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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor dari Kantor Akuntan Publik di 

Kota Semarang yang terdaftar pada directory KAP 2020. Dari 28 KAP yang 

terdaftar pada directory KAP 2020, terdapat 12 KAP yang bersedia untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. Pada Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa dari 60 

kuesioner yang dibagikan, ada 59 kuesioner yang kembali dalam kondisi terisi 

penuh dan dapat diolah lebih lanjut. 

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner 

No. Nama KAP Jumlah 

Auditor 

Jumlah 

yang 

Dikirim 

Jumlah yang 

Kembali 

1 KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI 8 6 6 

2 KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, 

ARIE (CABANG) 

8 5 5 

3 KAP BENNY, TONY, FRANS & 

DANIEL (CABANG) 

6 6 5 

4 KAP DARSONO & BUDI CAHYO 

SANTOSO 

30 3 2 

5 KAP HADORI SIGUARTO ADI & 

REKAN (CABANG) 

3 3 - 

6 KAP DRS HANANTA BUDIANTO & 

REKAN (CABANG) 

10 - - 

7 KAP HELIANTONO & REKAN 

(CABANG) 

3 - - 

8 KAP I. SOETIKNO 5 5 5 

9 KAP TARMIZI ACHMAD 20 - - 

10 KAP RUCHENDI, MARJITO, 

RUSHADI & REKAN 

15 - - 

11 KAP SISWANTO  10 5 5 
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12 KAP SODIKIN & HARIJANTO 

(PUSAT) 

20 6 6 

13 KAP SOPHIAN WONGSARGO 5 5 5 

14 KAP ENDANG DEWIWATI 4 4 3 

15 KAP JONAS SUBARKA 5 - - 

16 KAP KUMALAHADI, KUNCARA, 

SUGENG PRAMUDJI DAN REKAN 

(CABANG) 

6 - - 

17 KAP PHO & REKAN 6 5 5 

18 KAP SOEKAMTO, ADI, SYAHRIL & 

REKAN (CABANG) 

5 6 6 

19 KAP SURATMAN 12 6 6 

20 KAP DR. RAHARJA, M.SI., CPA 12 - - 

TOTAL 193 60 59 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

4.1.1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Bedasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.2, setelah data dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin 

didapatkan informasi bahwa sebanyak 30 orang (50.8%) berjenis kelamin pria, 

sedangkan sisanya sebanyak 29 orang (49.2%) berjenis kelamin wanita. 
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4.1.2. Usia 

Tabel 4.3 Bedasarkan Usia 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.3, didapatkan informasi bahwa usia responden paling 

muda adalah 21 tahun dan usia responden yang paling tua adalah 56 tahun. 

Sedangkan rata-rata usia dari responden dalam penelitian ini adalah 26 tahun 10 

bulan. 

 

4.1.3. Lama Bekerja 

Tabel 4.4 Bedasarkan Lama Bekerja 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.4, didapatkan informasi bahwa auditor dengan lama bekerja 

paling singkat dalam penelitian ini adalah 12 bulan (1 tahun), auditor dengan lama 

bekerja paling lama adalah 96 bulan (8 tahun), sedangkan rata-rata lama bekerja 

auditor dalam penelitian ini sebesar 27.8475 bulan (2 tahun 4 bulan). 
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4.1.4. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.5 Bedasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.5, didapatkan informasi bahwa dari total 59 orang 

responden, 4 orang (6.8%) merupakan lulusan D3, 52 orang (88.1%) merupakan 

lulusan S1, dan sebanyak 3 orang (5.1%) merupakan lulusan S2. 

 

4.2. UJI KUALITAS DATA 

Uji kualitas data merupakan uji yang menjadi syarat apabila data yang 

diperoleh peneliti berasal dari kuesioner, tujuan dari uji kualitas data adalah agar 

data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, uji kualitas data 

dibagi menjadi dua bagian yaitu uji validitas serta uji reliabilitas. 

 

4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas data bertujuan untuk menguji kevalidan suatu kuesioner. 

Kevalidan pertanyaan pada kuesioner bila kuesioner yang disebar dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Murniati et. al., 

2013). Uji ini dilakukan dengan menggunakan pearson correlation dengan 
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menghitung korelasi antar nilai dari pertanyaan yang disebar. Data yang valid 

apabila mendapatkan r hitung > r tabel. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Tekanan Ketaatan (1) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

TEKANAN1 0.448 0.256 VALID 

TEKANAN2 0.584 0.256 VALID 

TEKANAN3 0.460 0.256 VALID 

TEKANAN4 0.161 0.256 TIDAK VALID 

TEKANAN5 0.502 0.256 VALID 

TEKANAN6 0.460 0.256 VALID 

TEKANAN7 0.338 0.256 VALID 

TEKANAN8 0.349 0.256 VALID 

TEKANAN9 0.571 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.6, diperoleh informasi bahwa kuesioner variabel pertama yaitu 

tekanan ketaatan nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 dinyatakan valid, sedangkan 

kuesioner variabel tekanan ketaatan nomor 4 dinyatakan tidak valid karena r hitung 

< r tabel, proses selanjutnya adalah dengan menghilangkan kuesioner nomor 4 dan 

melakukan uji validitas kembali. 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Kembali Validitas Tekanan Ketaatan (2) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

TEKANAN1 0.516 0.256 VALID 

TEKANAN2 0.625 0.256 VALID 
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TEKANAN3 0.446 0.256 VALID 

TEKANAN5 0.560 0.256 VALID 

TEKANAN6 0.413 0.256 VALID 

TEKANAN7 0.296 0.256 VALID 

TEKANAN8 0.332 0.256 VALID 

TEKANAN9 0.560 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.7, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel tekanan 

ketaatan telah dinyatakan valid setelah dilakukan pengujian ulang karena semua r 

hitung > r tabel. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Pengalaman 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

PENGALAMAN1 0.863 0.256 VALID 

PENGALAMAN2 0.852 0.256 VALID 

PENGALAMAN3 0.840 0.256 VALID 

PENGALAMAN4 0.861 0.256 VALID 

PENGALAMAN5 0.706 0.256 VALID 

PENGALAMAN6 0.797 0.256 VALID 

PENGALAMAN7 0.881 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.8, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel 

pengalaman dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas karena semua r hitung 

> r tabel. 
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Tabel 4.9 Hasil pengujian Validitas Kompkesitas Tugas 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

KOMPLEKS1 0.814 0.256 VALID 

KOMPLEKS2 0.886 0.256 VALID 

KOMPLEKS3 0.828 0.256 VALID 

KOMPLEKS4 0.844 0.256 VALID 

KOMPLEKS5 0.826 0.256 VALID 

KOMPLEKS6 0.799 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.9, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel 

kompleksitas tugas dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas karena semua r 

hitung > r tabel. 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Audit Tenure (1) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

TENURE1 0.622 0.256 VALID 

TENURE2 0.750 0.256 VALID 

TENURE3 0.743 0.256 VALID 

TENURE4 0.373 0.256 VALID 

TENURE5 0.580 0.256 VALID 

TENURE6 -0.238 0.256 TIDAK VALID 

TENURE7 0.838 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.10, diperoleh informasi bahwa kuesioner variabel audit tenure 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 dinyatakan valid, sedangkan kuesioner variabel audit 
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tenure nomor 6 dinyatakan tidak valid karena r hitung < r tabel, proses selanjutnya 

adalah dengan menghilangkan kuesioner nomor 6 dan melakukan uji validitas 

kembali. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Audit Tenure (2) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

TENURE1 0.726 0.256 VALID 

TENURE2 0.763 0.256 VALID 

TENURE3 0.803 0.256 VALID 

TENURE4 0.313 0.256 VALID 

TENURE5 0.612 0.256 VALID 

TENURE7 0.870 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.11, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel audit 

tenure telah dinyatakan valid setelah dilakukan pengujian ulang karena semua r 

hitung > r tabel. 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Perilaku Disfungsional 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

DISF1 0.357 0.256 VALID 

DISF2 0.638 0.256 VALID 

DISF3 0.581 0.256 VALID 

DISF4 0.546 0.256 VALID 

DISF5 0.736 0.256 VALID 

DISF6 0.690 0.256 VALID 
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DISF7 0.648 0.256 VALID 

DISF8 0.627 0.256 VALID 

DISF9 0.677 0.256 VALID 

DISF10 0.763 0.256 VALID 

DISF11 0.722 0.256 VALID 

DISF12 0.677 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.12, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel 

perilaku disfungsional telah dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas karena 

semua r hitung > r tabel. 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Validitas Self-Efficacy 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

SELF1 0.784 0.256 VALID 

SELF2 0.855 0.256 VALID 

SELF3 0.823 0.256 VALID 

SELF4 0.794 0.256 VALID 

SELF5 0.843 0.256 VALID 

SELF6 0.850 0.256 VALID 

SELF7 0.842 0.256 VALID 

SELF8 0.855 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.13, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel self-

efficacy telah dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas karena semua r hitung 

> r tabel. 
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Tabel 4.14 Hasil Pengujian Validitas Skeptisisme Profesional (1) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

SKEPTIS1 0.171 0.256 TIDAK VALID 

SKEPTIS2 0.480 0.256 VALID 

SKEPTIS3 0.298 0.256 VALID 

SKEPTIS4 0.459 0.256 VALID 

SKEPTIS5 0.567 0.256 VALID 

SKEPTIS6 0.759 0.256 VALID 

SKEPTIS7 0.817 0.256 VALID 

SKEPTIS8 0.733 0.256 VALID 

SKEPTIS9 0.781 0.256 VALID 

SKEPTIS10 0.717 0.256 VALID 

SKEPTIS11 0.658 0.256 VALID 

SKEPTIS12 0.650 0.256 VALID 

SKEPTIS13 0.779 0.256 VALID 

SKEPTIS14 0.748 0.256 VALID 

SKEPTIS15 0.529 0.256 VALID 

SKEPTIS16 0.471 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.14, diperoleh informasi bahwa kuesioner variabel skeptisisme 

profesional nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 telah dinyatakan 

valid, sedangkan kuesioner variabel skeptisisme profesional nomor 1 dinyatakan 

tidak valid karena r hitung < r tabel, proses selanjutnya adalah dengan 

menghilangkan kuesioner nomor 1 dan melakukan uji validitas kembali. 
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Tabel 4.15 Hasil Pengujian Kembali Validitas Skeptisisme Profesional (2) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

SKEPTIS2 0.438 0.256 VALID 

SKEPTIS3 0.267 0.256 VALID 

SKEPTIS4 0.410 0.256 VALID 

SKEPTIS5 0.566 0.256 VALID 

SKEPTIS6 0.776 0.256 VALID 

SKEPTIS7 0.808 0.256 VALID 

SKEPTIS8 0.747 0.256 VALID 

SKEPTIS9 0.793 0.256 VALID 

SKEPTIS10 0.711 0.256 VALID 

SKEPTIS11 0.668 0.256 VALID 

SKEPTIS12 0.650 0.256 VALID 

SKEPTIS13 0.760 0.256 VALID 

SKEPTIS14 0.727 0.256 VALID 

SKEPTIS15 0.582 0.256 VALID 

SKEPTIS16 0.518 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.15, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel 

skeptisisme profesional telah dinyatakan valid setelah dilakukan pengujian ulang 

karena semua r hitung > r tabel. 

 



 
 

49 
 

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Validitas Audit Judgement (Awal) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

JUDGMENT1 0.430 0.256 VALID 

JUDGMENT2 0.443 0.256 VALID 

JUDGMENT3 0.385 0.256 VALID 

JUDGMENT4 0.221 0.256 TIDAK VALID 

JUDGMENT5 0.775 0.256 VALID 

JUDGMENT6 0.319 0.256 VALID 

JUDGMENT7 0.709 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.16, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel audit 

judgement dinyatakan valid kecuali item pertanyaan nomor 4, maka dari itu perlu 

dilakukan uji valdititas ulang dengan terlebih dahulu melakukan eliminasi terhadap 

item pertanyaan nomor 4. 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Ulang Validitas Audit Judgement (Akhir) 

Pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

JUDGMENT3 0.743 0.256 VALID 

JUDGMENT5 0.886 0.256 VALID 

JUDGMENT7 0.905 0.256 VALID 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pada tabel 4.17, diperoleh informasi bahwa seluruh kuesioner variabel audit 

judgement telah dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas karena semua r 

hitung > r tabel. 

 



 
 

50 
 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Analisis reliabilitas dipakai untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian sungguh reliabel. Reliabilitas menjelaskan apakah hasil 

pengukuran tetap dapat dinyatakan konsisten apabila pengukuran dilakukan lebih 

dari satu kali terhadap gejala yang serupa. Apabila koefisien reliabilitas/koefisien 

alpha diatas 0.60 maka dapat diperoleh kesimpulan instrumen penelitian ini dapat 

diandalkan.  

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Reliabilitas (Awal) 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan 0.505 Tidak Reliabel 

Pengalaman 0.924 Reliabel 

Kompleksitas Tugas 0.909 Reliabel 

Audit Tenure 0.725 Reliabel 

Perilaku Disfungsional 0.866 Reliabel 

Self-Efficacy 0.937 Reliabel 

Skeptisisme Profesional 0.877 Reliabel 

Audit Judgement 0.799 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.18, diperoleh informasi bahwa variabel tekanan 

ketaatan tidak reliabel karena nilai Cronbach’s alpha masih berada dibawah 0.60. 

Langkah selanjutnya, yaitu melakukan uji reliabilitas ulang terhadap variabel 

tekanan ketaatan dengan melakukan drop (menghapus item pertanyaan) yang 

memiliki Cronbach’s alpha if item deleted tertinggi hingga diperoleh Cronbach’s 

apha diatas 0.60. 
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Tabel 4.19 Hasil Pengujian Ulang Reliabilitas (Akhir) 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan 0.620 Reliabel 

Pengalaman 0.924 Reliabel 

Kompleksitas Tugas 0.909 Reliabel 

Audit Tenure 0.725 Reliabel 

Perilaku Disfungsional 0.866 Reliabel 

Self-Efficacy 0.937 Reliabel 

Skeptisisme Profesional 0.877 Reliabel 

Audit Judgement 0.799 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.19 setelah melakukan uji reliabilitas ulang terhadap 

variabel tekanan ketaatan, seluruh variabel dalam penelitian ini telah dapat 

dinyatakan reliabel karena Cronbach’s alpha tiap variabel telah berada diatas 0.6. 

 

4.3. STATISTIK DESKRIPTIF 

Tabel 4.20 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Keterangan Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Tekanan 

Ketaatan 

5-25 5-19 12.14 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Sedang 

Pengalaman 7-35 21-35 29.44 7-16.3 16.4-25.7 25.8-35 Tinggi 

Kompleksitas 

Tugas 

6-30 6-24 11.76 6-14 14.1-22.1 22.2-30 Rendah 
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Audit Tenure 6-30 18-29 23.95 6-14 14.1-22.1 22.2-30 Tinggi 

Perilaku 

Disfungsional 

12-60 20-51 35.08 12-28 28.1-44.1 44.2-60 Sedang 

Self-Efficacy 8-40 24-40 31.76 8-18.67 18.68-29.34 29.35-40 Tinggi 

Skeptisisme 

Profesional 

15-75 45-75 57.95 15-35 35.1-55.1 55.2-75 Tinggi 

Audit 

Judgement 

3-15 3-15 9.85 3-7 7.1-11 11.1-15 Sedang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Nilai dari mean variabel tekanan ketaatan adalah sebesar 12,14 yang berarti 

masuk dalam kategori sedang. Artinya, auditor dalam melakukan pekerjaannya 

sehari-hari masih ada yang mengalami rasa khawatir akan mendapatkan masalah 

apabila tidak memenuhi permintaan klien maupun atasan untuk berperilaku 

menyimpang dari standar profesional. 

Nilai dari mean variabel pengalaman adalah sebesar 29,44 yang berarti masuk 

dalam kategori tinggi. Artinya auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini 

merupakan auditor yang memiliki jam terbang yang terbilang tinggi/banyak, dapat 

dilihat juga dari karakteristik responden, rata-rata lama bekerja auditor yang 

menjadi responden dalam penelitian ini lebih dari 2 tahun. Pengalaman sangat 

membantu auditor dalam melaksanakan tugas audit karena dengan banyaknya 

pengalaman, auditor dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi 

karena telah terbiasa melakukan tugas tersebut. 

Nilai dari mean variabel kompleksitas tugas adalah sebesar 11,76 yang berarti 

masuk dalam kategori rendah. Artinya dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari 

auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak mengalami kesulitan 
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yang berarti dalam mengerjakan tugas audit yang dikarenakan karena keterbatasan 

informasi. 

Nilai dari mean variabel audit tenure adalah sebesar 23,95 yang berarti masuk 

dalam kategori tinggi. Artinya auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini 

memiliki masa perikatan hubungan audit yang cukup lama dengan klien mereka. 

Nilai dari mean variabel perilaku disfungsional adalah sebesar 35,08 yang 

berarti masuk dalam kategori sedang. Artinya auditor yang menjadi responden 

dalam penelitian ini belum sepenuhnya telah menegakkan profesionalisme, auditor 

masih membenarkan tindakan-tindakan yang berada diluar kaidah yang berlaku, 

seperti premature sign-off, under reporting ataupun melakukan penggantian 

terhadap prosedur audit yang telah ditentukan. 

Nilai dari mean variabel self-efficacy adalah sebesar 31,76 yang berarti masuk 

dalam kategori tinggi. Artinya auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini 

memiliki keyakinan diri yang tinggi, artinya auditor yakin akan kemampuannya 

dalam menyelesaikan segala penugasan yang diberikan kepadanya, sehingga 

auditor tidak langsung menyerah apabila menghadapi hal-hal yang sulit.  

Nilai dari mean variabel skeptisisme profesional adalah sebesar 57,95 yang 

berarti masuk dalam kategori tinggi. Artinya auditor yang menjadi responden dalam 

penelitian ini bersikap kritis dalam menangani bukti-bukti audit yang ada. Auditor 

tidak begitu saja dengan mudah menerima segala penjelasan klien terkait suatu 

bukti audit tetapi juga mengajukan berbagai macam pertanyaan terkait bukti yang 

diberikan. 
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Nilai dari mean variabel audit judgement adalah sebesar 11,19 yang berarti 

masuk dalam kategori sedang. Artinya kebijakan yang dibuat auditor terkait suatu 

hasil audit telah cukup sesuai dengan standar yang berlaku meski belum 

sepenuhnya terbebas dari segala macam pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh 

pihak lain. 

 

4.4. UJI ASUMSI KLASIK 

4.4.1. Uji Normalitas 

Untuk melakukan uji terhadap normalitas data, uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov.Adapun hasil pengujian 

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 
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Dari hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual 

di Gambar 4.1. diidapatkan hasil bahwa data telah terdistribusi secara normal 

dikarenakan nilai sig > alpha (0.05). 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah di 

dalam model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen. 

Cara untuk mendapatkan informasi apakah terjadi multikolinearitas adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan VIF. 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Multikolinearitas 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan Gambar 4.2 didapat hasil bahwa nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 

10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.  
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4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melakukan pengujian apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka dikatakan homokedastisitas dan jika berbeda maka dapat 

dikatakan heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas digunakan uji Spearman’s Rho, dimana uji ini melakukan 

regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, didapat hasil bahwa semua nilai sig(2-

tailed) > 0.05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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4.4.4. Uji Model Fit 

 
Gambar 4.4 Hasil Uji Model Fit 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

 Pada Gambar 4.4, diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi yang 

diperoleh adalah sebesar 0.008 < 0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yang dipakai dapat dipakai untuk memprediksi variabel dependen. 

 

4.4.5. Koefisien Determinasi 

 
Gambar 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

 Melalui uji koefisien determinasi pada Gambar 4.5 di atas, dapat diketahui 

bahwa adjusted R square-nya sebesar 0.205 (20.5%). Artinya variabel audit 

judgement dipengaruhi oleh ketujuh variabel bebas yang ada dalam penelitian ini 

(tekanan ketaatan, pengalaman, kompleksitas tugas, audit tenure, perilaku 
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disfungsional, self-efficacy, dan skeptisisme professional) sebesar 20.5%, 

sedangkan sisanya sebesar 79.5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

4.5. UJI HIPOTESIS 

 

Gambar 4.6 Hasil Uji Hipotesis 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

1. Uji Hipotesis Pertama 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.042 < 0.05 dan 𝛽 sebesar -0.188. Dengan ini dapat diperoleh hasil 

bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti tekanan ketaatan 

berpengaruh negatif terhadap audit judgement. 

2. Uji Hipotesis Kedua 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.030 < 0.05 dan 𝛽 sebesar -0.339. Dengan ini dapat diperoleh hasil 

bahwa hipotesis kedua ditolak, berarti pengalaman berpengaruh negatif 

terhadap audit judgement. 
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3. Uji Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.085 > 0.05 dan 𝛽 sebesar -0.171. Dengan ini dapat diperoleh hasil 

bahwa hipotesis ketiga ditolak, berarti kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement. 

4. Uji Hipotesis Keempat 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.003 < 0.05 dan 𝛽 sebesar +0.622. Dengan ini dapat diperoleh hasil 

bahwa hipotesis keempat diterima, berarti audit tenure berpengaruh 

positif terhadap audit judgement. 

5. Uji Hipotesis Kelima 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.461 > 0.05 dan 𝛽 sebesar +0.005. Dengan ini dapat diperoleh hasil 

bahwa hipotesis kelima ditolak, berarti perilaku disfungional tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement. 

6. Uji Hipotesis Keenam 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.490 > 0.05 dan 𝛽 sebesar -0.002. Dengan ini dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa hipotesis keenam ditolak, berarti self-efficacy tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement. 

3. Uji Hipotesis Ketujuh 

Berdasarkan Gambar 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai sig/2 sebesar 

0.014 < 0.05 dan 𝛽 sebesar -0.152. Dengan ini dapat diperoleh 



 
 

60 
 

kesimpulan bahwa hipotesis ketujuh ditolak, berarti skeptisisme 

profesional berpengaruh negatif terhadap audit judgement. 

 

4.6 PEMBAHASAN 

4.6.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgement 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yang berarti tekanan 

ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgement. Auditor yang mengalami 

tekanan ketaatan dalam bekerja baik dari atasannya maupun dari kliennya 

cenderung mengalami kesulitan untuk menegakkan profesionalisme, sehingga 

audit judgement yang dibuat oleh auditor menjadi kurang objektif.  

Berdasarkan statistik deskriptif penelitian ini, tekanan ketaatan yang dialami 

auditor adalah sedang yang berarti masih cukup sering dialami oleh auditor. 

Tekanan ketaatan dapat terjadi karena auditor tidak ingin adanya 

perselisihan/permasalahan di antara dirinya dengan klien maupun atasannya, alasan 

auditor menghindari permasalahan dengan atasannya dikarenakan auditor ingin 

tetap bekerja di KAP tempat dimana ia bekerja, sedangkan alasan auditor untuk 

menghindari permasalahan dengan klien adalah agar klien yang bersangkutan tidak 

beralih ke KAP lain. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Sofiani & Tjondro (2014) yang juga menyatakan bahwa tekanan 

ketaatan memiliki pengaruh yang negatif terhadap audit judgement. 
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4.6.2 Pengaruh Pengalaman terhadap Audit Judgement 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, yang berarti pengalaman 

berpengaruh secara negatif terhadap audit judgement. Pengalaman lebih 

berpengaruh secara negatif terhadap audit judgement yang dihasilkan.  Hal ini dapat 

dijelaskan dengan auditor yang telah berpengalaman serta memahami segala 

macam seluk-beluk prosedur audit yang ada, seiring waktu justru akan 

memanfaatkan pengetahuan yang ia peroleh melalui pengalamannya untuk 

melakukan pengabaian terhadap prosedur audit tertentu. Motivasi auditor 

melakukan hal ini dikarenakan ketatnya persaingan dengan KAP lain sehingga 

auditor merasa harus menyelesaikan tugas audit yang diberikan kepadanya secepat-

cepatnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangesti & 

Setyowati (2018) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh negatif 

terhadap audit judgement yang dibuat oleh auditor. 

 

4.6.3 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgement 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak, yang berarti kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang dihasilkan oleh auditor. Hal ini 

dapat dijelaskan dengan auditor dalam menjalankan tugasnya tidaklah seorang diri 

namun dalam suatu tim, sehingga apabila ada seseorang yang mengalami kesulitan 

dalam memahami suatu tugas yang diberikan, anggota tim yang lebih senior dapat 

membantu untuk menjelaskan sehingga audit judgement yang dihasilkan dapat 

tetap akurat. Statistik deskriptif mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa 

tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi auditor cenderung rendah artinya dalam 
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melakukan tugasnya sehari-hari auditor jarang menjumpai tugas dimana auditor 

mengalami kesulitan dalam memahami tugas tersebut. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Safi’i & Jayanto (2015) yang 

menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit judgement 

yang dihasilkan oleh auditor. 

 

4.6.4 Pengaruh Audit Tenure terhadap Audit Judgement 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, yang berarti audit tenure 

berpengaruh positif terhadap audit judgement yang dihasilkan oleh auditor. 

Berdasarkan statistik deskriptif tingkat audit tenure cukup tinggi artinya auditor 

yang menjadi responden dalam penelitian ini telah menjalin hubungan yang cukup 

lama dengan klien mereka. Semakin lama hubungan yang terjalin antara seorang 

auditor dengan kliennya hal tersebut akan membantu auditor untuk dapat lebih 

memahami kondisi yang sedang dialami oleh sang klien sehingga auditor dapat 

lebih objektif dalam membuat audit judgement. Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sofiani & 

Tjondro (2014) yang menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap 

audit judgement yang dihasilkan oleh auditor. 

 

4.6.5 Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Audit Judgement 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak, yang berarti perilaku 

disfungsional dinyatakan tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang 

dihasilkan auditor. Hal ini dapat dijelaskan dengan auditor sebelum melaksanakan 
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tugasnya sudah terlebih dahulu memilah-milah prosedur mana saja yang hendak ia 

pakai yang akan membatunya untuk menghasilkan audit judgement yang optimal. 

Apabila terjadi premature sign-off pada suatu prosedur, hal tersebut tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir audit judgement sang auditor karena 

prosedur-prosedur selanjutnya yang telah disusun oleh auditor akan melengkapi 

segala kekurangan atau temuan yang terlewatkan pada prosedur sebelumnya. 

Perilaku disfungsional yang tidak berpengaruh terhadap audit judgement juga 

didukung oleh statistik deksriptif yang menyatakan meskipun tingkat perilaku 

disfungsional masuk dalam kategori sedang, perilaku disfungsional tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement yang dihasilkan auditor. 

 

4.6.6 Pengaruh Self-Efficacy terhadap Audit Judgement 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak, yang berarti self-efficacy tidak 

memiliki pengaruh terhadap audit judgement yang dihasilkan oleh auditor. Hal ini 

dapat dijelaskan dengan self-efficacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pembentukan suatu audit judgement, meskipun self-efficacy yang dimiliki 

seorang auditor terbilang rendah apabila ia didukung dengan bukti audit yang 

memadai maka  auditor tersebut akan mampu untuk menghasilkan audit judgement 

yang baik, sebaliknya apabila auditor memiliki self-efficacy yang tinggi namun 

dalam pelaksanaan tugas auditnya tidak dibekali dengan informasi serta bukti-bukti 

audit yang cukup untuk menghasilkan audit judgement yang berkualitas maka audit 

judgement yang dihasilkannya tidak akan akurat. Penelitian ini sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Monica (2018) yang menyatakan bahwa self-

efficacy tidak berpengaruh terhadap audit judgement yang dihasilkan oleh auditor. 

 

4.6.7 Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Audit Judgement 

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini ditolak, yang berarti skeptisisme 

profesional berpengaruh secara negatif terhadap audit judgement yang dibuat oleh 

auditor. Audit judgement sendiri dibutuhkan ketika menghadapi suatu 

ketidakpastian terkait dengan keterbatasan informasi. Auditor yang berkeribadian 

skeptis cenderung akan mengajukan berbagai macam pertanyaan terhadap klien 

guna memperoleh sebanyak mungkin jawaban terkait suatu bukti audit, terlalu 

banyaknya informasi yang diterima dari klien ini kemudian justru akan 

memperumit proses auditor dalam mengambil suatu judgement. Terlalu banyaknya 

informasi yang menjadi bahan pertimbangan justru akan mengakibatkan audit 

judgement yang dihasilkan menjadi terlalu melebar dan tidak terfokus. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Munawarah (2019) yang 

menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh negatif terhadap audit 

judgement yang dihasilkan oleh auditor.   
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