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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Auditor KAP di Surabaya 

   Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor pada 

KAP di Surabaya dengan jumlah sampel sebanyak 79 responden. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Hal ini 

dimaksudkan agar responden berasal dari semua jabatan auditor baik yunior, 

senior, manajer, maupun partner. Data diperoleh menggunakan instrumen berupa 

kuesioner yang dibagikan kepada 43 KAP di Surabaya yang terdaftar dalam IAPI. 

Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 8 Oktober - 2 November 2012.  

   Proses penyebaran kuesioner dimulai dengan mengumpulkan informasi 

mengenai daftar seluruh KAP yang terdapat di Surabaya. Informasi tersebut 

berupa nama, alamat dan nomor telepon KAP yang diperoleh melalui website 

IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia). Terdapat 43 KAP yang terdaftar dalam 

direktori IAPI tahun 2012. Langkah selanjutnya dilakukan penyebaran dilakukan 

dengan cara mengirimkan langsung kepada KAP yang terdaftar. Setelah batas 

waktu pengembalian kuesioner berakhir, maka dilakukan konfirmasi dengan KAP 

untuk proses pengambilan kuesioner yang sudah diisi. Setelah semua kuesioner 

terkumpul maka dilakukan pemilahan dan pemeriksaan terhadap kuesioner apakah 

kuesioner telah terisi lengkap atau tidak. Berikut ringkasan pengiriman dan 

penerimaan kuesioner penelitian : 

Tabel 4.1 Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Total kuesioner yang dibagikan 120 100% 

Kuesioner yang tidak kembali dan tidak direspon (tidak 

diisi) 

(29) 24,17 % 

Kuesioner yang tidak dapat digunakan  (12) 10% 

Kuesioner yang dapat digunakan 79 65,83% 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa total kuesioner yang 

telah disebarkan ke auditor KAP di Surabaya sebanyak 120 eksemplar dengan 

persentase tingkat pengembalian sebesar 65,83%. Kuesioner yang tidak kembali 
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sebesar 24,17% dengan alasan KAP sedang sangat sibuk dan banyak auditor yang 

masih bertugas di luar kota. Terdapat 10% kuesioner yang tidak dapat digunakan 

karena tidak lengkap pengisiannya. Berikut profil responden yang terdiri dari 

gender, usia, jabatan, lama bekerja di bidang pengauditan, penugasan audit, 

pekerjaan audit pada industri spesifik, jasa atestasi, dan pelatihan audit. 

Tabel 4.2 Profil Responden 

Keterangan  

Jumlah Persentase 

(orang) (%) 

Gender Laki-laki 46 58% 

  Perempuan 33 42% 

Umur 22-27 tahun 45 57% 

  28-33 tahun 13 16% 

  33-38 tahun 15 19% 

  > 38 tahun 6 8% 

Jabatan yunior 40 51% 

  senior 30 38% 

  manajer 6 8% 

  partner 3 4% 

Lama bekerja 1-3 tahun 41 52% 

di bidang  4-6 tahun 24 30% 

pengauditan 7-9 tahun 7 9% 

  > 10 tahun 7 9% 

Penugasan audit 

Mendapat penugasan audit dalam  kurang lebih tiga 

tahun terakhir 78 99% 

  

Tidak mendapat penugasan audit dalam  kurang lebih 

tiga tahun terakhir 1 1% 

Audit pada industri Memiliki pekerjaan audit pada industri spesifik 29 37% 

spesifik Tidak memiliki pekerjaan audit pada industri spesifik 50 63% 

Jasa atestasi Melakukan jasa atestasi 22 28% 

  Tidak melakukan jasa atestasi 57 72% 

Pelatihan Mendapatkan pelatihan dalam bidang pengauditan 64 81% 

  Tidak mendapatkan pelatihan dalam bidang pengauditan 15 19% 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.2 diatas pada kategori gender dapat dilihat bahwa 

dari 79 responden, 58% merupakan auditor laki-laki sedangkan auditor 

perempuan sebanyak 42%.  Berdasarkan kategori umur, terdapat 57% responden 
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berumur 22-27 tahun, kemudian 16% responden berumur 28-33 tahun, 19% 

responden berusia 33-38 tahun dan sisanya berusia diatas 38 tahun.  

   Berdasarkan kategori jabatan responden pada Tabel 4.2 diatas, ditemukan 

bahwa responden didominasi oleh auditor yunior dan auditor senior. Terdapat 

51% responden merupakan auditor yunior, 38% responden merupakan auditor 

senior, 8% merupakan manajer dan 4% merupakan partner. Berdasarkan data 

profil responden ditemukan 99% dari responden penelitian tersebut mendapatkan 

penugasan audit dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.  

   Auditor yang menjadi responden penelitian ini 52% telah bekerja selama 

satu sampai dengan tiga tahun, 30% bekerja selama 4-6 tahun, 9% telah bekerja 

selama 7-9 tahun dan sisanya telah bekerja selama datas 10 tahun.  

   Berdasarkan Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa responden sebagian besar 

tidak memiliki pekerjaan audit pada industri spesifik dan tidak melakukan jasa 

atestasi. Terlihat dari persentase responden yang tidak memiliki pekerjaan audit 

pada industri spesifik sebesar 63% dan responden yang tidak melakukan jasa 

atestasi sebesar 72%. Sebanyak 81%  responden juga telah mendapatkan pelatihan 

dalam bidang pengauditan selama menjadi auditor. 

 

4.2  Hasil Analisis Data 

4.2.1  Pilot Test 

   Pengujian ini dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan beberapa 

rekan. Prosedur yang dilakukan untuk pilot test adalah dengan memberikan 

kuesioner kepada dosen pembimbing dan beberapa rekan untuk didiskusikan 

bersama. Tujuan dilakukan pilot test ini adalah untuk memastikan agar tidak ada 

item-item pertanyaan dalam kuesioner yang ambigu atau sulit dimengerti. Setelah 

kuesioner melalui proses pilot test, maka kuesioner siap untuk dibagikan kepada 

responden.  

 

4.2.2   Hasil Pengujian Respon Bias 

 Pengujian respon bias dilakukan dengan menggunakan independen sample 

t-test untuk mengetahui perbedaan karakteristik responden yang 

mengembalikan jawaban kuesioner tepat pada waktu dengan responden yang tidak 



33 

 

mengembalikan kuesioner tepat pada waktunya. Berikut ringkasan pengujian 

respon bias dengan menggunakan independen sample t-test :  

Tabel 4.3 Hasil Pengujian independen sample t-test 

Keterangan Sig. Sig. (2 tailed) 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,159 0,96 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,798 0,175 

Pengalaman (P) 0,255 0,055 

Audit Judgment (AJ) 0,238 0,314 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan data pada Tabel 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikasi dan nilai signifikansi (2 tailed) diatas 0,05 yang berarti tidak ada 

perbedaan karakteristik responden yang mengembalikan jawaban kuesioner tepat 

pada waktu dengan responden yang tidak mengembalikan kuesioner tepat pada 

waktunya. 

 

4.2.3  Statistik Deskriptif 

   Statistik deskriptif ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui 

tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu pengalaman, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan audit 

judgment. Analisa lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan dari hasil pernyataan 

responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel. Analisa dilakukan 

dengan indeks yaitu dengan menentukan nilai besarnya kelas (Umar, 1998). 

Perhitungan nilai indeks dengan nilai minimum satu dan nilai maksimum lima 

adalah dengan rentang skala 0,8 ( 5-1/5 = 0,8) dengan kategori sebagai berikut:  

1,0 – 1,80   =  sangat rendah 

1,81 – 2,60 =  rendah 

2,61 – 3,40 =  sedang 

3,41 – 4,20 =  tinggi 

4,21 – 5,00 =  sangat tinggi 

Berikut ringkasan hasil statistik deskriptif variabel pengalaman, 

kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan audit judgment yang diperoleh dari hasil 

pengolahan SPSS: 

 a. Statistik Deskriptif Tekanan Ketaatan  
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  Berikut ringkasan statistik deskriptif untuk variabel tekanan ketaatan : 

Tabel 4.4 Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maksimum Tekanan Ketaatan 

(TK) 

Keterangan Minimum Maximum Mean Standard Deviation 

TK1 1 5 2,48 1,270 

TK2 1 5 2,30 1,042 

TK3 1 4 2,16 0,741 

TK4 1 5 2,04 1,115 

TK5 1 5 2,42 1,116 

TK6 1 5 2,14 1,009 

TK7 1 5 2.22 1,094 

TK9 1 5 2,58 0,982 

Rata-rata 1 4 1,84 0,791 

  Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban dari variabel 

tekanan ketaatan adalah 1,84 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 

0,791. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai variabel tekanan ketaatan dapat 

tergolong nilai rendah. Item pertanyaan TK1 mendapatkan rata-rata tertinggi yang 

menunjukkan bahwa auditor tidak ingin mendapatkan masalah dengan klien jika 

auditor tidak memenuhi keinginan klien untuk menyimpang dari standar 

profesional. Angka minimum dan maximum yang didapatkan adalah satu dan 

empat.  

 

b. Statistik Deskriptif Kompleksitas Tugas  

  Berikut ringkasan statistik deskriptif untuk variabel kompleksitas tugas : 

Tabel 4.5 Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maksimum Kompleksitas 

Tugas (KT) 

Keterangan Minimum Maximum Mean Standard Deviation 

KT2 1 5 3,72 1,085 

KT3 1 5 3,92 0,764 

KT4 1 5 3,52 0,998 

KT5 1 5 3,91 0,701 

KT6 1 5 3,46 1,152 

Rata-rata 1 5 3,30 0,757 

Sumber : Data diolah (2012)  
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   Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban dari variabel 

kompleksitas tugas adalah 3,30 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 

0,757. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai variabel kompleksitas tugas dapat 

tergolong nilai sedang. Item pertanyaan KT3 mendapatkan rata-rata tertinggi yang 

menunjukkan bahwa auditor dapat mengetahui dengan jelas bahwa suatu tugas 

dapat telah auditor selesaikan. Angka minimum dan maximum yang didapatkan 

adalah satu dan lima. 

 

 c.  Statistik Deskriptif Pengalaman 

  Berikut ringkasan statistik deskriptif untuk variabel pengalaman : 

Tabel 4.6 Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maksimum Pengalaman (P) 

Keterangan Minimum Maximum Mean Standard Deviation 

P1 1 5 4,34 0,696 

P2 1 5 4,30 0,686 

P3 1 5 4,19 0,786 

P4 1 5 3,97 0,816 

P5 1 5 4,16 0,854 

P6 1 5 4,10 0,744 

P7 1 5 4,03 0,716 

P8 1 5 3,62 1,066 

Rata-rata 1 5 3,71 0,663 

   Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban dari variabel 

pengalaman adalah 3,71 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 0,663. 

Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai variabel pengalaman dapat tergolong 

nilai yang tinggi. Item pertanyaan P1 mendapatkan rata-rata tertinggi yang 

menunjukkan bahwa semakin lama menjadi auditor maka semakin mengerti 

bagaimana menghadapi obyek pemeriksaan dalam memperoleh data yang 

dibutuhkan. Angka minimum dan maximum yang didapatkan adalah satu dan lima. 
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 d.  Statistik Deskriptif Audit Judgment 

  Berikut ringkasan statistik deskriptif untuk variabel audit Judgment : 

Tabel 4.7 Nilai Mean, Standard Deviation, Minimum dan Maksimum Audit Judgment (AJ) 

Keterangan Minimum Maximum Mean Standard Deviation 

AJ2 1 5 3,01 1,115 

AJ4 1 5 2,89 1,132 

AJ5 1 5 3,52 1,131 

AJ6 1 5 3,67 1,047 

AJ7 1 5 3,00 1,209 

AJ8 1 5 3,39 1,018 

AJ9 1 5 3,42 1,128 

AJ10 1 5 4,03 1,025 

Rata-rata 2 5 2,99 0,742 

  Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban dari variabel 

audit judgment adalah 2,99 dengan penyimpangan yang dapat terjadi sebesar 

0,742. Berdasarkan rata-rata tersebut maka nilai variabel audit judgment dapat 

tergolong nilai yang sedang. Item pertanyaan AJ6 mendapatkan rata-rata tertinggi 

yang menunjukkan bahwa auditor akan menolak untuk menghilangkan pelanggan 

dari proses konfirmasi. Angka minimum dan maximum yang didapatkan adalah 

dua dan lima.  

 

4.2.4  Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 1.  Uji Validitas 

   Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan 

memilih langkah analyze-correlate-bivariate antara masing – masing item dengan 

total variabel independen. Suatu variabel dikatakan valid apabila signifikansinya 

kurang dari 0.05 dan memiliki korelasi lebih dari 0,3. Adapun ringkasan hasil 

perhitungan validitas melalui pengolahan SPSS dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Tekanan Ketaatan 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

TK1 0.508 0,000 VALID 

TK2 0,812 0,000 VALID 

TK3 0,433 0,000 VALID 

TK4 0,675 0,000 VALID 

TK5 0,793 0,000 VALID 

TK6 0,794 0,000 VALID 

TK7 0,867 0,000 VALID 

TK8 0,182 0,109 TIDAK VALID 

TK9 0,483 0,000 VALID 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.8, terdapat satu instrumen tidak valid yaitu TK8 

karena memiliki korelasi dibawah 0,3 dan signifikansinya diatas 0,05. Oleh karena 

item TK8 tidak valid maka item ini akan dihapuskan dan tidak digunakan dalam 

analisis lebih lanjut. Sisanya yaitu delapan buah instrumen dinyatakan valid 

karena memenuhi kriteria validitas. 

   Berikut merupakan tabel ringkasan dari uji validitas variabel kompleksitas 

tugas dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kompleksitas Tugas 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

KT1 0,206 0,068 TIDAK VALID 

KT2 0,785 0,000 VALID 

KT3 0,539 0,000 VALID 

KT4 0,719 0,000 VALID 

KT5 0,533 0,000 VALID 

KT6 0,588 0,000 VALID 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.9, terdapat satu instrumen tidak valid yaitu KT1 

karena memiliki korelasi dibawah 0,3 dan signifikansinya diatas 0,05. Oleh karena 

item KT1 tidak valid maka item ini akan dihapuskan dan tidak digunakan dalam 

analisis lebih lanjut. Sisanya yaitu instrument KT2 sampai dengan KT6 (lima 

buah pertanyaan) dinyatakan valid karena memenuhi kriteria validitas.  
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   Berikut merupakan tabel ringkasan dari uji validitas variabel pengalaman 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Pengalaman 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

P1 0,784 0,000 VALID 

P2 0,750 0,000 VALID 

P3 0,822 0,000 VALID 

P4 0,630 0,000 VALID 

P5 0,751 0,000 VALID 

P6 0,686 0,000 VALID 

P7 0,678 0,000 VALID 

P8 0,558 0,000 VALID 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa instrument P1 sampai dengan 

P8 memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan memiliki korelasi lebih dari 0,3. 

Hal ini berarti delapan instrument tersebut merupakan instrument yang valid 

dalam mengukur variabel pengalaman dan akan digunakan dalam analisis 

selanjutnya.  

   Berikut merupakan tabel ringkasan dari uji validitas variabel audit 

judgment dapat dilhat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Audit Judgment 

Item Korelasi Signifikansi Keterangan 

AJ1 0,251 0,25 TIDAK VALID 

AJ2 0,701 0,000 VALID 

AJ3 0,283 0,11 TIDAK VALID 

AJ4 0,676 0,000 VALID 

AJ5 0,548 0,000 VALID 

AJ6 0,321 0,004 VALID 

AJ7 0,645 0,000 VALID 

AJ8 0,405 0,000 VALID 

AJ9 0,552 0,000 VALID 

AJ10 0,481 0,000 VALID 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.11, terdapat dua instrumen tidak valid yaitu AJ 1 dan 

AJ3 karena memiliki korelasi dibawah 0,3 dan signifikansinya diatas 0,05. Oleh 

karena item AJ1 dan AJ8 tidak valid maka item ini akan dihapuskan dan tidak 
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digunakan dalam analisis lebih lanjut. Sisanya yaitu delapan buah instrumen 

dinyatakan valid karena memenuhi kriteria validitas. 

 

 2.  Uji Reliabilitas 

   Uji  reliabilitas  dilakukan dengan menggunakan analisis  Cronbach Alpha  

dimana satu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari setiap variabel. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,837 RELIABEL 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,653 RELIABEL 

Pengalaman (P) 0,845 RELIABEL 

Audit Judgment (AJ) 0,718 RELIABEL 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Tabel 4.12 menunjukkan hasil perhitungan uji reliabilitas dimana dapat 

diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha yang menunjukkan koefisien reliabilitas 

untuk variabel pengalaman sebesar 0,845, kompleksitas tugas sebesar 0,653, 

tekanan ketaatan sebesar 0,837, dan audit judgment sebesar 0,718. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini reliabel sehingga layak untuk digunakan dalam 

analisis selanjutnya.   

 

4.2.5  Uji Asumsi Klasik 

 1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Hasil uji  Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada lampiran D-9. Dari 

hasil pengujian, ditemukan bahwa Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai 1,098 

yang berarti memiliki nilai signifikan > 0,05. Artinya seluruh data terdistribusi 

normal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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 2.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Apabila sebagian atau seluruh 

variabel independen berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas. Uji 

multikolinieritas ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance atau Variance 

Inflation Factors (VIF). Batas nilai tolerance adalah 0,10 dan Variance Inflation 

Factors (VIF) adalah 10. Jika nilai tolerance value di bawah 0,10 atau nilai 

Variance Inflation Factors (VIF) di atas 10 maka terjadi multikolinieritas. Adapun 

hasil ringkasan uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity Statistics  

Keterangan Tolerance VIF 

Tekanan Ketaatan (TK 0,757 1,321 Bebas multikolinearitas 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,770 1,298 Bebas multikolinearitas 

Pengalaman (P) 0,939 1,065 Bebas multikolinearitas 

Sumber : Data diolah (2012) 

   Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

pada setiap variabel independen. Nilai tolerance yang ada pada variabel 

pengalaman, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan audit judgment diatas 0.10 

dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) dari setiap variabel independen di 

bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kolerasi antara variabel bebas 

dalam model regresi.  

 

 3.  Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Heteroskedastisitas berarti variance variabel dalam model tidak 

sama. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi 

dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya. Adapun hasil ringkasan uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Heterokedastsitas 

Model Sig. Keterangan 

Tekanan Ketaatan (TK 0,514  Homogen 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,166  Homogen 

Pengalaman (P) 0,076  Homogen 

Sumber : Data diolah (2012) 

 Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal 

ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel pengalaman, kompleksitas tugas, 

tekananan ketaatan dan audit judgment tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

 

4.2.6  Hasil Pengujian Kelayakan Model 

 1. Uji Regresi Berganda  

  Berikut adalah tabel uji statistik untuk persamaan regresi linier berganda : 

Tabel 4.15 Hasil Uji Model Regresi Berganda 

Model Koefisien Regresi 

(Constant) 1,627 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,077 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,358 

Pengalaman (P) 0,077 

Sumber : Data diolah (2012) 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, maka didapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

AJ = 1,627 +0,060KT + 0,077TK + 0,358P + ε 

Konstanta sebesar 1.267, hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh 

kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan pengalaman maka audit judgment akan 

sebesar 1,627. Koefisien regresi kompleksitas tugas sebesar 0,060 dan arahnya 

positif.  Koefisien regresi tekanan ketaatan sebesar 0,077 dan arahnya positif. 

Koefisien regresi pengalaman sebesar 0,358 dan arahnya positif.  
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 2. Uji Statistik F 

 Pengujian statistik F digunakan untuk mengetahui apakah pengalaman, 

kompleksitas tugas, dan tekanan ketaatan dalam model mempunyai pengaruh 

terhadap audit judgment. Dari pengujian statistik F yang dilakukan dengan SPSS, 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

lampiran D-10. Karena nilai signifikansi yang didapat lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman, kompleksitas tugas, dan tekanan 

ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment.  

 

 3. Koefisien Adjusted R
2 

  Pengujian ini dilakukan untuk mengukur  seberapa  jauh kemampuan  

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  yang semakin mendekati angka nol 

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengolahan SPSS 

dapat dilihat pada lampiran D-10. Dari hasil pengolahan SPSS didapat nilai 

adjusted R
2
 sebesar 0,282. Artinya 28,2% variabel audit judgment dipengaruhi 

oleh variabel kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, dan pengalaman. Sisanya 

sebesar 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain.  

 

4.2.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik t. Uji ini untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa menolak H0 dan menerima Ha. Uji hipotesis dapat dilihat dari Tabel 4.16 

berikut.  
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Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis 

Model Sig. Tanda Hasil Keputusan 

Tekanan Ketaatan (TK) 0,255 Positif Berlawanan dengan 

hipotesis 

H1 ditolak 

Kompleksitas Tugas (KT) 0,000 Positif Berlawanan dengan 

hipotesis 

H2 ditolak 

Pengalaman (P) 0,358 Positif Berlawanan dengan 

hipotesis 

H3 ditolak 

Sumber : Data diolah (2012) 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka H1 ditolak dan menerima H0 

karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 

0,255 sehingga tekanan ketaatan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap audit judgment. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama 

yaitu tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap audit judgment. Hasil 

pengujian hipotesis dalam peneltian ini menemukan bahwa tekanan 

ketaatan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. 

 b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi yang didapat pada 

H2 lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sedangkan arah yang didapat 

dari koefisien regresi adalah positif sehingga tidak sesuai dengan hipotesis 

kedua yaitu kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit 

judgment. Berdasarkan pengujian di atas maka keputusan yang didapat 

adalah H2 ditolak. Hasil penelitian menemukan bahwa kompleksitas tugas 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. 

 c. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka H3 ditolak dan menerima H0 

karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 

0,358 sehingga pengalaman tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

audit judgment. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu 

pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgment  

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) tidak sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Jamilah, et al. (2007) yang menyatakan bahwa tekanan 
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ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit judgment dimana auditor dalam 

kondisi adanya perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku 

menyimpang dari standar profesional auditor cenderung akan mentaati perintah 

tersebut.  Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh tekanan ketaatan yang 

signifikan terhadap audit judgment.  

  Hasil dari penelitian ini adalah tekanan ketaatan tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap audit judgment. Hal ini diindikasikan terjadi karena 58% 

responden penelitian adalah laki-laki. Pandangan sex role stereotype menyatakan 

bahwa pria lebih berorientasi pada pekerjaan, objektif, independen, agresif dan 

lebih bertanggung jawab dalam hal manajerial dimana pria lebih memiliki sikap, 

perilaku dan temperamen dibandingkan wanita (Gill Palmer dan Tamilselvi 

Kandasami, 1997) dalam Trisnaningsih, 2004). Didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Cohen et al. (1998) dalam Mutmainah (2007) yang membuktikan 

bahwa dalam tujuh kasus dilematis, mahasiswa akuntasi wanita lebih sensitif 

dibanding pria dalam pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku tidak etis. 

Hal ini secara konstan menyatakan bahwa wanita memiliki perbedaan dengan pria 

dalam hal evaluasi etis, tujuan etis dan orientasi etis. Hal inilah yang membuat 

tekanan ketaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment yang 

dibuat auditor karena responden dalam penelitian ini sebagian besar merupakan 

laki-laki yang cenderung tidak mudah mentaati perintah, lebih objektif, 

bertanggung jawab dan tidak sensitif dalam pengambilan keputusan yang 

melibatkan perilaku tidak etis. 

  Berdasarkan Tabel 4.2, sebesar 57% berusia 22-27 tahun dan sebesar 51% 

merupakan auditor yunior. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor yang berusia 

muda atau auditor yunior merupakan orang baru yang lebih fokus dalam karir dan 

membangun pengalamannya. Mereka juga cenderung lebih mengutamakan proses 

belajar sehingga tekanan ketaatan tidak mempunyai pengaruh dalam audit 

judgment yang dibuat oleh mereka. Disamping itu, tindakan supervisi yang ketat 

juga dapat menjadi salah satu alasan mengapa tekanan ketaatan tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment. Dilihat dari data statistik deskriptif pada Tabel 4.4, 

meskipun item pertanyaan TK1 mendapatkan rata-rata tertinggi yang 

menunjukkan bahwa auditor tidak ingin mendapatkan masalah dengan klien jika 
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auditor tidak memenuhi keinginan klien untuk menyimpang dari standar 

profesional, namun hal itu akan diatasi oleh tindakan supervisi yang ketat. 

Ditinjau kembali dari KAP yang mau menerima dan merespon kuesioner dalam 

penelitian ini sebagian besar merupakan KAP yang besar dan ternama di kota 

Surabaya sehingga memungkinkan adanya struktur audit dan tindakan supervisi 

yang lebih baik. 

 

4.3.2 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Audit Judgment 

   Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) tidak sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Jamilah, et al. (2007) yang menyatakan bahwa komplekitas 

tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment dimana pada situasi 

yang kompleks tidak berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor. 

Hasil dari pengujian hipotesis pada penelitian ini menemukan bahwa 

kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit judgment. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Sanusi dan Iskandar (2007), Chung dan Monroe dalam 

Jamilah (2007) dan Abdolmohammadi dan Wright dalam Jamilah (2007) yang 

mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan kompleksitas tugas terhadap audit 

judgment.  

   Sanusi dan Iskandar (2007) mengatakan bahwa tugas yang kompleks dapat 

memicu kekawatiran atas kegagalan dalam diri karyawan yang memiliki tingkat 

kepercayaan diri yang rendah. Semakin rendahnya kepercayaan diri, maka akan 

semakin rendah usaha dan ketekunan seseorang (Locke dan  Latham dalam Sanusi 

dan Iskandar, 2007). Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif 

signifikan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Terdapat 

ketidakkonsistenan terhadap arah hipotesis pada  hasil penelitian ini dengan 

penelitian Sanusi dan Iskandar (2007). Pada penelitian ini, hasil yang didapat dari 

pengujian koefisien regresi menunjukkan arah yang positif yang berarti 

kompleksitas tugas berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 dimana sebesar 58% responden merupakan laki-

laki yang lebih rasional dibandingkan wanita yang lebih emosional sehingga 

auditor pria tidak mudah khawatir dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

lebih jika dibandingkan dengan wanita. Hal ini konsisten dengan Chung dan 
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Monroe dalam Jamilah (2007) yang mengatakan bahwa interaksi antara gender 

dengan kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap audit 

judgment. 

   Responden pada penelitian ini sebagian besar merupakan auditor yunior, 

berusia relatif muda, dan dapat dikatakan kurang memiliki pengalaman. Dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 yaitu sebesar 51% merupakan auditor yunior, sebesar 57% 

berusia 22-27 tahun dan sebesar 52% baru bekerja pada KAP selama satu sampai 

dengan tiga tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa para auditor yang menjadi 

responden dalam penelitian ini cenderung fokus pada proses belajar karena 

mereka masih baru dan kurang berpengalaman. Mereka menjadi lebih waspada 

dan teliti dalam mengerjakan tugas yang kompleks dibandingkan dengan auditor 

yang sudah terbiasa dan berpengalaman sehingga penelitian ini memiliki arah 

yang berlawanan dengan penelitian Sanusi dan Iskandar yang mengatakan bahwa 

seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas, seseorang juga dapat 

menggunakan cara dan strategi yang mudah sehingga mengakibatkan penurunan 

kualitas judgment dan keputusan. Kinerja seorang auditor akan lebih baik pada 

tugas yang lebih sederhana dibandingkan dengan tugas yang kompleks (Sanusi 

dan Iskandar, 2007). Penelitian ini sesuai dengan penelitian Abdolmohammadi 

dan Wright dalam Jamilah (2007) yang menunjukkan bahwa perbedaan judgment 

yang signifikan ditemukan antara kelompok berpengalaman pada masing-masing 

tugas dimana perlu untuk mempertimbangkan secara eksplisit dan mengontrol 

kompleksitas tugas dan keahlian normatif yang tepat dalam meneliti sifat dari 

keahlian. Auditor dalam penelitian ini fokus pada proses pembelajarannya 

sehingga mereka lebih waspada dan hati-hati dalam mengerjakan suatu tugas yang 

kompleks sehingga kompleksitas tugas berpengaruh positif pada judgment yang 

dihasilkan. 

  Menurut Wood (1986) dalam Sanusi dan Iskandar (2007), kompleksitas 

tugas memiliki tiga dimensi : kompleksitas komponen (jumlah tindakan yang 

berbeda dan isyarat (cues) informasi),  kompleksitas koordinatif (jenis dan jumlah 

hubungan antara tindakan dan isyarat (cues)), dan kompleksitas dinamis 

(perubahan dalam tindakan dan isyarat (cues) dan hubungan di antara mereka). 

Singkatnya, kompleksitas tugas mengacu pada jumlah berbagai atribut dalam 
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tugas dan hubungan di antara atribut tersebut (Sanusi dan Iskandar, 2007), 

sehingga kompleksitas tugas dapat berpengaruh negatif atau postif bergantung 

pada individu yang mengalaminya. Hasil dari penelitian yang menunjukkan 

bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment 

dapat juga diindikasikan terjadi karena auditor sebagian besar merupakan laki-

laki, berusia relatif muda dan merupakan auditor yunior. Mereka tidak mudah 

rendah diri karena tugas yang kompleks dan usia yang masih muda menjadikan 

mereka semakin tertantang dan yakin akan menyelesaikan pekerjaan yang 

kompleks tersebut.  

  Dapat juga dilihat dari statistik deskriptif pada Tabel 4.5, item pertanyaan 

KT3 mendapatkan rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor dapat 

mengetahui dengan jelas bahwa suatu tugas dapat telah auditor selesaikan 

mengindikasikan bahwa kompleksitas tugas tidak selalu menciptakan kesulitan 

yang kompleks tetapi dapat juga memberikan isyarat (cues) yang kompleks 

sehingga tugas menjadi lebih jelas.  

 

4.3.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Audit Judgment 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini didapatkan bahwa 

pengalaman tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Hal ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herliansyah (2006) dan 

Zulaikha (2006) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif 

terhadap audit judgment. Herliansyah (2006) menegaskan bahwa  pengalaman  

audit  yang dipunyai   auditor   ikut   berperan   dalam   menentukan   

pertimbangan yang diambil. Auditor yang memiliki banyak pengalaman akan 

membuat audit judgment yang lebih baik dibandingkan auditor yang tidak 

berpengalaman. Penggunaan pengalaman   tersebut bermuara   pada   asumsi   

bahwa   tugas   yang   dilakukan   secara berulang-ulang  memberikan   peluang  

yang lebih banyak untuk   belajar  melakukannya  dengan yang   terbaik.  

Pengalaman juga dapat berguna untuk meningkatkan kinerja dalam pengambilan 

keputusan (Kolodner, 1983 dalam Herliansyah, 2006). Penelitian ini tidak 

menemukan adanya pengaruh pengalaman terhadap audit judgment. 
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 Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan 

Na’im (1999) yang menemukan bahwa perbedaan  pengalaman  tidak  

berpengaruh  terhadap  jumlah  pengetahuan  tentang jenis-jenis kekeliruan  yang 

berbeda  yang diketahuinya. 

 Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bawono dan Singgih (2010) 

yaitu pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian 

tersebut juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan  bahwa  

tidak  berpengaruhya  pengalaman  terhadap  kualitas  audit  mungkin  disebabkan  

karena  sebagian  besar  responden  dalam penelitian  mereka  adalah  auditor  

yang  menjabat  sebagai  junior  dan masa  kerjanya  tidak lebih  dari  tiga  tahun  

sehingga  respon  para responden  untuk  menjawab  pertanyaan  berkaitan dengan 

variabel pengalaman cenderung menghasilkan  temuan yang tidak mendukung 

(Aji, 2009 dan Rahman, 2009 dalam Bawono dan Singgih, 2010). Penelitian ini 

juga memiliki 51% responden merupakan auditor yunior, 57% responden berusia 

22-27 tahun dan 52% bekerja pada KAP tidak lebih dari tiga tahun. Berdasarkan 

Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa responden sebagian besar tidak memiliki 

pekerjaan audit pada industri spesifik yang berarti mereka hanya fokus pada 

pekerjaannya di KAP dan kurang memiliki pengalaman di bidang lain yang 

terkait. Terlihat dari persentase responden yang tidak memiliki pekerjaan audit 

pada industri spesifik sebesar 63%.  

 Sebanyak 81%  responden dalam penelitian juga telah mendapatkan 

pelatihan dalam bidang pengauditan selama menjadi auditor yang 

mengindikasikan bahwa mereka memiliki keahlian yang cukup yang didapatkan 

dari pelatihan-pelatihan audit apapun jabatan mereka, lama bekerja, dan banyak 

pengalaman mereka. Baik auditor yang berpengalaman maupun tidak 

berpengalaman memiliki bekal pengetahuan melalui beberapa pelatihan di bidang 

pengauditan.  

 Hal ini juga didukung oleh data dari statistik deskriptif pada Tabel 4.6 

yaitu item pertanyaan P1 mendapatkan rata-rata tertinggi yang menunjukkan 

bahwa semakin lama menjadi auditor maka semakin mengerti bagaimana 

menghadapi obyek pemeriksaan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

Auditor yang berpengalaman merasa semakin mengerti bagaimana menghadapi 
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obyek pemeriksaan dalam memperoleh data yang dibutuhkan sehingga auditor 

yang berpengalaman dapat kurang hati-hati atau waspada dalam melakukan 

pemeriksaan. Auditor yunior menjadikan tugas pemeriksaan sebagai proses 

belajar dan membangun pengalamannya sehingga semakin lama mereka dapat 

semakin mengerti bagaimana menghadapi obyek pemeriksaan. Hal ini juga 

menjadikan auditor yunior dapat lebih teliti dan waspada dalam melakukan 

pemeriksaan. Sehingga pengalaman tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

audit judgment.  

 

 

 

 

 


