelamin pria. Sedangkan 54,8% sisanya atau 

sebanyak 34 orang lainnya berjenis kelamin wanita. 
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4.1.2. Umur 

Tabel 4.3  

Umur Responden 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur 62 21 47 26.79 5.025 

Valid N (listwise) 62     

         Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.3 menunjukkan responden yang mengisi kuesioner berumur 

minimal 21 tahun dan maksimum 47 tahun, dengan rata-rata umur dari seluruh 

responden adalah 26,79 tahun atau 26 tahun 3 bulan. 

 

4.1.3. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4 

Pendidikan Terakhir Responden 

 
Pendidikan_Terakhir 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid D3 4 6.5 6.5 6.5 

S1 51 82.3 82.3 88.7 

S2 7 11.3 11.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

           Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 4 responden (6,5%) yang 

memiliki pendidikan terakhir D3, 51 responden (82,3%) memiliki pendidikan 

terakhir S1, dan 7 responden lainnya (11,3%) memiliki pendidikan terakhir S2. 
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4.1.4. Lama Bekerja 

Tabel 4.5 

Lama Bekerja Responden 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lama_Bekerja 62 12 120 38.34 30.932 

Valid N (listwise) 62     

         Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.5 menunjukkan responden minimal sudah bekerja selama 12 

bulan (1 tahun) dan maksimal 120 bulan (10 tahun), dengan rata-rata lama bekerja 

selama 38,34 bulan atau selama 3 tahun 1 bulan. 

 

4.1.5. Jabatan 

Tabel 4.6 

Jabatan Responden 

 
Jabatan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Auditor Junior 40 64.5 64.5 64.5 

Auditor Senior 22 35.5 35.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

     Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.6 menunjukkan 64,5% atau sebanyak 40 responden 

merupakan auditor junior, sedangkan 35,5% atau sebanyak 22 responden 

merupakan auditor senior. 
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4.1.6. Banyaknya Penugasan 

Tabel 4.7 

Banyaknya Penugasan Responden 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Banyaknya_Penugasan 62 2 400 45.89 84.983 

Valid N (listwise) 62     

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.7 menunjukkan penugasan yang sudah dilakukan oleh 

responden minimal sebanyak 2 kali penugasan dan maksimal sebanyak 400 kali 

penugasan selama menjadi auditor, dengan rata-rata banyak penugasan yang 

sudah dilakukan yaitu sebanyak, 45,89  atau 45-46 kali penugasan. 

 

4.1.7. Penugasan Khusus 

Tabel 4.8 

Penugasan Khusus Responden 

 
Penugasan_Khusus 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Belum pernah  29 46.8 46.8 46.8 

Sudah pernah 33 53.2 53.2 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

           Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebanyak 46,8% atau 29 responden 

belum pernah memiliki penugasan khusus, sedangkan 53,2% lainnya atau 33 

responden sudah memiliki penugasan khusus, seperti review, kompilasi,  financial 
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due diligence, efektivitas sistem teknologi & informasi, audit upon procedure, 

lapping penerimaan piutang, ataupun audit dana kampanye.  

 

4.2. Uji Kualitas Data 

4.2.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk melihat apakah item pertanyaan pada 

kuesioner dapat digunakan untuk mengukur suatu variabel. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung yang didapat dengan r tabelnya. 

Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 62 responden, maka didapat 

nilai degree of freedom (df) sebesar 60 yang berasal dari n-2. Sehingga nilai r tabel 

yang digunakan pada pengujian validitas adalah sebesar 0,254. 

 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Validitas Pengalaman 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

PNGL1 0,778 0,254 Valid 

PNGL2 0,793 0,254 Valid 

PNGL3 0,670 0,254 Valid 

PNGL4 0,727 0,254 Valid 

PNGL5 0,739 0,254 Valid 

PNGL6 0,583 0,254 Valid 

PNGL7 0,727 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.9, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel pengalaman lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabelnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. 
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Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Skeptisisme Profesional 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

SKPT1 0,634 0,254 Valid 

SKPT2 0,761 0,254 Valid 

SKPT3 0,600 0,254 Valid 

SKPT4 0,589 0,254 Valid 

SKPT5 0,607 0,254 Valid 

SKPT6 0,722 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.10, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel skeptisisme profesional lebih besar dibandingkan dengan nilai r 

tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. 

 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Penerapan Aturan Etika 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

PNRPN1 0,764 0,254 Valid 

PNRPN2 0,750 0,254 Valid 

PNRPN3 0,780 0,254 Valid 

PNRPN4 0,792 0,254 Valid 

PNRPN5 0,806 0,254 Valid 

PNRPN6 0,667 0,254 Valid 

PNRPN7 0,807 0,254 Valid 

PNRPN8 0,775 0,254 Valid 

PNRPN9 0,750 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.11, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel penerapan aturan etika lebih besar dibandingkan dengan nilai r 

tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. 
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Task Specific Knowledge 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

TSK1 0,679 0,254 Valid 

TSK2 0,540 0,254 Valid 

TSK3 0,704 0,254 Valid 

TSK4 0,863 0,254 Valid 

TSK5 0,824 0,254 Valid 

TSK6 0,799 0,254 Valid 

TSK7 0,832 0,254 Valid 

TSK8 0,805 0,254 Valid 

TSK9 0,817 0,254 Valid 

TSK10 0,745 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.12, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel task specific knowledge lebih besar dibandingkan dengan nilai r 

tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Validitas Red Flags 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

RED1 0,622 0,254 Valid 

RED2 0,444 0,254 Valid 

RED3 0,507 0,254 Valid 

RED4 0,465 0,254 Valid 

RED5 0,570 0,254 Valid 

RED6 0,578 0,254 Valid 

RED7 0,583 0,254 Valid 

RED8 0,671 0,254 Valid 

RED9 0,623 0,254 Valid 

RED10 0,630 0,254 Valid 

RED11 0,587 0,254 Valid 

RED12 0,572 0,254 Valid 

RED13 0,362 0,254 Valid 

RED14 0,401 0,254 Valid 

RED15 0,647 0,254 Valid 



52 

 

 
 

RED16 0,719 0,254 Valid 

RED17 0,458 0,254 Valid 

RED18 0,677 0,254 Valid 

RED19 0,615 0,254 Valid 

RED20 0,624 0,254 Valid 

RED21 0,753 0,254 Valid 

RED22 0,730 0,254 Valid 

RED23 0,544 0,254 Valid 

RED24 0,610 0,254 Valid 

RED25 0,574 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.13, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel red flags lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabelnya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. 

 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Validitas Beban Kerja (1) 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

BEBAN1 0,623 0,254 Valid 

BEBAN2 0,478 0,254 Valid 

BEBAN3 0,573 0,254 Valid 

BEBAN4 0,547 0,254 Valid 

BEBAN5 -0,247 0,254 Tidak Valid 

BEBAN6 0,574 0,254 Valid 

BEBAN7 -0,298 0,254 Tidak Valid 

BEBAN8 0,649 0,254 Valid 

BEBAN9 0,546 0,254 Valid 

BEBAN10  0,641  0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.14, nilai r hitung pada item pertanyaan nomor 5 dan 7 

tidak valid karena kurang dari nilai r tabel, maka dilakukan pengujian ulang 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Hasil Pengujian Validitas Beban Kerja (2) 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

BEBAN1 0,592 0,254 Valid 

BEBAN2 0,569 0,254 Valid 

BEBAN3 0,582 0,254 Valid 

BEBAN4 0,590 0,254 Valid 

BEBAN6 0,639 0,254 Valid 

BEBAN8 0,626 0,254 Valid 

BEBAN9 0,588 0,254 Valid 

BEBAN10 0,655 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.15, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel beban kerja lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabelnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. 

 

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Validitas Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

DETEKSI1 0,533 0,254 Valid 

DETEKSI2 0,596 0,254 Valid 

DETEKSI3 0,776 0,254 Valid 

DETEKSI4 0,458 0,254 Valid 

DETEKSI5 0,430 0,254 Valid 

DETEKSI6 0,681 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.16, nilai r hitung semua item pertanyaan yang terdapat 

pada variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan lebih besar 

dibandingkan dengan nilai r tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

item pertanyaan valid. 
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4.2.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah jawaban responden 

konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai 

cronbach’s alpha dari masih-masing variabel. Apabila nilai cronbach’s alpha 

lebih dari 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengalaman 0,771 Reliabel 

Skeptisisme Profesional 0,687 Reliabel 

Penerapan Aturan Etika 0,911 Reliabel 

Task Specific Knowledge 0,919 Reliabel 

Red Flags 0,916 Reliabel 

Beban Kerja 0,735 Reliabel 

Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 
0,608 Reliabel 

      Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai cronbach’s alpha di atas 0,60, 

sehingga semua variabel dinyatakanan reliabel. 

 

4.3. Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.18 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala Keterang

an Rendah Sedang Tinggi 

Pengalaman 7-35 23-35 28,66 7-16,33 16,34-25,66 25,67-35 Tinggi 

Skeptisisme 

Profesional 
6-30 18-30 24,60 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 
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Penerapan 

Aturan Etika 
9-45 28-45 39,32 9-21 21,01-33 33,01-45 Tinggi 

Task Specific 

Knowledge 
10-50 33-50 42,52 10-23,33 23,34-36,66 36,67-50 Tinggi 

Red Flags 25-125 73-125 101,23 25-58,33 58,34-91,66 91,67-125 Tinggi 

Beban Kerja 8-40 8-21 15,23 8-18,66 18,67-29,33 29,34-40 Rendah 

Kemampuan 

Auditor 

dalam 

Mendeteksi 

Kecurangan 

6-30 18-30 23,02 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Dari tabel 4.18 dapat diketahui nilai mean yang dihasilkan pada variabel 

pengalaman adalah sebesar 28,66, sehingga dapat dikategorikan pada rentang 

tinggi. Hal itu berarti responden pada penelitian ini sudah menyelesaikan atau 

melalui banyak penugasan audit atau sudah menjalani profesinya sebagai seorang 

auditor dalam kurun waktu yang cukup lama. 

Pada variabel skeptisisme profesional, diperoleh nilai mean sebesar 24,60 

yang dapat dikategorikan pada rentang tinggi. Hal itu berarti responden pada 

penelitian ini sudah memiliki sikap kewaspadaan yang sangat baik dengan terus 

mempertanyakan setiap bukti dan informasi yang diterima untuk mendapatkan 

informasi yang berkualitas dan dapat diandalkan.  

Pada variabel penerapan aturan etika, diperoleh nilai mean sebesar 39,32 

yang dapat dikategorikan pada rentang tinggi. Hal itu berarti responden pada 

penelitian ini sudah mengerti aturan-aturan etika profesinya dengan sangat baik 

sehingga dapat menghidupnya ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai seorang auditor. 
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Pada variabel task specific knowledge, diperoleh nilai mean sebesar 42,52 

yang dapat dikategorikan pada rentang tinggi. Hal itu berarti responden pada 

penelitian ini memiliki pengetahuan akan penugasan khusus yang sangat baik 

untuk menolongnya dalam mengerjakan dan menyelesaikan penugasan audit, 

yang didapat melalui penugasan audit dan pelatihan-pelatihan yang dijalani. 

Pada variabel red flags, diperoleh nilai mean sebesar 101,23 yang dapat 

dikategorikan pada rentang tinggi. Hal itu berarti responden pada penelitian ini 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengidentifikasi red flags ketika 

melakukan penugasan audit. 

Pada variabel beban kerja, diperoleh nilai mean sebesar 15,23 yang dapat 

dikategorikan pada rentang rendah. Hal itu berarti responden pada penelitian ini 

cenderung memiliki tekanan kerja yang rendah, yang dapat dilihat dari stabilnya 

jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dari waktu-waktu sesuai dengan 

kapasitasnya.. 

Pada variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 

diperoleh nilai mean sebesar 23,02 yang dapat dikategorikan pada rentang tinggi. 

Hal itu berarti responden pada penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat 

baik untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran informasi pada suatu laporan 

keuangan saat melaksanakan penugasan auditnya. 
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi, 

variabel independen, dan juga variabel dependen sudah terdistribusi dengan 

normal atau tidak. Distribusi data digolongkan normal apabila nilai asymp. Sig. (2 

tailed) hasil uji kolmogorov smirnov-shapiro wilk lebih besar dari 0,05. 

 

Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .079 62 .200* .989 62 .833 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

   Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig. (2 tailed) 

dari uji kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 dan uji 

shapiro-wilk sebesar 0,833 yang artinya data residual pada penelitian ini sudah 

terdistribusi normal. 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi 

atau hubungan antar variabel independen yang digunakan pada penelitian. Data 

penelitian dikatakan baik apabila tidak ada korelasi antar variabel independennya. 
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Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai tolerance dan VIF dari 

masing-masing variabel independen. 

 

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pengalaman .320 3.124 

Skeptisisme .413 2.420 

Penerapan .239 4.179 

Task .134 7.476 

Red .364 2.745 

Beban .612 1.634 

     Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa pada penelitian ini dihasilkan 

nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 dalam semua 

variabel independen yang digunakan. Maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas pada data penelitian ini. 

 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya 

ketidaksamaan varian residual pada semua pengamatan di tiap variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian. Data penelitian dikatakan baik 

apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Spearman’s Rho dengan melihat nilai sig. (2 

tailed), apabila nilainya lebih besar dari 0,05 maka data terbebas dari 

heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.21 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

   
Pengalaman Skeptisisme Penerapan Task Red Beban 

Unstandardize
d Residual 

Spearma
n's rho 

Pengalaman Correlation 
Coefficient 

1.000 .591** .706** .723** .464** -.156 .017 

Sig. (2-
tailed) 

. .000 .000 .000 .000 .227 .897 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Skeptisisme Correlation 
Coefficient 

.591** 1.000 .692** .727** .672** -.440** -.017 

Sig. (2-
tailed) 

.000 . .000 .000 .000 .000 .894 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Penerapan Correlation 
Coefficient 

.706** .692** 1.000 .887** .625** -.425** -.021 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 . .000 .000 .001 .872 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Task Correlation 
Coefficient 

.723** .727** .887** 1.000 .701** -.497** -.059 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 . .000 .000 .647 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Red Correlation 
Coefficient 

.464** .672** .625** .701** 1.000 -.412** -.032 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 . .001 .802 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Beban Correlation 
Coefficient 

-.156 -.440** -.425** -.497** -.412** 1.000 .004 

Sig. (2-
tailed) 

.227 .000 .001 .000 .001 . .978 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Unstandardize
d Residual 

Correlation 
Coefficient 

.017 -.017 -.021 -.059 -.032 .004 1.000 

Sig. (2-
tailed) 

.897 .894 .872 .647 .802 .978 . 

N 62 62 62 62 62 62 62 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

       

 Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
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Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai sig. (2 tailed) pada 

semua variabel bernilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar yang artinya data 

penelitian ini terdistribusi terbebas dari heteroskedastisitas. 

 

4.5. Uji Model Fit 

Tabel 4.22 Hasil Uji Model Fit 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 272.239 6 45.373 11.006 .000a 

Residual 226.744 55 4.123   

Total 498.984 61    

a. Predictors: (Constant), Beban, Pengalaman, Red, Skeptisisme, Penerapan, Task 

b. Dependent Variable: Kemampuan    

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.22, nilai signifikansi yang dihasilkan dari pengujian 

model fit adalah sebesar 0,000 yang mana itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan pada 

penelitian ini dapat memprediksi variabel dependennya. 

 

4.6. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.23 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .739a .546 .496 2.030 

a. Predictors: (Constant), Beban, Pengalaman, Red, Skeptisisme, 

Penerapan, Task 

      Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
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 Berdasarkan tabel 4.23, dari pengujian koefisien determinasi pada nilai 

adjusted R square dihasilkan angka sebesar 0,496. Hal itu dapat diartikan bahwa 

variabel dependen (kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan) pada 

penelitian ini dapat dipengaruhi oleh setiap variabel-variabel indepen 

(pengalaman, skeptisisme profesional, penerapan aturan etika, task specific 

knowledge, red flags, dan beban kerja) sebesar 49,6% dan 50,4% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

4.7. Pengujian Hipotesis 

    Tabel 4.24 Hasil Uji Hipotesis 

 
                                             Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig./2 
Keteranga

n B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.081 4.213  4.054 .000   

Pengalaman .050 .145 .056 .346 .730 .365 Ditolak 

Skeptisisme .785 .140 .791 5.596 .000 .000 Diterima 

Penerapan -.399 .130 -.573 -3.082 .003 .002 Ditolak 

Task .445 .162 .683 2.750 .008 .004 Diterima 

Red -.168 .041 -.610 -4.051 .000 .000 Ditolak 

Beban -.067 .094 -.083 -.712 .479 .240 Ditolak 

a. Dependent Variable: Kemampuan      

Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

Tabel 4.24 menggambarkan hasil pengujian hipotesis yang menggunakan 

analisis linear berganda. Pada pengujian ini peneliti menilai signifikansi variabel 

independen pada variabel dependennya melalui nilai sig./2 yang dibandingkan 

dengan nilai level of significant (α) yaitu 0,05 dan mengetahui pengaruhnya 

melalui nilai β. 
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1. Uji Hipotesis Pengalaman 

Berdasarkan tabel 4.24, dihasilkan nilai sig./2 sebesar 0,365 dan nilai 

koefisien beta yaitu 0,050. Nilai sig./2 menunjukkan hasil lebih dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga 

hipotesis pertama ditolak. 

2. Uji Hipotesis Skeptisisme Profesional 

Berdasarkan tabel 4.24, dihasilkan nilai sig./2 sebesar 0,000 dan nilai 

koefisien beta yaitu 0,785. Nilai sig./2 kurang dari 0,05 dan nilai 

koefisien beta menunjukkan nilai positif maka dapat disimpulkan bahwa 

skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis kedua 

diterima. 

3. Uji Hipotesis Penerapan Aturan Etika 

Berdasarkan tabel 4.24, dihasilkan nilai sig./2 sebesar 0,002 dan nilai 

koefisien beta yaitu -0,399. Meskipun nilai sig./2 menunjukkan hasil 

kurang dari 0,05, namun karena nilai koefisien beta menunjukkan hasil 

minus (-) maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan aturan etika  

berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan, sehingga hipotesis ketiga ditolak. 

4. Uji Hipotesis Task Specific Knowledge 

Berdasarkan tabel 4.24, dihasilkan nilai sig./2 sebesar 0,004 dan nilai 

koefisien beta yaitu 0,445. Nilai sig./2 kurang dari 0,05 dan nilai 
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koefisien beta menunjukkan nilai positif maka dapat disimpulkan bahwa 

task specific knowledge berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hipotesis keempat diterima. 

5. Uji Hipotesis Red Flags 

Berdasarkan tabel 4.24, dihasilkan nilai sig./2 sebesar 0,000 dan nilai 

koefisien beta yaitu -0,168. Meskipun nilai sig./2 menunjukkan hasil 

kurang dari 0,05, namun karena nilai koefisien beta menunjukkan hasil 

minus (-) maka dapat disimpulkan bahwa variabel red flags berpengaruh 

negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 

sehingga hipotesis kelima ditolak. 

6. Uji Hipotesis Beban Kerja 

Berdasarkan tabel 4.25, dihasilkan nilai sig./2 sebesar 0,240 dan nilai 

koefisien beta yaitu -0,067. Karena nilai sig./2 menunjukkan hasil lebih 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel beban kerja tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan, sehingga hipotesis keenam ditolak. 

 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh Pengalaman terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

 Pengujian yang dilakukan untuk variabel pengalaman terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memberikan hasil yaitu nilai 

sig./2 sebesar 0,365 yang lebih besar dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,050. 
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Artinya pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Ini berarti tinggi 

rendahnya pengalaman yang dimiliki auditor tidak berpengaruh terhadap 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. 

Pengalaman seorang auditor dapat dinilai dari masa kerjanya ataupun 

banyaknya penugasan yang sudah dilalui. Rata-rata responden pada penelitian ini 

memiliki masa kerja selama 3 tahun 1 bulan. Dengan masa kerja yang belum 

cukup lama dan juga 64,5% responden merupakan auditor junior, maka penugasan 

yang didapatkan tidak sebanyak dan tidak sekompleks yang didapatkan oleh 

auditor senior dengan masa kerja yang lebih lama pula. Meskipun rata-rata 

penugasan yang sudah dilakukan menunjukkan hasil sebanyak 45-46 kali 

penugasaan namun apabila dilihat pada tabel jawaban responden, penugasan yang 

sudah dilakukan oleh auditor junior dan auditor senior terpaut cukup jauh. 

Meskipun masa kerja yang dimiliki oleh sebagian besar responden belum 

cukup lama, namun nilai statistik deskriptif untuk variabel pengalaman dinyatakan 

berada pada rentang kelas tinggi. Hal itu bisa terjadi karena auditor tersebut 

sebelumnya sudah pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik yang lain, dan baru 

pindah ke Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja sekarang. Sehingga 

walaupun masa kerjanya di Kantor Akuntan Publik saat ini belum cukup lama, 

sebelumnya ia sudah pernah memiliki pengalaman dari tempat bekerja yang 

sebelumnya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Kantor Akuntan Publik 

tempatnya bekerja sekarang sudah membekali para auditor ini untuk dapat 

menyelesaikan penugasan auditnya dengan sangat baik. 
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Banyaknya penugasan atau masa kerja yang lama tidak mempengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor dengan masa kerja 

yang belum lama dan belum banyaknya penugasan yang sudah diselesaikan pun 

dapat mendeteksi kecurangan ketika melakukan penugasan auditnya, dilihat dari 

hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan yang menunjukkan hasil pada rentang kelas tinggi. 

Namun kecurangan yang dapat dideteksi pun akan berbeda antara auditor junior 

dan senior karena kompleksitas penugasan yang juga berbeda. Apabila dilihat dari 

hasil pengujian variabel skeptisisme profesional yang tinggi dan berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dapat diindikasikan 

bahwa pengalaman yang dimiliki auditor tidak menjadi tolak ukur untuk menilai 

kemampuannya, karena faktor yang mempengaruhi kemampuannya adalah 

penggunakan sikap skeptisisme profesional ketika melakukan penugasan audit. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Novita et al., (2015) dan Diraga (2019) 

yang menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

4.8.2. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan 

 Pengujian yang dilakukan untuk variabel skeptisisme profesional 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memberikan hasil 

yaitu nilai sig./2 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta 

sebesar 0,785. Artinya skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap 
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kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis kedua 

diterima.  

Skeptisisme profesional mengakibatkan seorang auditor untuk bertindak 

dan menerima setiap informasi dari klien dengan hati-hati sehingga informasi dan 

bukti audit yang dikumpulkan merupakan bukti yang dapat diandalkan dan dapat 

menolong auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan sikap yang terus 

mempertanyakan kebenaran suatu informasi, seorang auditor akan terus menggali 

sampai didapatkan informasi yang dinilai mempunyai kualitas yang tinggi atau 

andal. Dilihat dari hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel skeptisisme 

profesional, menunjukkan hasil pada rentang tinggi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi sikap skeptisisme profesional seorang auditor akan semakin 

meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Hasanah (2010) dan Diraga (2019) yang menjelaskan 

bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. 

 

4.8.3. Pengaruh Penerapan Aturan Etika terhadap Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan 

Pengujian yang dilakukan untuk variabel penerapan aturan etika terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memberikan hasil yaitu nilai 

sig./2 sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 namun koefisien betanya sebesar -

0,399. Artinya penerapan aturan etika berpengaruh negatif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Ini 
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berarti semakin baik seorang auditor dalam menerapkan aturan etika maka 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan akan semakin menurun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini 

sudah sangat baik dalam menerapkan aturan etikanya saat melakukan penugasan 

audit. Hal tersebut yang dilihat dari pengujian statistik deskriptif atas variabel 

penerapan aturan etika yang menunjukkan hasil pada rentang tinggi. Namun 

tingginya penerapan aturan etika yang diimplementasikan ternyata pada penelitian 

ini berpengaruh pada menurunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Pada dasarnya, apabila audit direncanakan dan ditampilkan dengan 

baik, maka semakin besar nilai materialitas sebuah kecurangan, dan 

menjadikannya semakin kecil risiko kecurangan tidak dapat dideteksi. Meski 

standar audit memberi tekanan yang signifikan pada auditor untuk dapat 

mengidentifikasi kesalahan material atau kecurangan, tetapi dalam standar 

tersebut juga mengakui bahwa kecurangan dapat disembunyikan dengan 

penolakan pemberian bukti atau kesalahan, ataupun dengan pemalsuan 

dokumentasi. Kesulitan dalam mendeteksi kecurangan dapat diakibatkan adanya 

kolusi dari personil perusahaan atau pihak ketiga, pemalsuan, dan persetujuan 

sepihak yang tidak diungkapkan. Ini merupakan penilaian realistis terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan audit berdasarkan GAAS. 

Dalam audit laporan keuangan, auditor mengetahui bahwa kecurangan 

mungkin terjadi, tetapi lebih fokus dalam menentukan apakah laporan keuangan 

telah disajikan sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang diterima. Ketika 

seorang auditor terlalu ketat dalam melaksanakan penerapan aturan etikanya, akan 
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membuatnya kesulitan untuk mengidentifikasi kecurangan karena terfokus pada 

aturan yang ada. Seorang auditor yang memiliki dan menerapkan independensi 

akan cenderung bertindak tidak memihak serta mengutarakan temuan hanya 

berdasar pada bukti audit yang diterima. Memang penting bagi seorang auditor 

untuk terbebas dari konflik kepentingan, namun ketika auditor tersebut dinilai 

terlalu konservatif dalam menerapkan aturan etikanya dapat mempengaruhi 

bagaimana klien memperlakukan auditor. Ada kemungkinan klien tersebut merasa 

tidak nyaman sehingga ia memberikan informasi atau bukti audit yang seadanya 

atau tidak berkualitas, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada semakin 

sulitnya auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, ketika seorang auditor 

semakin baik dalam menerapkan aturan etikanya atau secara moral ia semakin 

baik, hal itu tidak secara langsung berdampak pada kemampuan teknisnya dalam 

hal ini adalah pendeteksian kecurangan. Muncul kemungkinan bahwa semakin 

baik seorang auditor dalam menerapkan aturan etikanya, semakin sulit bagi 

auditor tersebut untuk dapat melihat celah-celah kecurangan atau memiliki 

prasangka saat melakukan penugasan auditnya. Ini mendukung penelitian Rinaldi 

(2017) serta Dewi & Fakhrunnisa (2020) yang menyatakan bahwa penerapan 

aturan etika berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

 

4.8.4. Pengaruh Task Specific Knowledge terhadap Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan 
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Pengujian yang dilakukan untuk variabel task specific knowledge terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memberikan hasil yaitu nilai 

sig./2 sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,445. 

Artinya  bahwa task specific knowledge berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis keempat diterima.  

Task specific knowledge atau pengetahuan khusus akan suatu bidang 

dalam penugasan audit yang dimiliki seorang auditor dapat menolongnya dalam 

mendeteksi kecurangan. Hal itu disebabkan karena auditor tersebut memiliki 

pemahaman yang baik akan suatu tugas khusus yang berkaitan sesuai dengan 

bidang klien yang diaudit. Pengetahuan khusus ini bukan hanya didapatkan 

melalui pengalaman penugasan audit yang sudah dilalui karena pada penelitian ini 

didapati hasil bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kemampuan seorang 

auditor mendeteksi kecurangan. Namun pengetahuan khusus ini bisa didapatkan 

melalui buku-buku ataupun pelatihan-pelatihan yang terkait dengan suatu 

penugasan khusus yang diikuti oleh seorang auditor. Semakin baik task specific 

knowledge yang dimiliki seorang auditor, maka semakin baik pula 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Yusrianti (2015) dan Mukti (2020) yang menjelaskan bahwa task 

specific knowledge berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

 

4.8.5. Pengaruh Red Flags terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 



70 

 

 
 

Pengujian yang dilakukan untuk variabel red flags terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan memberikan hasil yaitu nilai sig./2 sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05 namun koefisien betanya sebesar -0,168. Dari 

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa red flags berpengaruh negatif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis 

kelima ditolak. Ini berarti semakin tinggi red flags yang dapat diidentifikasi oleh 

auditor akan berpengaruh terhadap menurunnya kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

Munculnya red flags merupakan pertanda awal dari kemungkinan adanya 

kecurangan. Namun tidak semua tanda itu mengartikan bahwa ada sebuah 

kecurangan yang terjadi. Red flags bisa saja muncul ketika seorang manajer 

memberikan pernyataan tidak jujur kepada auditor yang sedang melakukan 

penugasan audit. Ketidak jujuran itu tidak selalu mengarah pada kecurangan yang 

sedang ditutupi oleh manajer. Pada saat red flags muncul, seseorang harus 

mengambil tindakan untuk menginvestigasi situasi dan menentukan apakah 

memang kecurangan telah terjadi. Namun terkadang adanya perubahan lifestyle 

karyawan, volume penjualan yang tiba-tiba naik drastis, tidak selalu 

mengindikasikan adanya kecurangan. Agar auditor dapat mengenali red flags 

dengan baik maka mereka perlu mengetahui kategori red flags. 

Meskipun kemampuan auditor dalam mendeteksi red flags pada penelitian 

ini sangat baik, dilihat dari hasil pengujian statistik deskriptif atas variabel red 

flags yang berada pada rentang kelas tinggi, namun hal itu justru berpengaruh 

pada menurunnya kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Adanya 
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perbedaan persepi oleh tiap-tiap auditor akan suatu red flags yang muncul juga 

mempengaruhi langkah selanjutnya yang akan diambil untuk mendeteksi ada 

tidaknya sebuah kecurangan. Seorang auditor yang dapat mengidentifikasi red 

flags pada suatu penugasan audit memiliki kecenderungan untuk hanya berfokus 

pada red flags yang ditemui sehingga tidak melihat kondisi kliennya secara 

komprehensif dan menemukan celah-celah kecurangan lain di luar red flags yang 

dapat diidentifikasi.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lovita & 

Rustiana (2016), yang menyatakan bahwa red flags berpengaruh negatif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

4.8.6. Pengaruh Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

Pengujian yang dilakukan untuk variabel beban kerja terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan memberikan hasil yaitu nilai 

sig./2 sebesar 0,240 yang lebih besar dari 0,05 dan koefisien beta sebesar -0,067. 

Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beban kerja tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sehingga hipotesis 

keenam ditolak. Ini berarti tinggi rendahnya beban kerja yang dimiliki oleh 

auditor tidak berpengaruh terhadap kemampuannya dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Tingkat beban kerja yang rendah seharusnya menolong auditor untuk 

dapat semakin baik dalam mendeteksi kecurangan karena ia memiliki waktu yang 
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cukup untuk dapat menyelesaikan penugasan auditnya sesuai dengan skema yang 

berlaku. Di sisi lain, beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan auditor 

kelelahan dan memunculkan dysfunctional audit behavior. Namun hal tersebut 

tidak dapat dijadikan dalih bagi seorang auditor untuk melakukan penugasan audit 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tinggi rendahnya beban kerja yang 

dimiliki seorang auditor seharusnya tidak mempengaruhi kemampuannya dalam 

mendeteksi kecurangan. Hal itu terjadi karena penugasan audit harus tetap 

berjalan dengan didapatinya bukti yang memadai dan berjalan sesuai skema 

penugasan menurut standar yang berlaku untuk memenuhi tanggung jawabnya 

sebagai seorang auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Novita et al. 

(2015) serta Muzdalifah & Syamsu (2020) yang menyatakan bahwa beban kerja 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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