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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beban kerja, pengalaman audit, 

kompetensi, dan independensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik secara parsial maupun 

secara simultan.  

Dalam studi ini, peneliti mengkaji skeptisisme profesional dan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan di Kantor Akuntan Publik yang 

berada di Jakarta dan Tangerang. Objek penelitian ini adalah seluruh auditor 

(partner, manajer, supervisor, senior, dan junior) yang bekerja di wilayah Jakarta 

dan Tangerang. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

convenience sampling, dan total sampel yang digunakan sebanyak 125 responden. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi berganda.  

Hasil penelitian ini adalah (1) beban kerja tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap skeptisisme profesional (2) beban kerja tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

(3) pengalaman audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap skeptisisme 

profesional (4) pengalaman audit memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (5) kompetensi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional (6) kompetensi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan (7) independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

skeptisisme profesional (8) independensi tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (9) beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi secara bersamaan berpengaruh 

signifikan terhadap skeptisisme profesional (10) beban kerja, pengalaman audit, 

kompetensi, dan independensi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 

Kata kunci: Beban Kerja, Pengalaman Audit, Kompetensi, Independensi, 

Skeptisisme Profesional, Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi 

Kecurangan.    
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether workload, audit experience, competency, and 

independency have influence on professional skepticism and fraud detection ability, 

either partially or simultaneously.  

In this study, researcher examined the professional skepticism and fraud 

detection ability in Public Accounting Firm in Jakarta and Tangerang. The object 

of this research is all auditors (partner, manager, supervisor, senior, and junior) 

who work in the area of Jakarta and Tangerang. The method of primary data 

collection is done by distributing questionnaires. Sampling was done by using a 

convenience sampling method, and total samples are 125 respondents. The data 

analysis technique used in this study is the technique of multiple regression 

analysis.  

The results of this study are (1) workload have not a significant effect on 

professional skepticism (2) workload have not a significant effect on fraud detection 

ability (3) audit experience have not a significant effect on professional skepticism 

(4) audit experience have a significant effect on fraud detection ability                         

(5) competency have a significant effect on professional skepticism (6) competency 

have not a significant effect on fraud detection ability (7) independency have not a 

significant effect on professional skepticism (8) independency have not a significant 

effect on fraud detection ability (9) workload, audit experience, competency, and 

independency simultaneously have a significant effect on professional skepticism 

(10) workload, audit experience, competency, and independency simultaneously 

have a significant effect on fraud detection ability. 

 

Keywords: Workload, Audit Experience, Competency, Independency, Professional  

                  Skepticism, Fraud Detection Ability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat mendorong berbagai pihak untuk 

memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan melakukan pendirian berbagai 

bisnis. Hal ini memunculkan adanya persaingan yang terjadi antar entitas. Agar 

dapat bertahan di dalam sebuah persaingan, entitas membutuhkan tambahan dana 

demi mendukung kelangsungan usahanya. Untuk itu entitas melakukan Initial 

Public Offering (IPO) agar dapat menghimpun dana dari pihak eksternal. Pada 

tahun 2015, telah terdapat 520 perusahaan yang telah melakukan IPO dan telah 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut peraturan Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 

setiap perusahaan yang telah tercatat di BEI wajib menyampaikan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Bapepam dan LK dan menerbitkan 

laporan keuangan tersebut kepada publik terhitung dari 90 hari setelah tanggal 

laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2015). Laporan keuangan 

mempunyai tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 
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menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2015).  

Laporan keuangan disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku, selain itu manajemen mempunyai kebebasan untuk 

memilih kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan selama kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku. Kebebasan yang dimiliki oleh manajemen dapat 

mempengaruhi perilaku manajemen, pertama manajemen dapat berperilaku positif 

yakni menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan nilai entitas dan 

yang kedua dapat menjadikan manajemen berperilaku oportunistik. Perilaku 

oportunistik ini yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan kecurangan 

dengan memanipulasi laporan keuangan demi menguntungkan dirinya sendiri.  

Maraknya kasus manipulasi yang terjadi tidak hanya melibatkan 

manajemen perusahaan, namun banyak juga yang melibatkan auditor eksternal. 

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi adalah kasus Enron yang terjadi pada 

tahun 2002. Manajemen Enron melakukan window dressing yakni melakukan 

penundaan pencatatan piutang, melakukan mark up pendapatan sebesar US$ 600 

juta, dan menyembunyikan utang sebesar US$ 1,2 miliar. Kecurangan yang terjadi 

tidak hanya perbuatan manajemen namun ada keterlibatan dari pihak lain yakni 

auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Andersen yang membantu proses 

pembuatan laporan keuangan dan menghancurkan dokumen-dokumen penting 

terkait kasus Enron.
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Keterlibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam berbagai kasus 

kecurangan yang terjadi membuat profesi akuntan menjadi sorotan masyarakat. Hal 

ini tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat atas kehandalan laporan 

keuangan yang telah dinilai oleh auditor, serta mempertanyakan kompetensi dan 

independensi auditor. Seharusnya auditor sebagai pihak yang independen, 

bertanggung jawab dalam memberikan jaminan dan penilaian apakah laporan 

keuangan yang diaudit telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak, 

bukan bekerja sama dengan manajemen untuk memberikan informasi yang salah 

didalam laporan keuangan yang dapat mengakibatkan kesesatan dalam 

pengambilan suatu keputusan bisnis bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. 

Black’s Law Dictionary dalam Purba (2015) mendefinisikan kecurangan 

mencakup segala jenis cara yang dapat dipikirkan dan diupayakan oleh seseorang 

untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau 

pemaksaan kebenaran dan termasuk semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, 

licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur lainnya yang mengakibatkan 

orang lain tertipu. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

mengkategorikan kecurangan menjadi tiga kelompok, yaitu korupsi (corruption), 

salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan atau sering disebut 

dengan fraudulent financial reporting (management fraud) dan salah saji yang 

timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva atau misappropriation 

of assets (employee fraud).  

Ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya kecurangan, yaitu 

pressure (dorongan atau tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan 
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kecurangan), opportunity (peluang atau kesempatan yang memungkinkan 

kecurangan terjadi), dan rationalization (rasionalisasi atau pembenaran atas 

tindakan yang dilakukan). Banyaknya skandal kecurangan yang terjadi, menuntut 

seorang auditor untuk menggunakan skeptisisme profesional dan menggunakan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan selama melakukan proses audit.  

Arens et.al., (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor 

merupakan sikap yang penuh dengan keingintahuan serta penilaian kritis atas bukti 

audit. Standar umum poin ketiga dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, 

auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Skeptisisme profesional sangat penting bagi auditor dalam mendapatkan informasi 

yang kuat, yang akan dijadikan sebagai bukti audit sehingga dapat mendukung 

ketepatan opini yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang disajikan 

oleh manajemen. Selain itu, dengan memiliki sikap skeptisisme profesional auditor 

diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku dan 

menjaga citra profesinya.  

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah sebuah 

kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi 

mengenai kecurangan (Anggriawan, 2014). Auditor harus selalu mengikuti 

perkembangan akuntansi dan standar audit yang berlaku dalam memelihara 

kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan ini penting dimiliki oleh auditor agar 

mampu mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan yang 

disajikan oleh manajemen, sehingga laporan keuangan andal dan dapat dipercaya. 
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Dalam melakukan pendeteksian kecurangan,  auditor harus memiliki beberapa 

kemampuan atau keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan 

pendeteksian, seperti (1) keterampilan teknis (technical skill) yang meliputi 

kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi, (2) keahlian atau 

kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat menerima 

ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan 

terbuka, dan (3) kemampuan menasehati (mentoring skill), kemampuan ini harus 

dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para 

juniornya selama proses investigasi (Nasution dan Fitriany, 2012).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi skeptisisme profesional 

dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan antara lain, beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi 

Beban kerja (workload) adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh 

auditor (Nasution dan Fitriany, 2012). Ketika jumlah penugasan audit yang 

dilakukan oleh auditor sangat banyak namun waktu yang tersedia untuk 

menyelesaikan audit tersebut sangat terbatas, auditor cenderung bekerja terburu-

buru mengingat terbatasnya waktu yang dimiliki. Ketika penugasan audit 

diselesaikan secara terburu-buru, hal ini akan menurunkan konsentrasi auditor 

selama melakukan proses audit. Auditor akan mudah menerima penjelasan dari 

manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas penjelasan tersebut yang 

membuat skeptisisme profesional auditor kurang digunakan dengan baik. Nasution 

dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap 

skeptisisme profesional. Novita (2015) juga menyatakan bahwa beban kerja 
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mempunyai pengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional. Beban kerja yang 

banyak akan membuat auditor kurang berkonsentrasi dengan baik selama proses 

audit. Auditor cenderung kurang waspada terhadap gejala-gejala kecurangan yang 

ada yang akan membuat auditor menjadi kurang mampu dalam mendeteksi 

kecurangan. Lopez dan Peters (2011) menyatakan bahwa tekanan beban kerja yang 

sangat berat bagi auditor dapat menimbulkan dampak negatif bagi proses audit, 

antara lain auditor akan cenderung untuk mengurangi beberapa prosedur audit.  

Pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama 

melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun 

banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Suraida (2005) dalam Nasution dan 

Fitriany, 2012). Auditor dengan pengalaman yang banyak akan lebih terbiasa 

dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan. Selain itu, auditor yang 

berpengalaman juga lebih baik dalam hal pengumpulan bukti atau informasi yang 

relevan serta lebih mampu dalam melakukan penilaian kritis atas bukti atau 

informasi yang telah dikumpulkan dengan menggunakan skeptisisme profesional 

yang dimilikinya. Dalam penilitian yang dilakukan oleh Anugerah, dkk (2011) 

menyatakan bahwa semakin banyak pengalaman auditor maka akan semakin 

meningkatkan skeptisisme profesional auditor tersebut. Pernyataan ini juga 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Winantyadi dan Indarto (2014) yang 

menyatakan bahwa jika auditor memiliki pengalaman yang tinggi maka skeptisisme 

profesional yang dimiliki auditor juga tinggi. Auditor yang memiliki pengalaman 

audit yang lebih banyak akan lebih terbiasa menghadapi hal-hal yang janggal 

selama melakukan proses audit sehingga di masa audit selanjutnya auditor akan 
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lebih waspada dan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi 

kejanggalan di perusahaan yang sedang diaudit sehingga auditor akan lebih mampu 

dalam mendeteksi kecurangan. Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa 

pengalaman audit mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan 

mendeteksi kecurangan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Anggriawan 

(2014) yang menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melakukan audit dengan benar (Rumengan dan Sri, 2014). Kompetensi juga 

merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam 

melakukan suatu pekerjaan (Fuad, 2015). Kompetensi seorang auditor didapatkan 

dari pendidikan formal maupun non formal.  Ketika kompetensi yang dimiliki oleh 

auditor tinggi, auditor akan melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 

standar yang berlaku dan lebih mampu dalam memahami kondisi perusahaan klien, 

selain itu auditor akan bersikap lebih kritis dan objektif dalam proses audit dan lebih 

mampu menjelaskan ketidakwajaran yang dilakukan oleh manajemen dengan 

menggunakan skeptisisme profesionalnya. Silalahi (2013) menyatakan bahwa 

semakin bertambah kompetensi seseorang dalam bidang auditing maka akan 

semakin tinggi skeptisisme profesional auditor. Pernyataan ini juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Fa’ati (2014) yang menyatakan bahwa auditor yang 

memiliki kompetensi yang cukup memadai ada kecenderungan untuk 

menggunakan sikap skeptisisme profesional. Auditor yang berkompeten, akan lebih 

mampu mencari celah-celah dari gejala kecurangan yang terjadi serta 
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mengumpulkan banyak bukti terkait kecurangan sehingga kemampuan dalam 

mendeteksi kecurangan pun tinggi. Fuad (2015) menyatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin tinggi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.  

Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh 

auditor, jadi dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak 

mudah dipengaruhi oleh pihak manapun (Setyaningrum, 2010). Independensi juga 

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan 

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Ketika independensi auditor tinggi, 

auditor akan terbebas dari konflik kepentingan yang dapat mengganggu masa audit 

yang dilakukannya. Auditor dengan independensi yang tinggi akan menggunakan 

skeptisisme profesionalnya dalam proses audit untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas. Handayani dan Lely (2015) menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Auditor yang 

independen akan terus melakukan pencarian berbagai informasi terkait dengan 

gejala kecurangan yang ditemukannya, mengungkapkan kesalahan manajemen dan 

tidak akan merasa takut dengan segala ancaman yang diberikan oleh manajemen, 

sehingga auditor akan terus melakukan proses audit sesuai dengan standar audit 

yang berlaku sampai auditor mampu dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. 

Wiguna (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa independensi 
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menjadi faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan dan membuktikan 

semakin tinggi tingkat independensi maka akan semakin tinggi tingkat 

pendeteksian kecurangan.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Nasution dan Fitriany (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen 

Penelitian ini menambahkan 2 variabel independen yaitu Kompetensi dan 

Independensi yang diambil dari penelitian Tjun, dkk (2012) 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

yang berlokasi di daerah Jakarta dan Tangerang sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

Afiliasi dan Non Afiliasi yang berlokasi di daerah Jakarta sebagai objek 

penelitian. 

3. Tahun Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian sebelumnya 

dilakukan pada tahun 2012. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka judul 

penelitian ini adalah:  

“PENGARUH BEBAN KERJA, PENGALAMAN AUDIT, KOMPETENSI, DAN 

INDEPENDENSI TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL DAN 

KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dibatasi 

dengan: 

1. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di daerah Jakarta dan Tangerang. 

2. Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti mengenai pengaruh beban 

kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi terhadap 

skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah beban kerja berpengaruh pada skeptisisme profesional? 

2. Apakah pengalaman audit berpengaruh pada skeptisisme profesional? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional? 

4. Apakah independensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional? 

5. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

6.  Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan? 
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7. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

8. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji: 

1. Pengaruh beban kerja terhadap skeptisisme profesional auditor. 

2. Pengaruh pengalaman audit terhadap skeptisisme profesional auditor. 

3. Pengaruh kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor. 

4. Pengaruh independensi terhadap skeptisisme profesional auditor. 

5. Pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

6. Pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. 

7. Pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan 

8. Pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:  

1. Bagi Kantor Akuntan Publik  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Akuntan Publik untuk 

menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan 

skeptisisme profesional dan meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi 

kecurangan para auditornya. 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai hubungan antara 

skeptisisme profesional dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan 

sehingga auditor mengetahui pentingnya skeptisisme profesional dan 

kemampuan mendeteksi kecurangan. 

3. Bagi Regulator 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk 

meningkatkan skeptisisme profesional dan kemampuan mendeteksi 

kecurangan para auditor. 

4. Bagi Akademisi  

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh 

beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi terhadap 

skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan.  
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5. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh 

beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi terhadap 

skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Dengan demikian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan masing-masing uraian yang 

secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut.  

BAB I  PENDAHULUAN   

            Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II  TELAAH LITERATUR   

Bab ini menjelaskan tentang kajian atau landasan teori mengenai 

auditing, skeptisisme profesional, kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan, beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, 

dan independensi, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis 

sebagai alternatif pemecahan sementara.  
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, 

metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.   

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dari hasil tahap analisis 

data disertai pembahasan atas penelitian yang telah dilaksanakan.  

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan dirumuskan, serta saran-saran yang diberikan oleh 

peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1. Auditing 

2.1.1. Pengertian Auditing 

Menurut Arens et.al., (2014) auditing merupakan akumulasi dan evaluasi 

bukti  tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Agoes (2012) 

menyatakan auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis 

dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang 

telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-

bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat  

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditing 

merupakan suatu proses yang kritis dan sistematis yang dilakukan oleh 

seorang auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait 

laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen yang nantinya bukti-bukti 

tersebut dijadikan dasar untuk menentukan opini yang akan diberikan oleh 

auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit, sehingga laporan keuangan 

auditan tersebut dapat dipercaya dan diandalkan oleh para pengguna laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.  
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2.1.2. Tujuan Audit 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa tujuan 

audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan 

dapat dinilai berdasarkan asersi manajemen yang terdapat didalam laporan 

keuangan. Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen tentang 

transaksi atau peristiwa, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang 

terkait dengan laporan keuangan (Hery, 2013). Public Company Accounting 

Oversight Board (PCAOB) mengklasifikasikan asersi menjadi beberapa 

kategori yakni sebagai berikut: 

a. Keberadaan atau keterjadian (existence or occurance)  

Asersi ini berkaitan dengan apakah aset dan kewajiban entitas dapat 

diketahui keberadaannya pada tanggal tertentu dan apakah transaksi 

yang dicatat benar telah terjadi selama periode tertentu 

b. Kelengkapan (completeness) 

Asersi ini berkaitan dengan semua transaksi dan akun-akun yang harus 

ada di dalam laporan keuangan apakah benar disajikan 

c. Penilaian atau pengalokasian (valuation or allocation)  

Asersi ini berkaitan dengan komponen aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan, dan beban disajikan di dalam laporan keuangan pada 

jumlah yang tepat 
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d. Hak dan kewajiban (right and obligations)  

Asersi ini berkaitan dengan perusahaan mempunyai kontrol atau hak 

atas aset, dan liabilitas merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal 

tertentu. 

e. Penyajian dan pengungkapan (presentation and disclosure) 

Asersi ini berkaitan dengan komponen-komponen dalam laporan 

keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar. 

 

2.1.3. Jenis Auditing 

Menurut Arens et.al., (2014) menjelaskan bahwa akuntan publik 

melaksanakan tiga tipe audit utama, yaitu: 

1. Audit Operasional (Operational Audit)  

Audit yang merupakan tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur dan 

operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi 

dan efektivitas prosedur dan metode tersebut. Pada akhir audit 

operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi-

rekomendasi dari auditor untuk meningkatkan kinerja operasi 

perusahaan.  

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit ) 

Merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

klien (auditee) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang 

dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. 
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3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit ) 

Merupakan suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

Menurut Agoes (2012) dilihat dari luas pemeriksaan, audit dapat 

dibedakan atas: 

1. Pemeriksaan Umum (General Audit) 

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik independen dengan tujuan untuk bisa 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik 

Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar 

Pengendalian Mutu. 

2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik independen, dan pada akhir 

pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang 

diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena 

prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. 
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2.1.4. Standar Auditing 

Dalam auditing terdapat standar auditing yang berlaku umum yang harus 

diterapkan oleh auditor. Standar auditing terdiri dari tiga standar, yaitu 

standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. 

1) Standar Umum 

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

seksama. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bahan bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 
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3) Standar Pelaporan 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

b. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan yang didalamnya, 

prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya 

dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode 

sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan 

laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk 

yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikulnya. 

 

2.2. Skeptisisme Profesional 

Menurut SPAP, skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Arens 

et.al., (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor merupakan sikap 
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auditor yang tidak menganggap bahwa manajemen tidak jujur namun tidak 

menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut 

International Standards on Auditing (ISA) seksi 200, skeptisisme berarti auditor 

membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu bertanya-tanya (questioning 

mind), dari keabsahan bukti audit yang diperoleh dan peringatan (alert) untuk 

mengaudit bukti yang bertentangan atau mempertanyakan keandalan dokumen dan 

respon terhadap pertanyaan dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan 

pihak yang berkaitan dengan perusahaan.   

Skeptisisme profesional sangat penting bagi auditor dalam mendapatkan 

informasi yang kuat, yang akan dijadikan sebagai bukti audit sehingga dapat 

mendukung ketepatan opini yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan 

yang disajikan oleh manajemen.  

Model HEP (Hurrt, Eining, dan Plumlee) dalam Nasution dan Fitriany 

(2012) mengukur skeptisisme profesional berdasarkan enam karakterisktik, yaitu 

pola pikir yang selalu bertanya-tanya (questioning mind), penundaan pengambilan 

keputusan (suspension of judgment), mencari pengetahuan (search for knowledge), 

kemampuan pemahaman interpersonal (interpersonal understanding), percaya diri 

(self-confidence), dan determinasi diri (self-determination). Dari keenam 

karakteristik tersebut, Hurrt mengklasifikan menjadi tiga karakteristik besar, yang 

pertama berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti audit (yakni questioning mind, 

suspension of judgment, dan search for knowledge), yang kedua berkaitan dengan 

orang-orang yang menyediakan bukti-bukti atau sumber diperolehnya bukti-bukti 

audit (yakni interpersonal understanding), dan yang ketiga berkaitan dengan 
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kemampuan auditor dalam mengolah bukti-bukti audit yang diperolehnya (yakni 

self-confidence dan self-determination).  

 

2.3. Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

Black’s Law Dictionary dalam Purba (2015) mendefinisikan kecurangan mencakup 

segala jenis cara yang dapat dipikirkan dan diupayakan oleh seseorang untuk 

mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan 

kebenaran dan termasuk semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, 

tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur lainnya yang mengakibatkan orang 

lain tertipu. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengkategorikan 

kecurangan menjadi tiga kelompok, yang pertama yaitu korupsi (corruption) 

termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of 

interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/ilegal (illegal gratuities), 

dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Kecurangan yang kedua 

adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan atau sering 

disebut dengan fraudulent financial reporting (management fraud) yang dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-pendapatan 

fiktif (fictitious revenues), (2) mencatat pendapatan (revenue) dan/atau beban 

(expense) dalam periode yang tidak tepat, (3) menyembunyikan kewajiban dan 

beban (concealed liabilities and expenses), (4) menghilangkan informasi atau 

mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan 

keuangan (improper disclosures), atau (5) menilai aset dengan tidak tepat 

(improper asset valuation). Kecurangan ketiga adalah salah saji yang timbul dari 
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perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva atau misappropriation of assets 

(employee fraud) dengan 3 skema modus operasi seperti yang digambarkan dalam 

Fraud Tree. (1) Skimming merupakan kas yang belum tercatat dalam sistem 

akuntansi perusahaan atau organisasi, (2) Cash larceny yaitu pencurian terhadap 

kas yang sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan atau organisasi. Pencurian 

dapat terjadi terhadap kas yang diterima atau kas yang disimpan di kantor maupun 

di bank, (3) Fraudulent disbursement yaitu pencurian melalui pengeluaran yang 

tidak sah. Terdapat 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya kecurangan, 

yaitu pressure (dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan), 

opportunity (peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi), dan rationalization 

(rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan yang dilakukan). 

Menurut Nasution dan Fitriany (2012) dalam melakukan pendeteksian 

kecurangan auditor harus memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan yang 

dapat mendukungnya dalam melakukan pendeteksian, seperti (1) keterampilan 

teknis (technical skill) yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan 

keahlian investigasi, (2) keahlian atau kemampuan untuk dapat bekerja dalam 

sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang 

lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka, dan (3) kemampuan menasehati 

(mentoring skill), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana 

seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi. 
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2.4. Beban Kerja 

Beban kerja (workload) adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh auditor 

(Nasution dan Fitriany, 2012). Ketika jumlah penugasan audit yang dilakukan oleh 

auditor sangat banyak namun waktu yang tersedia untuk menyelesaikan audit 

tersebut sangat terbatas, auditor cenderung bekerja terburu-buru mengingat 

terbatasnya waktu yang dimiliki. Ketika penugasan audit diselesaikan secara 

terburu-buru, hal ini akan menurunkan konsentrasi auditor selama melakukan 

proses audit. Auditor akan mudah menerima penjelasan dari manajemen tanpa 

mempunyai bukti pendukung atas penjelasan tersebut yang membuat skeptisisme 

profesional auditor kurang digunakan dengan baik. Menurut penelitian sebelumnya 

dari Nasution dan Fitriany (2012) menemukan bukti bahwa banyaknya beban 

pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pekerjaan akan menurunkan kinerja 

auditor, sehingga ini akan menurunkan skeptisisme profesional yang dimiliki oleh 

auditor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Novita (2015) yang menyatakan 

bahwa beban kerja memiliki pengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional. 

Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibuat 

adalah sebagai berikut:   

Ha1 : Beban Kerja Berpengaruh Terhadap Skeptisisme Profesional. 

Beban kerja yang banyak akan membuat auditor kurang berkonsentrasi 

dengan baik selama proses audit. Auditor cenderung kurang waspada terhadap 

gejala-gejala kecurangan yang ada yang akan membuat auditor menjadi kurang 

mampu dalam mendeteksi kecurangan. Lopez dan Peters (2011) menyatakan bahwa 

tekanan beban kerja yang sangat berat bagi auditor dapat menimbulkan dampak 
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negatif bagi proses audit, antara lain auditor akan cenderung untuk mengurangi 

beberapa prosedur audit. Penelitian Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Namun penelitian Novita (2015) menyatakan bahwa beban 

kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. 

Hal ini dapat terjadi diduga karena banyaknya beban kerja tidak menurunkan 

kewaspadaan auditor atas gejala-gejala kecurangan selama melakukan proses audit 

sehingga hal ini tidak menurunkan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya maka hipotesis 

yang dibuat adalah sebagai berikut:  

Ha2 : Beban Kerja Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

 

2.5. Pengalaman Audit 

Pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama melakukan 

proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya 

penugasan yang pernah ditangani (Suraida (2005) dalam Nasution dan Fitriany, 

2012). Auditor dengan pengalaman yang banyak akan lebih terbiasa dengan situasi 

dan keadaan dalam setiap penugasan. Selain itu, auditor yang berpengalaman juga 

lebih baik dalam hal pengumpulan bukti atau informasi yang relevan serta lebih 

mampu dalam melakukan penilaian kritis atas bukti atau informasi yang telah 

dikumpulkan dengan menggunakan skeptisisme profesional yang dimilikinya. 

Penelitian Nasution dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa pengalaman audit 
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mempunyai pengaruh positif terhadap skeptisisme profesional. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Winantyadi dan Indarto (2014) menyatakan terdapat 

pengaruh positif antara pengalaman terhadap skeptisisme profesional auditor serta 

penelitian Anugerah (2011) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan skeptisme profesional auditor adalah banyaknya pengalaman audit 

yang telah dimiliki auditor. Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya 

maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:  

Ha3 :  Pengalaman Audit Berpengaruh Terhadap Skeptisisme Profesional  

Banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh auditor juga menjadi kunci 

bagi auditor untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi karena auditor sudah 

terbiasa menghadapi gejala-gejala kecurangan. Auditor yang memiliki pengalaman 

audit yang lebih banyak akan lebih terbiasa menghadapi hal-hal yang janggal 

selama melakukan proses audit sehingga di masa audit selanjutnya auditor akan 

lebih waspada dan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi 

kejanggalan di perusahaan yang sedang diaudit sehingga auditor akan lebih mampu 

dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang berpengalaman juga akan mengetahui 

penyebab kecurangan yang terjadi. Penelitian Nasution dan Fitriany (2012) 

menyatakan bahwa pengalaman audit mempunyai pengaruh positif terhadap 

peningkatan kemampuan mendeteksi kecurangan. Hal ini juga didukung penelitian 

Adnyani, dkk (2014) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif 

terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan 

laporan keuangan serta penelitian Anggriawan (2014) yang menyatakan bahwa 

pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 
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mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya maka 

hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:  

Ha4 : Pengalaman Audit Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan   

 

2.6. Kompetensi 

Kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan 

audit dengan benar (Rumengan dan Sri, 2014). Kompetensi juga merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan 

suatu pekerjaan (Fuad, 2015). Kompetensi seorang auditor didapatkan dari 

pendidikan formal maupun non formal. Ketika kompetensi yang dimiliki oleh 

auditor tinggi, artinya auditor mempunyai pendidikan yang tinggi dan pengalaman 

yang banyak, auditor akan lebih bersikap kritis dan objektif dalam proses audit dan 

lebih bisa menjelaskan kekurangwajaran yang dilakukan oleh manajemen dengan 

menggunakan skeptisisme profesionalnya. Penelitian Silalahi (2013) yang 

menyatakan bahwa semakin bertambah kompetensi seseorang dalam bidang audit 

maka akan semakin tinggi skeptisisme profesional auditor serta penelitian Fa’ati 

(2014) yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki kompetensi yang cukup 

memadai ada kecenderungan untuk menggunakan sikap skeptisisme profesional. 

Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibuat 

adalah sebagai berikut :  

Ha5 : Kompetensi Berpengaruh Terhadap Skeptisisme Profesional 
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Auditor yang berkompeten, akan lebih mampu dan mudah mencari celah-

celah dari gejala kecurangan yang terjadi serta mengumpulkan banyak bukti terkait 

kecurangan sehingga kemampuan dalam mendeteksi kecurangan pun tinggi. Fuad 

(2015) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki 

oleh auditor maka akan semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Hutabarat (2015) yang 

menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Kompetensi diperlukan agar auditor dapat 

mendeteksi dengan cepat dan tepat ada tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa 

yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut karena keahlian yang 

dimilikinya dapat menjadikannya lebih sensitive (peka) terhadap tindak 

kecurangan. Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya maka hipotesis 

yang dibuat adalah sebagai berikut :  

Ha6 : Kompetensi Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan   

 

2.7. Independensi 

Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor, jadi 

dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah 

dipengaruhi oleh pihak manapun (Setyaningrum, 2010). Independensi juga berarti 

adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan 
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dan menyatakan pendapatnya. Ketika independensi auditor tinggi, auditor akan 

terbebas dari konflik kepentingan yang dapat mengganggu masa audit yang 

dilakukannya. Auditor dengan independensi yang tinggi akan menggunakan 

skeptisisme profesionalnya dalam proses audit untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas. Penelitian Handayani dan Lely (2015) menyatakan bahwa 

independensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor.  

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi independensi yang 

dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula tingkat skeptisisme profesional yang 

dimiliki auditor. Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya maka hipotesis 

yang dibuat adalah sebagai berikut :  

Ha7 : Independensi Berpengaruh Terhadap Skeptisisme Profesional 

Auditor yang independen akan terus melakukan pencarian berbagai 

informasi terkait dengan gejala kecurangan yang ditemukannya, mengungkapkan 

kesalahan manajemen dan tidak akan merasa takut dengan segala ancaman yang 

diberikan oleh manajemen, sehingga auditor akan terus melakukan proses audit 

sesuai dengan standar audit yang berlaku sampai auditor mampu dalam mendeteksi 

kecurangan yang terjadi. Wiguna (2015) menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini juga 

didukung penelitian Pangestika, dkk (2014) yang menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan serta penelitian Berdasarkan 

penjelasan dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai 

berikut: 

Ha8 : Independensi Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan  
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2.8. Model Penelitian 

2.8.1 Model Penelitian 1 

Gambar 2.1 Model Penelitian 1 

 

Keterangan: 

                        : berpengaruh secara parsial 

                         : berpengaruh secara simultan 
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2.8.2 Model Penelitian 2 

Gambar 2.2 Model Penelitian 2 

 

Keterangan: 

                        : berpengaruh secara parsial 

                         : berpengaruh secara simultan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini akan meneliti tentang beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan 

independensi yang mempengaruhi skeptisisme profesional dan kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Objek dalam penelitian ini adalah junior auditor, 

senior auditor, supervisor, manajer, dan partner yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik yang berada di wilayah Jakarta dan Tangerang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian causal study, merupakan studi riset 

yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat diantara dua variabel 

atau lebih (Sekaran dan Bougie, 2013). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beban kerja, pengalaman audit, 

kompetensi, dan independensi terhadap skeptisisme profesional dan kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah skeptisisme profesional dan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama kepada 

peneliti atau variabel keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan yang 

mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, 

menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi variabel dependen tersebut 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Dalam penelitian ini, variabel dependennya 

adalah skeptisisme profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Skeptisisme profesional adalah suatu sikap dan pikiran yang selalu 

mempertanyakan bukti-bukti audit yang diberikan oleh manajemen dan 

melakukan evaluasi atau pengujian secara kritis atas bukti-bukti tersebut. Hal 

ini dilakukan oleh untuk memenuhi tugas audit profesionalnya. Variabel 

skeptisisme profesional diukur dengan menggunakan model Hurrt, Eining, 

dan Plumlee (HEP). Model HEP mengukur skeptisisme profesional 

berdasarkan enam karakteristik yaitu: questioning mind, suspension of 

judgment, search for knowledge, interpersonal understanding, self-

confidence, dan self-determination. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam bentuk kuesioner yang berisi 15 pernyataan (12 pernyataan positif serta 
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3 pernyataan negatif yang berada pada butir 13, 14, dan 15) mengenai 

skeptisisme profesional dan responden diminta menjawab di setiap 

pernyataan tersebut. Kuesioner ini mengacu pada penelitiaan Nasution dan 

Fitriany (2012). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval 

dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, 

skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. Skor 

ini diberikan untuk pernyataan positif. Pemberian skor 1 untuk sangat setuju, 

skor 2 untuk setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk tidak setuju, dan skor 5 

untuk sangat tidak setuju. Skor ini diberikan untuk pernyataan negatif. 

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah tingkat 

kesanggupan auditor dalam mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan 

yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam bentuk kuesioner yang berisi 10 pernyataan mengenai 

gejala-gejala kecurangan (fraud symptoms) dan responden diminta menjawab 

di setiap pernyataan tersebut. Kuesioner ini mengacu pada penelitian 

Nasution dan Fitriany (2012). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

interval dengan pemberian skor 1 untuk sama sekali tidak akan 

mengembangkan pencarian informasi, skor 2 untuk sangat sedikit 

mengembangkan pencarian informasi, skor 3 untuk sedikit mengembangkan 

pencarian informasi, skor 4 untuk banyak mengembangkan pencarian 

informasi, dan skor 5 untuk sangat banyak mengembangkan pencarian 

informasi. 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah salah satu variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif maupun negatif. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan 

independensi. 

 

3.3.2.1 Beban Kerja 

Beban kerja diukur melalui rata-rata jumlah penugasan audit yang dilakukan 

oleh auditor selama satu tahun. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

bentuk 1 pertanyaan yaitu berapa rata-rata jumlah penugasan audit yang 

saudara/i kerjakan dalam 1 tahun. Skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala interval dengan pemberian skor 1 untuk 1-3 tugas audit, skor 2 untuk 4-

5 tugas audit, skor 3 untuk 6-7 tugas audit, skor 4 untuk 8-10 tugas audit, dan 

skor 5 untuk lebih dari 10 tugas audit. 

   

3.3.2.2 Pengalaman Audit 

Pengalaman audit diukur melalui lamanya seseorang menjabat menjadi 

auditor. Instrumen penelitian yang digunakan dalam bentuk 1 pertanyaan 

yaitu berapa lama pengalaman sebagai auditor yang telah saudara/i miliki. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval,  dengan pemberian 

skor 1 untuk 1-4 tahun pengalaman, skor 2 untuk 5-8 tahun pengalaman, skor 

3 untuk 9-12 tahun pengalaman, skor 4 untuk 13-15 tahun pengalaman dan 

skor 5 untuk lebih dari 15 tahun pengalaman. 
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3.3.2.3 Kompetensi 

Kompetensi adalah keahlian, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki 

oleh seorang auditor dalam melakukan proses audit secara objektif. 

Kompetensi seorang auditor dapat dilihat dari tingginya pendidikan yang 

ditempuh oleh auditor serta pengalaman yang dimilikinya. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam bentuk kuesioner yang berisi 10 

pernyataan (1 pernyataan negatif yang berada pada butir 10 serta 9 

pernyataan positif) mengenai kompetensi. Kuesioner ini mengacu pada 

penelitian Tjun, dkk (2012). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

interval dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak sesuai, skor 2 untuk 

tidak sesuai, skor 3 ragu-ragu, skor 4 untuk sesuai, dan skor 5 untuk sangat 

sesuai. Skor ini diberikan untuk pernyataan positif. Pemberian skor 1 untuk 

sangat sesuai, skor 2 untuk sesuai, skor 3 untuk ragu-ragu, skor 4 untuk tidak 

sesuai, dan skor 5 untuk sangat tidak sesuai. Skor ini diberikan untuk 

pernyataan negatif. 

 

3.2.2.4 Independensi 

Independensi adalah sikap bebas dari pengaruh dan kendali orang lain serta 

tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan 

yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. Instrumen penelitian yang digunakan dalam bentuk 
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kuesioner yang berisi 14 pernyataan (10 pernyataan negatif yang berada pada 

butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 14 serta 4 pernyataan positif) mengenai 

independensi. Kuesioner ini mengacu pada penelitian Tjun, dkk (2012). Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala interval dengan pemberian            

skor 1 untuk sangat tidak sesuai, skor 2 untuk tidak sesuai, skor 3 ragu-ragu, 

skor 4 untuk sesuai, dan skor 5 untuk sangat sesuai. Skor ini diberikan untuk 

pernyataan positif. Pemberian skor 1 untuk sangat sesuai, skor 2 untuk sesuai, 

skor 3 untuk ragu-ragu, skor 4 untuk tidak sesuai, dan skor 5 untuk sangat 

tidak sesuai. Skor ini diberikan untuk pernyataan negatif.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama. Teknik pengumpulan data melalui 

penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden. Responden yang 

dimaksud adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah 

Jakarta dan Tangerang. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih. 

Dengan mempelajari sampel, peneliti harus dapat menarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan untuk kepentingan populasi (Sekaran dan Bougie, 2013). Sampel 

yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Khususnya 

diambil Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta dan Tangerang.  
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Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan metode non probability 

sampling dengan menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel 

yang dipilih berdasarkan kemudahan peneliti untuk memperoleh data. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara menghubungi auditor (junior auditor, senior auditor, 

manajer, dan partner) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berada di 

wilayah Jakarta dan Tangerang. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan 

menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 21. 

 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. (Ghozali, 

2013). 

 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Validitas dihitung setiap butirnya dengan rumus korelasi 

Pearson. Signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Uji 
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validitas ini menjelaskan bahwa apabila signifikansi kurang dari 0,05 (<0,05) 

maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut valid. Perhitungan 

validitas menggunakan program SPSS 21 (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal apabila 

jawaban dari seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Dalam mengukur keandalan pada penelitian ini 

menggunakan uji one shot dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach’s 

Alpha. Instrumen penelitian dapat dikatakan handal jika nilai dari koefisien 

alfa lebih besar dari 0,70 (>0,70). Perhitungan reliabilitas menggunakan 

program SPSS 21 (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan data tersebut terdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian normalitas data dapat digunakan dengan cara 

analisis grafik statistik. Pengujian analisis statistik menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Data dapat dikatakan 

terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan 

sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan 

tidak terdistribusi normal. Perhitungan normalitas menggunakan program 

SPSS 21 (Ghozali, 2013). 
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3.6.3 Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) atau untuk 

menguji adakah korelasi linier antara variabel independen. Uji ini dilakukan 

dengan menggunakan nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menjelaskan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Multikolonieritas dianggap 

terjadi apabila nilai tolerance lebih kecil sama dengan 0,01 (≤0,10) atau VIF 

lebih besar sama dengan 10 (≥10) (Ghozali, 2013). 

 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance yang timbul dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika variance dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan yang lain tetap disebut dengan homoskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi apabila ada pola tertentu, seperti titik yang 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, lalu 

menyempit). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013). 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dan 

menunjukkan arah hubungan antara variabel independen (beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi) terhadap skeptisisme 

profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai 

variabel dependen. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

SKEP  : Skeptisisme Profesional 

KMDK : Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

a   : Konstanta 

BK  : Beban Kerja 

PA  : Pengalaman 

KOMP  : Kompetensi 

INDP  : Independensi 

e   : Error 

 

 

Model 1 

SKEP = a + b1BK + b2PA + b3KOMP + b4INDP + e 

 

Model 2 

KMDK = a + b1BK + b2PA + b3KOMP + b4INDP + e 
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3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien korelasi (R) menjelaskan bagaimana arah hubungan antara 

variabel bebas (independen) dan terikat (dependen) serta seberapa kuat 

hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R 

berkisar antara -1 sampai dengan +1. Jika nilai R berada di 0 sampai +0.5 atau 

-0,5 sampai 0, berarti hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

lemah. Sebaliknya, jika nilai R berada antara +0,5 sampai +1 atau -1 sampai 

-0,5 berarti hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat kuat. Uji 

koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah diantara nol sampai satu (Ghozali, 2013). Apaila R2 kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Sementara bila nilai R2 mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model regresi. Setiap penambahan satu variabel 

independen, maka R2 akan meningkat yang memungkinkan perhitungan 

menjadi bias. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan Adjusted R 

Square (Adjusted R2) karena nilai dari Adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
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3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan 

Menurut Ghozali (2013), pengujian signifikansi-f dilakukan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen terikat. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. H0 diterima dan Ha ditolak, bila nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 

0,05. Hal tersebut berarti variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Atau dengan kata lain 

model regresi tidak signifikan 

2. H0 ditolak dan Ha diterima, bila nilai signifikansinya kurang dari nilai 

alpha 0,05. Hal tersebut berarti variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Atau dengan kata lain 

model regresi signifikan. 

 

3.6.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Menurut Ghozali (2013), uji signifikansi parameter individual disebut juga 

uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1. H0 diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikasi lebih dari nilai 

alpha 0,05. Hal tersebut variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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2. H0 ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikasi kurang dari nilai 

alpha 0,05. Hal tersebut variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Responden 

Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini merupakan jawaban 

responden atas kuesioner yang telah didistribusikan ke Kantor Akuntan Publik 

(KAP). Pendistribusian kuesioner dilakukan mulai dari tanggal 3 November 2015 

dan proses pengumpulan kuesioner dilakukan sampai dengan 27 November 2015 

ke KAP yang berlokasi di daerah Jakarta dan Tangerang. Kuesioner didistribusikan 

ke 12 KAP yang terdiri dari 9 KAP berlokasi di Jakarta dan 3 KAP lainnya berlokasi 

di Tangerang yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung dan beberapa 

diantaranya melalui perantara. Pendistribusian kuesioner berdasarkan KAP dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. Pendistribusian kuesioner berdasarkan KAP dapat dilihat di 

Lampiran 1. 

Tabel 4.1 Pendistribusian Kuesioner Berdasarkan KAP 

No Nama KAP 

Distribusi Kuesioner 

Dikirim Kembali 
Tidak  

Terpakai 
Terpakai 

1 
KAP Hendrawinata Eddy Sidharta & 

Tanzil 
20 11 0 11 

2 
KAP Mulyamin Sensi Suryanto & 

Lianny 
20 18 0 18 

3 KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono 20 10 0 10 

4 KAP Gani Sigiro & Handayani 20 10 0 10 

5 KAP Ernst & Young Indonesia 20 20 0 20 
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6 KAP Agus Ubaidillah 10 0 0 0 

7 KAP Michelle Kristian 11 11 0 11 

8 KAP Muhammad Sofwan & Rekan 10 10 0 10 

9 KAP Syarief Basir & Rekan 15 10 0 10 

10 
KAP Teramihardja, Pradhono & 

Chandra 
15 15 0 15 

11 KAP Suganda Akna Suhri & Rekan 20 10 0 10 

12 KAP Crowe Horwath Indonesia 20 0 0 0 

Total 201 125 0 125 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 Pendistribusian Kuesioner Berdasarkan KAP, 

berikut disajikan tabel presentase jumlah kuesioner yang kembali, yang tidak dapat 

digunakan, dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.2 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian 

 

 

 

                 

                              Sumber: Data yang diolah 

 

 

Jumlah kuesioner yang didistribusikan dalam penelitian ini adalah 201 

buah ke KAP yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Jumlah kuesioner yang 

kembali adalah 125 buah, sehingga kuesioner yang dapat digunakan sebagai sampel 

adalah 125 atau 60,67% dari kuesioner yang dikirim. Penjelasan karakteristik 

responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 

  Jumlah Presentase 

Jumlah kuesioner yang dikirim 201 100% 

Jumlah kuesioner yang kembali 125 60,67% 

Kuesioner yang tidak dapat digunakan  0 0% 

Kuesioner yang dapat digunakan  125 60,67% 
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Tabel 4.3 Karakteristik Responden 

No Keterangan Kriteria 
Jumlah 

(Orang) 

Presentase 

(%) 

1 
Jabatan sebagai 

Auditor 

a. Junior Auditor 72 57,6% 

b. Senior Auditor 37 29,6% 

c. Supervisor 9 7,2% 

d. Manager 7 5,6% 

e. Partner 0 0% 

Total 125 100 % 

2 
Pendidikan 

Terakhir 

a. D III 4 3,2% 

b. S1 112 89,6% 

c. S2 9 7,2% 

d. S3 0 0% 

Total 125 100 % 

3 
Pengalaman Kerja 

sebagai Auditor 

a. 1-4 Tahun 116 92,8% 

b. 5-8 Tahun 6 4,8% 

c. 9-12 Tahun 1 0,8% 

d. 13-15 Tahun 2 1,6% 

e. >15 Tahun 0 0% 

Total 125 100 % 

4 

Jumlah Penugasan 

yang Dikerjakan 

Selama 1 Tahun 

a. 1-3 Tugas 53 42,4% 

b. 4-5 Tugas 54 43,2% 

c. 6-7 Tugas 8 6,4% 

d. 8-10 Tugas 10 8% 

e. >10 Tugas 0 0% 

Total 125 100 % 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 Karakteristik Responden, sampel yang diteliti 

didominasi oleh responden auditor yang mempunyai jabatan sebagai junior auditor 

yaitu sebesar 57,6% sedangkan sisanya 29,6% untuk kelompok jabatan senior 

auditor, 7,2% untuk kelompok jabatan supervisor, 5,6% untuk kelompok jabatan 

manager, dan 0% untuk kelompok jabatan partner. Pendidikan terakhir didominasi 

oleh kelompok S1 yaitu sebesar 89,6% sedangkan sisanya 7,2% untuk kelompok 

S2, 3,2% untuk kelompok DIII, dan 0% untuk kelompok S3. Pengalaman kerja 
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sebagai auditor didominasi oleh kelompok 1-4 tahun yaitu sebesar 92,8% 

sedangkan sisanya 4,8% untuk kelompok 5-8 tahun, 1,6% untuk kelompok 13-15 

tahun, dan 0% untuk kelompok >15 tahun. Sedangkan untuk jumlah penugasan 

yang dikerjakan selama satu tahun didominasi oleh kelompok 4-5 tugas yaitu 

sebesar 43,2% sedangkan sisanya 42,4% untuk kelompok 1-3 tugas, 8% untuk 

kelompok 8-10 tugas, 6,4% untuk kelompok 6-7 tugas, dan 0% untuk kelompok 

>10 tugas.  

 

4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data berdasarkan 

nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviation. Perhitungan statistik 

deskriptif 1 untuk seluruh variabel dengan variabel dependen skeptisisme 

profesional penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALSKEP 125 38.0 61.0 49.968 5.1430 

TOTALBK 125 1.0 4.0 1.800 .8799 

TOTALPA 125 1.0 4.0 1.112 .4617 

TOTALKOMP 125 18.0 49.0 40.200 5.2348 

TOTALINDP 125 29.0 66.0 48.960 6.6422 

Valid N (listwise) 125     

Sumber: Data yang diolah  

Keterangan: 

SKEP  : Skeptisisme Profesional 

BK  : Beban Kerja 
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PA  : Pengalaman Audit 

KOMP  : Kompetensi 

INDP  : Independensi 
 

 

Dari Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 1 di atas, variabel skeptisisme 

profesional menunjukkan bahwa terdapat jumlah responden (N) sebanyak 125. 

Responden memiliki nilai terendah (minimum), yaitu 38 dan nilai tertinggi 

(maximum) sebesar 61 dari jumlah responden yang menjawab kuesioner. Rata-rata 

jawaban atas 15 pernyataan dari 125 responden adalah 49,968 yang berarti rata-rata 

responden cenderung menjawab netral untuk menggunakan skeptisisme profesional 

dalam melakukan audit. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden belum 

merasa pentingnya penggunaan skeptisisme profesional selama melakukan proses 

audit. Kemudian terdapat standard deviation sebesar 5,1430. 

Pada variabel beban kerja menunjukkan bahwa terdapat jumlah 

responden (N) sebanyak 125. Responden memiliki nilai terendah (minimum), yaitu 

1 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 4 dari jumlah responden yang menjawab 

kuesioner. Rata-rata jawaban atas 1 pertanyaan dari 125 responden adalah 1,800 

yang berarti rata-rata responden memiliki 4-5 penugasan audit yang dilakukan 

selama setahun. Kemudian terdapat standard deviation sebesar 0,8799. 

Pada variabel pengalaman audit menunjukkan bahwa terdapat jumlah 

responden (N) sebanyak 125 dengan  nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 1 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 4. Rata-rata jawaban 

(mean) atas 1 pertanyaan dari 125 responden adalah 1,112 yang berarti rata-rata 
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responden memiliki pengalaman sebagai auditor selama 1-4 tahun. Kemudian 

terdapat standard deviation sebesar 0,4617. 

Pada variabel kompetensi menunjukkan bahwa terdapat jumlah 

responden (N) sebanyak 125 dengan  nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 18 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 49. Rata-rata 

jawaban (mean) atas 10 pernyatan dari 125 responden adalah 40,200 yang berarti 

rata-rata responden cenderung menjawab sesuai, dimana seorang auditor harus 

memiliki kompetensi dalam melakukan audit. Kemudian terdapat standard 

deviation sebesar 5,2348. 

Kemudian pada variabel independensi menunjukkan bahwa terdapat 

jumlah responden (N) sebanyak 125 dengan nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 29 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 66. Rata-rata 

jawaban (mean) atas 14 pernyataan dari 125 responden adalah 48,960 yang berarti 

rata-rata responden cenderung menjawab sesuai, dimana seorang auditor harus 

bersikap independen selama melakukan proses audit. Kemudian terdapat standard 

deviation sebesar 6,6422. 

Berikut adalah hasil statistik deskriptif 2 dari masing-masing variabel 

dengan variabel dependen kemampuan dalam mendeteksi kecurangan: 
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Tabel 4.5 Statistik Deskriptif 2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALKDMK 125 15.0 36.0 25.512 3.6712 

TOTALBK 125 1.0 4.0 1.800 .8799 

TOTALPA 125 1.0 4.0 1.112 .4617 

TOTALKOMP 125 18.0 49.0 40.200 5.2348 

TOTALINDP 125 29.0 66.0 48.960 6.6422 

Valid N (listwise) 125     

Sumber: Data yang diolah  

Keterangan: 

KMK  : Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

BK  : Beban Kerja 

PENG  : Pengalaman 

KOMP  : Kompetensi 

INDP  : Independensi 

 

 

Dari Tabel 4.5 Statistik Deskriptif 2 di atas, variabel kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat 

jumlah responden (N) sebanyak 125 dengan nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 15 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 36. Rata-rata 

jawaban (mean) atas 10 pernyataan dari 125 responden adalah 25,512 yang berarti 

rata-rata responden cenderung menjawab sangat sedikit mengembangkan pencarian 

informasi atas dugaan-dugaan kecurangan yang dideteksi oleh responden sehingga 

rata-rata responden kurang mampu dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian 

terdapat standard deviation sebesar 3,6712. 

Pada variabel beban kerja menunjukkan bahwa terdapat jumlah 

responden (N) sebanyak 125. Responden memiliki nilai terendah (minimum), yaitu 

1 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 4 dari jumlah responden yang menjawab 
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kuesioner. Rata-rata jawaban atas 1 pertanyaan dari 125 responden adalah 1,800 

yang berarti rata-rata responden memiliki 4-5 penugasan audit yang dilakukan 

selama setahun. Kemudian terdapat standard deviation sebesar 0,8799. 

Pada variabel pengalaman audit menunjukkan bahwa terdapat jumlah 

responden (N) sebanyak 125 dengan  nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 1 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 4. Rata-rata jawaban 

(mean) atas 1 pertanyaan dari 125 responden adalah 1,112 yang berarti rata-rata 

responden memiliki pengalaman sebagai auditor selama 1-4 tahun. Kemudian 

terdapat standard deviation sebesar 0,4617. 

Pada variabel kompetensi menunjukkan bahwa terdapat jumlah 

responden (N) sebanyak 125 dengan  nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 18 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 49. Rata-rata 

jawaban (mean) atas 10 pernyatan dari 125 responden adalah 40,200 yang berarti 

rata-rata responden cenderung menjawab sesuai, dimana seorang auditor harus 

memiliki kompetensi dalam melakukan audit. Kemudian terdapat standard 

deviation sebesar 5,2348. 

Kemudian pada variabel independensi menunjukkan bahwa terdapat 

jumlah responden (N) sebanyak 125 dengan nilai terendah (min) yang dimiliki oleh 

responden sebesar 29 dan dengan nilai tertinggi (max) sebesar 66. Rata-rata 

jawaban (mean) atas 14 pernyataan dari 125 responden adalah 48,960 yang berarti 

rata-rata responden cenderung menjawab sesuai, dimana seorang auditor harus 

bersikap independen selama melakukan proses audit. Kemudian terdapat standard 
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deviation sebesar 6,6422. Hasil uji statistik deskriptif 1 dan hasil uji statistik 

deskriptif 2 dapat dilihat di Lampiran 2. 

 

4.3. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

dengan mengunakan uji Pearson Correlation. Berikut merupakan hasil uji validitas 

1 yang dilakukan. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 1 

Variabel Sig (2-tailed) Keterangan 

Skeptisisme Profesional  0,000-0,000 Valid 

Kemampuan Auditor dalam 

Mendeteksi Kecurangan 

0,000-0,000 
Valid 

Kompetensi (Nomor 10) 0,000-0,635 Tidak Valid 

Independensi (Nomor 1, 12,13) 0,000-0,991 Tidak Valid 

Sumber: Data yang diolah  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 1, diketahui bahwa variabel 

skeptisisme profesional yang terdiri dari 15 butir pernyataan dan variabel 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terdiri dari 10 butir 

pernyataan memiliki sig (2-tailed) sebesar 0,000. Hal ini berarti semua butir 

pernyataan pada variabel skeptisisme profesional dan variabel kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan adalah valid. 

Pada variabel kompetensi yang terdiri dari 10 butir pernyataan 

didapatkan hasil yang tidak signifikan dengan sig (2-tailed) sebesar 0,000-0,635. 

Hal ini berarti tidak semua butir pernyataan pada variabel kompetensi adalah valid. 
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Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai sig (2-tailed) pada butir pernyataan 

ke-10 adalah 0,635, sehingga butir pernyataan ke-10 tidak valid dan tidak 

digunakan atau dihapuskan pada pengujian selanjutnya. 

Kemudian pada variabel independensi yang terdiri dari 14 butir 

pernyataan didapatkan hasil yang tidak signifikan dengan sig (2-tailed) sebesar 

0,000-0,991. Hal ini berarti tidak semua butir pernyataan pada variabel 

independensi adalah valid. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai                    

sig (2-tailed) pada butir pernyataan ke-1, 12, dan 13 masing-masing sebesar 0,303, 

0,235, dan 0,991, sehingga  butir pernyataan ke-1, 12, dan 13 tidak valid dan tidak 

digunakan atau dihapuskan pada pengujian selanjutnya. Hasil uji validitas 1 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. Kemudian dilakukan pengujian 

validitas kembali yang hasil ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 2 

Variabel Sig (2-tailed) Keterangan 

Skeptisisme Profesional  0,000-0,000 Valid 

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

0,000-0,000 Valid 

Kompetensi 0,000-0,000 Valid 

Independensi 0,000-0,001 Valid 

Sumber: Data yang diolah        

 

Berdasarkan Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas 2, dapat terlihat bahwa setiap 

butir pernyataan pada variabel skeptisisme profesional, kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan, dan kompetensi memiliki sig (2-tailed) sebesar 0,000 yang 

berarti bahwa setiap butir pernyataan pada variabel skeptisisme profesional, 
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kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dan kompetensi adalah valid. 

Kemudian setiap butir pernyataan pada variabel independensi memiliki                      

sig (2-tailed) sebesar 0,000-0,001 yang berarti bahwa setiap butir pernyataan pada 

variabel independensi adalah valid. Hasil uji validitas 2 selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

 

4.4. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat uji Cronbach’s Alpha. Hasil 

pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

Skeptisisme Profesional ,791 

Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi 

Kecurangan 

,822 

Kompetensi ,872 

Independensi ,809 

     Sumber: Data yang diolah  

 

Berdasarkan Tabel 4.8 Uji Reliabilitas, diperoleh hasil Cronbach's Alpha 

sebesar 0,791 untuk variabel skeptisisme profesional, 0,822 untuk variabel 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 0,872 untuk variabel 

kompetensi, dan 0,809 untuk variabel independensi. Keempat variabel tersebut 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha diatas 0.70, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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setiap butir pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner reliable. Hasil uji 

reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

4.5. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat uji Kolmogorov Smirnov         

(K-S). Berikut adalah hasil dari uji normalitas dengan variabel dependen 

skeptisisme profesional: 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 1–Skeptisisme Profesional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

4.65216225 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .085 

Positive .085 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .945 

Asymp. Sig. (2-tailed) .334 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

             Sumber: Data yang diolah 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov variabel 

skeptisisme profesional adalah 0,945 dengan nilai signifikansi sebesar 0,334. Nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukan bahwa data residual 

terdistribusi secara normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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Berikut adalah hasil uji normalitas dengan variabel dependen 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan: 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas 2–Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

3.52874221 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .059 

Positive .053 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .663 

Asymp. Sig. (2-tailed) .771 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

              Sumber: Data yang diolah 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.10, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov variabel 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah 0,663 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,771. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini 

menunjukan bahwa data residual terdistribusi secara normal sehingga model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 6. 
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4.6. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji, serta memastikan 

kelayakan model regresi yang digunakan 

4.6.1 Uji Multikolonieritas 

Alat uji yang digunakan untuk menguji multikolonieritas adalah Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Berikut adalah hasil dari uji 

multikolonieritas 1 dengan variabel dependen skeptisisme profesional: 

 

 

Tabel 4.11 Uji Multikolonieritas 1 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

TOTALBK .684 1.463 

TOTALPA .786 1.272 

TOTALKOMP .861 1.161 

TOTALINDP .957 1.045 

a. Dependent Variable: TOTALSKEP 

                   Sumber: Data yang diolah 

 

Hasil uji multikolonieritas 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0.10. Hal 

ini berarti tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang nilainya 

lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai 

VIF lebih besar dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
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korelasi antar variabel independen (variabel bebas), yaitu beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi dalam model regresi. 

Berikut adalah hasil uji multikolonieritas 2 dengan variabel 

dependen kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan: 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas 2 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

TOTALBK .684 1.463 

TOTALPA .786 1.272 

TOTALKOMP .861 1.161 

TOTALINDP .957 1.045 

a. Dependent Variable: TOTALKDMK 

                        Sumber: Data yang diolah 

 

Hasil uji multikolonieritas 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance yang kurang dari 0.10. Hal 

ini berarti tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang nilainya 

lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai 

VIF lebih besar dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

korelasi antar variabel independen (variabel bebas), yaitu beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi dalam model regresi. Hasil 

uji multikolonieritas 1 dan uji multikolonieritas 2 selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 7. 
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4.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas 1 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

 

Gambar 4.1 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 1 

 
          Sumber: Data yang diolah 

 

 

Dari grafik scatterplot pada Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu secara teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 
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untuk memprediksi skeptisisme profesional berdasarkan beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. 

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas 2 dengan variabel 

dependen kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan: 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 2 

 
      Sumber: Data yang diolah 

 

Dari grafik scatterplot pada Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu secara teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi 
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heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

berdasarkan beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. 

Hasil uji heteroskedastisitas 1 dan uji heteroskedastisitas 2 selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 7 

 

4.7. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beban 

kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi terhadap skeptisisme 

profesional dan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan baik secara 

simultan maupun secara parsial. 

 

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil 

pengujian koefisien determinasi atas variabel dependen skeptisisme 

profesional dapat dilihat pada Tabel 4.13. berikut: 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .426a .182 .154 4.7291 

a. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 

b. Dependent Variable: TOTALSKEP 

  Sumber: Data yang diolah 
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Berdasarkan pada Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 1, 

diperoleh nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.426 yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan/korelasi positif yang cukup antara skeptisisme profesional 

dengan beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. 

Kemudian terdapat nilai adjusted R square sebesar 0.154. Hal ini 

menunjukkan bahwa 15,4% variabel skeptisisme profesional dapat dijelaskan 

oleh keempat variabel independen yang diteliti, yaitu beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. Dan sisanya sebesar 84,6% 

(100%-15,4%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

Hasil pengujian koefisien determinasi atas variabel dependen 

kemampuan dalam mendeteksi kecurangan dapat dilihat pada Tabel 

4.14.berikut: 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi 2 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .276a .076 .045 3.5871 

a. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, 

TOTALKOMP, TOTALBK 

b. Dependent Variable: TOTALKDMK 

      Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi 2, 

diperoleh nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.276 yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan/korelasi positif yang cukup antara kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dengan beban kerja, pengalaman audit, 
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kompetensi, dan independensi. Kemudian terdapat nilai adjusted R square 

sebesar 0.045. Hal ini menunjukkan bahwa 4,5% variabel kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan dapat dijelaskan oleh keempat variabel 

independen yang diteliti, yaitu beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, 

dan independensi. Dan sisanya sebesar 95,5% (100%-4,5%) dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 

 

4.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Hasil pengujian signifikansi simultan 1 (uji F) atas variabel dependen 

skeptisisme profesional dapat dilihat pada Tabel 4.15. berikut: 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji Signifikansi Simultan 1 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 596.188 4 149.047 6.665 .000b 

Residual 2683.684 120 22.364   

Total 3279.872 124    

a. Dependent Variable: TOTALSKEP 

b. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, dapat dilihat bahwa 

nilai F sebesar 6,665 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau di bawah 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan 

independensi secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
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skeptisisme profesional. Meningkatnya beban kerja yang dimiliki oleh 

auditor membuat auditor kurang berkonsentrasi selama proses audit membuat 

skeptisisme profesional kurang digunakan dengan baik. Selain itu lamanya 

pengalaman menjadi auditor, kompetensi yang cukup dibidang audit, serta 

independensi yang tinggi yang ada didalam diri auditor akan membuat 

skeptisime profesional digunakan dengan baik selama proses audit. Hasil 

pengujian ini mendukung penelitian Nasution dan Fitriany (2012) yang 

menyatakan bahwa beban kerja, pengalaman audit, dan tipe kepribadian 

berpengaruh secara simultan terhadap skeptisisme profesional; penelitian; 

penelitian Silalahi (2013) yang menyatakan bahwa etika, kompetensi, 

pengalaman audit, dan situasi audit berpengaruh secara simultan terhadap 

skeptisisme profesional; penelitian Handayani dan Lely (2015) yang 

menyatakan bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh secara 

simultan terhadap skeptisime profesional; serta penelitian Novita (2015) yang 

menyatakan bahwa pengalaman, beban kerja, dan pelatihan berpengaruh 

secara simultan terhadap skeptisisme profesional. 

Hasil pengujian signifikansi simultan 2 (uji F) atas variabel 

dependen kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat dilihat 

pada Tabel 4.16. berikut: 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Simultan 2 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 127.181 4 31.795 2.471 .048b 

Residual 1544.051 120 12.867   

Total 1671.232 124    

a. Dependent Variable: TOTALKDMK 

b. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, dapat dilihat bahwa 

nilai F sebesar 2,471 dengan signifikansi sebesar 0,048 atau di bawah 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan 

independensi secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Meningkatnya beban 

kerja yang dimiliki oleh auditor membuat auditor kurang waspada terhadap 

gejala kecurangan yang ada yang membuat auditor kurang mampu dalam 

mendeteksi kecurangan. Selain itu lamanya pengalaman menjadi auditor, 

kompetensi yang cukup dibidang audit, serta independensi yang tinggi yang 

ada didalam diri auditor akan membantu auditor terbiasa dengan adanya 

gejala kecurangan, hal ini membantu auditor mampu dalam mendeteksi 

kecurangan. Hasil pengujian ini mendukung penelitian Nasution dan Fitriany 

(2012) yang menyatakan bahwa beban kerja, tipe kepribadian, dan 

pengalaman audit berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan; penelitian Anggriawan (2014) yang 
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menyatakan bahwa pengalaman kerja, skeptisisme profesional, dan tekanan 

waktu berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan; dan penelitian Adnyani, dkk (2014) yang 

menyatakan bahwa skeptisisme profesional, independensi, dan pengalaman 

auditor berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan 

 

4.7.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Hasil pengujian signifikansi parameter individual (uji t) atas variabel 

dependen skeptisisme profesional dapat dilihat pada Tabel 4.17. berikut: 

 

 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36.081 3.792  9.516 .000 

TOTALBK 1.039 .584 .178 1.780 .078 

TOTALPA -1.895 1.038 -.170 -1.826 .070 

TOTALKOMP .292 .086 .303 3.400 .001 

TOTALINDP .080 .062 .108 1.280 .203 

a. Dependent Variable: TOTALSKEP 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat dibentuk 

persamaan regresi 1 sebagai berikut: 

 
SKEP = 36,081 + 1,039BK – 1,895PA + 0,292KOMP + 0,080 INDP 
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Keterangan: 

SKEP : Skeptisisme Profesional 

BK   : Beban Kerja 

PA   : Pengalaman Audit 

KOMP  : Kompetensi 

INDP : Independensi 

 

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

beban kerja memiliki pengaruh positif terhadap skeptisisme profesional yaitu 

sebesar 1,039 yang berarti bahwa setiap kenaikan beban kerja maka akan 

meningkatkan skeptisisme profesional sebesar 1,039. Variabel beban kerja 

memiliki nilai t sebesar 1,780 dengan nilai signifikansi sebesar 0,078 yang 

berarti nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukan 

bahwa Ha1 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beban kerja 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional. Hal ini 

dapat terjadi karena adanya pandangan responden yang didominasi oleh 

junior auditor dengan tingkat pendidikan S1 dan mempunyai rata rata beban 

kerja yang tidak terlalu banyak yaitu sebesar 4-5 tugas audit selama setahun, 

sehingga dalam proses penyelesaian penugasan audit, auditor mampu 

menggunakan konsentrasinya dengan baik dan tetap menggunakan 

skeptisisme profesionalnya dengan baik pula. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Setiawan dan Fitriany (2011) yang menyatakan bahwa 

beban kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Beban kerja yang 

banyak tidak membuat penggunaan skeptisisme profesional yang dimiliki 

oleh auditor menurun, sehingga tidak akan menurunkan kualitas audit yang 
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dihasilkan oleh auditor. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian Nasution dan Fitriany (2012) dan Novita (2015) yang menyatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap skeptisisme profesional. 

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel pengalaman audit memiliki pengaruh negatif terhadap skeptisisme 

profesional yaitu sebesar -1,895 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu 

satuan pengalaman audit maka akan menurunkan skeptisisme profesional 

sebesar 1,895. Variabel pengalaman audit memiliki nilai t sebesar -1,826 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,070 yang berarti nilai signifikansi tersebut 

lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Ha3 ditolak. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa pengalaman audit tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap skeptisisme profesional. Hal ini disebabkan pada 

penelitian ini variabel pengalaman audit hanya dilihat dari lamanya auditor 

bekerja tanpa diimbangi dengan jumlah penugasan yang dilakukan auditor, 

jenis pekerjaan audit yang dilakukan, dan jenis perusahaan yang diaudit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Singgih dan Bawono (2010) 

yang menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit dikarenakan sebagian besar respondennya adalah junior auditor yang 

masa kerjanya tidak lebih dari 3 tahun. Namun, hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan penelitian Nasution dan Fitriany (2012); Saripudin, dkk 

(2012); Oktania (2013); Winantyadi dan Indarto (2014); Silalahi (2013); 

Larimbi, dkk (2012); Rumengan dan Sri (2014); serta Novita (2015) yang 

masing-masing menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh signifikan 
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terhadap skeptisime profesional.  

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap skeptisisme 

profesional yaitu sebesar 0,292 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu 

satuan kompetensi maka akan terjadi kenaikan skeptisisme profesional 

sebesar 0,292. Variabel kompetensi memiliki nilai t sebesar 3,400 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti nilai signifikansi tersebut kurang 

dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Ha5 diterima. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

skeptisisme profesional. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh 

auditor artinya semakin luas pengetahuan auditor dibidang auditing dan 

auditor akan bersikap lebih kritis dan objektif dalam proses audit dan lebih 

bisa menjelaskan kekurangwajaran yang dilakukan oleh manajemen dengan 

menggunakan skeptisisme profesionalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Silalahi (2013); Agusti dan Nastia (2013); Rumengan dan Sri 

(2014); Handayani dan Lely (2015); Fa’ati (2014); serta Oktania (2013) yang 

masing-masing menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap skeptisisme profesional. 

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel independensi memiliki pengaruh positif terhadap skeptisisme 

profesional yaitu sebesar 0,080 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu 

satuan independensi maka akan meningkatkan skeptisisme profesional 

sebesar 0,080. Variabel independensi memiliki nilai t sebesar 1,280 dengan 
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nilai signifikansi sebesar 0,203 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih 

dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Ha7 ditolak. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap skeptisisme profesional. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

pandangan responden yang didominasi oleh junior auditor dengan tingkat 

pendidikan S1. Dalam melakukan proses audit, junior auditor masih 

dibimbing dan diawasi oleh senior auditor sehinggap independensi junior 

auditor masih belum baik dibandingkan dengan senior auditor. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Tjun, dkk (2012) yang menyatakan 

bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Seorang 

auditor harus selalu menggunakan skeptisisme profesionalnya selama 

melakukan proses audit terlepas dari sikap independensi yang dimilikinya. 

Walaupun independensi yang dimiliki oleh auditor terganggu, auditor harus 

terus melaksanakan semua proses audit sesuai dengan standar yang berlaku 

dengan menggunakan skeptisisme profesional untuk menghasilkan audit 

yang berkualitas.  

Hasil pengujian signifikansi parameter individual (uji t) atas 

variabel dependen kemampuan dalam mendeteksi kecurangan dapat dilihat 

pada Tabel 4.18. berikut: 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 26.288 2.876  9.140 .000 

TOTALBK -.232 .443 -.056 -.524 .601 

TOTALPA 1.982 .787 .249 2.519 .013 

TOTALKOMP .015 .065 .022 .238 .813 

TOTALINDP -.079 .047 -.150 -1.678 .096 

a. Dependent Variable: TOTALKDMK 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat dibentuk 

persamaan regresi 2 sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

KDMK : Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

BK   : Beban Kerja 

PA   : Pengalaman Audit 

KOMP  : Kompetensi 

INDP : Independensi 

 

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

beban kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan yaitu sebesar -0,232 yang berarti bahwa setiap 

kenaikan satu satuan beban kerja, maka akan terjadi penurunan kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan sebesar 0,232. Variabel beban kerja 

KDMK = 26,288 -0,232BK + 1,982 PA + 0,015KOMP – 0,079INDP 

Pengaruh Beban Kerja..., Rizki Fara Dina, FB UMN, 2016



 

73 
 

memiliki nilai t sebesar -0,524 dengan nilai signifikansi sebesar 0,601 yang 

berarti nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukan 

bahwa Ha2 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beban kerja 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Hal ini terjadi karena adanya pandangan responden 

yang didominasi oleh junior auditor dengan tingkat pendidikan S1 dan 

mempunyai rata rata beban kerja yang sedikit yaitu sebesar 4-5 tugas selama 

setahun. Pekerjaan junior auditor biasanya hanya seputar membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

Sehingga pekerjaan auditor junior belum sampai pada tahap melakukan 

pendeteksian kecurangan yang terjadi. Hasil penelitian Novita (2015) yang 

menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun, hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan penelitian Nasution dan Fitriany (2012) yang menyatakan 

bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan.  

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel pengalaman audit memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu sebesar 1,982 yang berarti bahwa 

setiap kenaikan satu satuan pengalaman audit maka akan meningkatkan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebesar 1,982. Variabel 

pengalaman audit memiliki nilai t sebesar 2,519 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,013 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, hal 
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ini menunjukkan bahwa Ha4 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa pengalaman audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin lama seorang auditor 

menjalani profesinya akan semakin meningkatkan kesadaran auditor apabila 

terjadi suatu masalah atau kecurangan yang ada, sehingga auditor semakin 

berpengalaman dan mengenal berbagai indikasi terjadinya kecurangan dan 

mengetahui penyebab kecurangan yang terjadi. Jadi, dapat disimpulkan 

semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor semakin meningkatkan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Nasution dan Fitriany (2012); Adnyani, dkk (2014); 

serta Anggriawan (2014) yang masing-masing menyatakan bahwa 

pengalaman audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan.  

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap skeptisisme 

profesional yaitu sebesar 0,015 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu 

satuan kompetensi maka akan terjadi kenaikan skeptisisme profesional 

sebesar 0,015. Variabel kompetensi memiliki nilai t sebesar 0,238 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,813 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Ha6 ditolak. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini dapat 

terjadi karena responden yang didominasi oleh junior auditor dengan tingkat 
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pendidikan S1. Pekerjaan junior auditor biasanya hanya seputar membuat 

kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah 

dilaksanakan. Sehingga respon para responden untuk menjawab pertanyaan 

berkaitan dengan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan cenderung 

menghasilkan jawaban tidak bernilai positif. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Samsi (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dapat terjadi karena sebagian 

besar responden dalam penelitian Samsi adalah junior auditor. Kurangnya 

kompetensi yang dimiliki oleh auditor membuat auditor kurang waspada atas 

gejala kecurangan yang terjadi sehingga auditor cenderung kurang mampu 

dalam mendeteksi kecurangan yang berakibat pada kurang berkualitasnya 

audit yang dihasilkan. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian Fuad (2015); Handayani dan Lely (2015); serta Agusti dan Nastia 

(2013) yang masing-masing menyatakan bahwa kompetensi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Dari tabel persamaan regresi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa 

variabel independensi memiliki pengaruh negatif terhadap skeptisisme 

profesional yaitu sebesar -0,079 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu 

satuan independensi maka akan terjadi penurunan kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan sebesar 0,079. Variabel independensi memiliki nilai 

t sebesar -1,678 dengan nilai signifikansi sebesar 0,096 yang berarti nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Ha8 
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ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa independensi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Hal ini dapat terjadi karena responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh junior auditor masih bersifat subjektif dalam 

melakukan pendeteksian kecurangan. Rata-rata junior auditor belum dapat 

mengambil tindakan dengan pemikiran yang logis terkait gejala kecurangan 

yang ada sehingga selama proses audit junior masih dibimbing oleh senior 

auditor. Hal ini membuat junior auditor belum dapat diandalkan dalam proses 

audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rumengan dan Sri (2014) 

yang menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Simanjuntak (2015) yang menyatakan bahwa 

independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi 

kecurangan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Wiguna (2014); Pangestika, dkk (2014); Fuad (2015); serta Adnyani, dkk 

(2014) yang masing-masing menyatakan bahwa independensi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban kerja, pengalaman audit, 

kompetensi, dan independensi. Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta dan Tangerang. Sampel penelitian ini 

diambil dari 125 Auditor yang berkerja di 12 Kantor Akuntan Publik di daerah 

Jakarta dan Tangerang. 

Hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa kuesioner dalam 

penelitian ini adalah sah atau valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan kuesioner 

dalam penelitian ini reliabel atau andal. Hasil uji normalitas 1 dan hasil uji 

normalitas 2 menunjukkan seluruh variabel terdistribusi normal. Hasil uji asumsi 

klasik menunjukkan tidak terjadinya gejala heterokedastisitas dan tidak terjadinya 

multikolonieritas antar variabel. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan adjusted R 

square sebesar 0.154 menunjukkan berarti sebesar 15,4% variabel skeptisisme 

profesional dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari beban 

kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. Dan sisanya sebesar 84,6% 

(100%-15,4%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil uji hipotesis 2 

menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0.45 menunjukkan berarti sebesar 

4,5% variabel kemampuan auditor  dalam  mendeteksi  kecurangan
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dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari beban kerja, 

pengalaman audit, kompetensi, dan independensi. Dan sisanya sebesar 95,5% 

(100%-4,5%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Hasil uji parsial dan simultan menyatakan bahwa: 

1. Beban kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap skeptisisme 

profesional yang ditandai dengan nilai t sebesar 1,780 dan nilai signifikan 

sebesar 0,078 (lebih besar dari 0,05) yang menyatakan Ha1 ditolak. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Setiawan dan Fitriany (2011) 

2. Beban kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang ditandai dengan nilai t sebesar 

-0,524 dan nilai signifikan sebesar 0,601 (lebih besar dari 0,05) yang 

menyatakan Ha2 ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Novita (2015). 

3. Pengalaman audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap skeptisisme 

profesional yang ditandai dengan nilai t sebesar -1,826 dan nilai signifikan 

sebesar 0,070 (lebih besar dari 0,05) yang menyatakan Ha3  ditolak. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Singgih dan Bawono (2010). 

4. Pengalaman audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang ditandai dengan nilai t sebesar 

2,519 dan nilai signifikan sebesar 0,013 (lebih kecil dari 0,05) yang 

menyatakan Ha4  diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Nasution dan Fitriany (2012), Adnyani, dkk (2014), serta Anggriawan 

(2014). 
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5. Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional 

yang ditandai dengan nilai t sebesar 3,400 dan nilai signifikan sebesar 0,001 

(lebih kecil dari 0,05) yang menyatakan Ha5  diterima. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Silalahi (2013), Agusti dan Nastia (2013), 

Rumengan dan Sri (2014),  Handayani dan Lely (2015), Fa’ati (2014), serta 

Oktania (2013). 

6. Kompetensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang ditandai dengan nilai t sebesar 

0,238 dan nilai signifikan sebesar 0,813 (lebih besar dari 0,05) yang 

menyatakan Ha6  ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Samsi (2013). 

7. Independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap skeptisisme 

profesional yang ditandai dengan nilai t sebesar 1,280 dan nilai signifikan 

sebesar 0,001 (lebih besar dari 0,05) yang menyatakan Ha7  ditolak. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Tjun, dkk (2012) yang menyatakan 

bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Seorang 

auditor harus selalu menggunakan skeptisisme profesionalnya selama 

melakukan proses audit terlepas dari sikap independensi yang dimilikinya. 

8. Independensi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang ditandai dengan nilai t sebesar 

-1,678 dan nilai signifikan sebesar 0,096 (lebih besar dari 0,05) yang 

menyatakan Ha8  ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tjun, 

dkk (2012) dan Rumengan dan Sri (2014) 
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9. Pada uji statistik F nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti bahwa beban 

kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap skeptisisme profesional. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Nasution dan Fitriany (2012), Silalahi (2013), 

Handayani dan Lely (2015), serta Novita (2015). 

10. Pada uji statistik F nilai signifikan sebesar 0,048 yang berarti bahwa beban 

kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan independensi berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nasution dan Fitriany (2012), 

Anggriawan (2014), serta Adnyani, dkk (2014). 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi antara lain: 

1. Kantor Akuntan Publik perlu untuk memberikan pelatihan yang cukup 

seperti adanya training ataupun seminar mengenai audit sehingga auditor 

dalam melakukan proses audit dapat menggunakan skeptisisme profesional 

dan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan dengan baik.   

2. Kantor Akuntan Publik perlu untuk memberikan pemahaman yang baik 

mengenai pentingnya skeptisisme profesional dan pentingnya kemampuan 

dalam mendeteksi kecurangan.  

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:  

1. Jumlah responden yang digunakan hanya 125 responden. 
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2. Rata-rata responden dalam penelitian ini adalah junior auditor dengan 

pengalaman kerja selama 1-4 tahun dan mempunya rata-rata penugasan 

audit selama 1 tahun sebanuak 4-5 tugas sehingga hasil dalam penelitian ini 

kurang mampu menggambarkan tentang skeptisisme profesional dan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Penyebaran kuesioner dilakukan pada saat peak season sehingga kurangnya 

respon auditor untuk melakukan pengisian kuesioner. 

4. Variabel independen (beban kerja, pengalaman audit, kompetensi, dan 

independensi) yang diteliti hanya dapat menjelaskan variabel dependen 1 

(skeptisisme profesional) sebesar 15,4% dan dapat menjelaskan variabel 

dependen 2 (kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan) sebesar 

4,5%. 

 

5.3. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:  

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan 

jumlah responden yang lebih banyak atau lebih banyak mengirimkan 

kuesioner. 

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan 

senior auditor, supervisor, manajer, dan partner sebagai obyek penelitian 

agar lebih bisa menggambarkan skeptisisme profesional dan kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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3. Sebaiknya penyebaran kuesioner tidak dilakukan dalam masa peak season 

untuk menghindari respon auditor yang rendah.  

4. Menambah variabel yang dapat mempengaruhi skeptisisme profesional 

seperti etika dan situasi audit 

5. Menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan seperti tekanan waktu dan pelatihan.
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Berdasarkan KAP 

 

 

 

 

Pengaruh Beban Kerja..., Rizki Fara Dina, FB UMN, 2016



Pendistribusian Kuesioner Berdasarkan KAP 

No Nama KAP 

Distribusi Kuesioner 

Dikiri

m 
Kembali 

Tidak 

Terpakai 
Terpakai 

1 
KAP Hendrawinata Eddy Sidharta 

& Tanzil 
20 11 0 11 

2 
KAP Mulyamin Sensi Suryanto & 

Lianny 
20 18 0 18 

3 
KAP Kanaka Puradiredja, 

Suhartono 
20 10 0 10 

4 KAP Gani Sigiro & Handayani 20 10 0 10 

5 KAP Ernst & Young Indonesia 20 20 0 20 

6 KAP Agus Ubaidillah 10 0 0 0 

7 KAP Michelle Kristian 11 11 0 11 

8 KAP Muhammad Sofwan & Rekan 10 10 0 10 

9 KAP Syarief Basir & Rekan 15 10 0 10 

10 
KAP Teramihardja, Pradhono & 

Chandra 
15 15 0 15 

11 KAP Suganda Akna Suhri & Rekan 20 10 0 10 

12 KAP Crowe Horwath Indonesia 20 0 0 0 

Total 201 125 0 125 
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Lampiran 2 

Statistik Deskriptif  
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Tabel Statistik Deskriptif 1 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALSKEP 125 38.0 61.0 49.968 5.1430 

TOTALBK 125 1.0 4.0 1.800 .8799 

TOTALPA 125 1.0 4.0 1.112 .4617 

TOTALKOMP 125 18.0 49.0 40.200 5.2348 

TOTALINDP 125 29.0 66.0 48.960 6.6422 

Valid N (listwise) 125     

 

Tabel Statistik Deskriptif 2 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALKDMK 125 15.0 36.0 25.512 3.6712 

TOTALBK 125 1.0 4.0 1.800 .8799 

TOTALPA 125 1.0 4.0 1.112 .4617 

TOTALKOMP 125 18.0 49.0 40.200 5.2348 

TOTALINDP 125 29.0 66.0 48.960 6.6422 

Valid N (listwise) 125     
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Lampiran 3 

Uji Validitas 1 dengan SPSS Versi 21 
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Lampiran 4 

Uji Validitas 2 dengan SPSS Versi 21 
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Lampiran 5 

Uji Reliabilitas dengan SPSS  

Versi 21 
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Tabel Uji Reliabilitas Skeptisisme Profesional  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 125 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 125 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.778 .791 15 
 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SKEP1 2.872 .8030 125 

SKEP2 3.008 .7013 125 

SKEP3 3.064 .6809 125 

SKEP4 2.784 .7576 125 

SKEP5 3.312 .5877 125 

SKEP6 3.368 .6029 125 

SKEP7 3.336 .5949 125 

SKEP8 3.216 .6035 125 

SKEP9 3.184 .6766 125 

SKEP10 3.160 .6648 125 

SKEP11 3.280 .5902 125 

SKEP12 3.264 .5840 125 

SKEP13 3.944 .8918 125 

SKEP14 4.104 .8311 125 

SKEP15 4.072 .7532 125 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 SKEP 

1 

SKEP 

2 

SKEP 

3 

SKEP 

4 

SKEP 

5 

SKEP 

6 

SKEP 

7 

SKEP 

8 

SKEP 

9 

SKEP 

10 

SKEP 

11 

SKEP 

12 

SKEP 

13 

SKEP 

14 

SKEP 

15 

SKEP1 1.000 .360 .281 .299 .000 .098 .091 -.009 .073 .114 .144 .124 .136 .093 .149 

SKEP2 .360 1.000 .725 .110 .033 .088 .032 .225 .303 .309 .092 .330 .130 .151 .136 

SKEP3 .281 .725 1.000 .136 .071 .099 .066 .339 .377 .458 .075 .180 .099 .102 .054 

SKEP4 .299 .110 .136 1.000 .008 .069 .001 .138 .188 .149 .028 -.016 .161 .010 .070 

SKEP5 .000 .033 .071 .008 1.000 .424 .367 .218 .260 .140 .397 .205 -.059 .016 .095 

SKEP6 .098 .088 .099 .069 .424 1.000 .597 .245 .406 .375 .456 .317 .084 .164 .172 

SKEP7 .091 .032 .066 .001 .367 .597 1.000 .268 .426 .332 .511 .346 .051 .108 .144 

SKEP8 -.009 .225 .339 .138 .218 .245 .268 1.000 .554 .556 .168 .249 -.142 -.077 -.017 

SKEP9 .073 .303 .377 .188 .260 .406 .426 .554 1.000 .579 .314 .366 -.023 -.020 .037 

SKEP10 .114 .309 .458 .149 .140 .375 .332 .556 .579 1.000 .296 .285 -.012 .057 .090 

SKEP11 .144 .092 .075 .028 .397 .456 .511 .168 .314 .296 1.000 .649 .091 .088 .208 

SKEP12 .124 .330 .180 -.016 .205 .317 .346 .249 .366 .285 .649 1.000 .137 .043 .121 

SKEP13 .136 .130 .099 .161 -.059 .084 .051 -.142 -.023 -.012 .091 .137 1.000 .715 .570 

SKEP14 .093 .151 .102 .010 .016 .164 .108 -.077 -.020 .057 .088 .043 .715 1.000 .684 

SKEP15 .149 .136 .054 .070 .095 .172 .144 -.017 .037 .090 .208 .121 .570 .684 1.000 
 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

SKEP1 47.096 23.604 .282 .250 .776 

SKEP2 46.960 23.023 .436 .625 .761 

SKEP3 46.904 23.120 .438 .622 .761 

SKEP4 47.184 24.393 .198 .201 .782 

SKEP5 46.656 24.534 .270 .290 .774 

SKEP6 46.600 23.274 .484 .469 .759 

SKEP7 46.632 23.557 .440 .475 .762 

SKEP8 46.752 24.027 .348 .442 .769 

SKEP9 46.784 22.703 .510 .516 .755 

SKEP10 46.808 22.802 .505 .515 .756 

SKEP11 46.688 23.426 .468 .594 .760 

SKEP12 46.704 23.565 .449 .562 .761 

SKEP13 46.024 23.007 .310 .592 .775 

SKEP14 45.864 23.038 .341 .656 .771 

SKEP15 45.896 23.029 .395 .516 .765 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

49.968 26.451 5.1430 15 
 

Tabel Uji Reliabilitas Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 125 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 125 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.823 .822 10 
 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KDMK1 2.304 .4955 125 

KDMK2 2.352 .5120 125 

KDMK3 2.264 .6110 125 

KDMK4 2.392 .5521 125 

KDMK5 2.816 .6399 125 

KDMK6 2.968 .6713 125 

KDMK7 2.664 .5228 125 

KDMK8 2.600 .5236 125 

KDMK9 2.624 .6799 125 

KDMK10 2.528 .6669 125 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 KDMK 

1 

KDMK 

2 

KDMK 

3 

KDMK 

4 

KDMK 

5 

KDMK 

6 

KDMK 

7 

KDMK 

8 

KDMK 

9 

KDMK 

10 

KDMK1 1.000 .560 .345 .180 .051 .151 .180 .224 .127 .242 

KDMK2 .560 1.000 .397 .278 .150 .127 .325 .229 .291 .231 

KDMK3 .345 .397 1.000 .336 .208 .198 .229 .207 .202 .427 

KDMK4 .180 .278 .336 1.000 .388 .426 .376 .324 .396 .375 

KDMK5 .051 .150 .208 .388 1.000 .493 .416 .260 .377 .343 

KDMK6 .151 .127 .198 .426 .493 1.000 .406 .285 .380 .398 

KDMK7 .180 .325 .229 .376 .416 .406 1.000 .477 .368 .282 

KDMK8 .224 .229 .207 .324 .260 .285 .477 1.000 .480 .402 

KDMK9 .127 .291 .202 .396 .377 .380 .368 .480 1.000 .673 

KDMK10 .242 .231 .427 .375 .343 .398 .282 .402 .673 1.000 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KDMK1 23.208 12.053 .343 .377 .821 

KDMK2 23.160 11.684 .438 .446 .813 

KDMK3 23.248 11.301 .439 .341 .814 

KDMK4 23.120 11.123 .557 .331 .802 

KDMK5 22.696 11.004 .486 .345 .809 

KDMK6 22.544 10.750 .517 .374 .806 

KDMK7 22.848 11.291 .545 .392 .803 

KDMK8 22.912 11.387 .514 .360 .806 

KDMK9 22.888 10.374 .603 .577 .796 

KDMK10 22.984 10.355 .624 .574 .793 
 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

25.512 13.478 3.6712 10 
 

 

Pengaruh Beban Kerja..., Rizki Fara Dina, FB UMN, 2016



Tabel Uji Reliabilitas Kompetensi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 125 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 125 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.854 .872 9 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KOMP1 4.416 .8442 125 

KOMP2 4.424 .7542 125 

KOMP3 4.328 .8778 125 

KOMP4 4.304 .7430 125 

KOMP5 4.256 .8510 125 

KOMP6 4.232 .7945 125 

KOMP7 4.296 .7831 125 

KOMP8 3.856 .9895 125 

KOMP9 3.416 1.1301 125 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 KOMP1 KOMP2 KOMP3 KOMP4 KOMP5 KOMP6 KOMP7 KOMP8 KOMP9 

KOMP1 1.000 .835 .598 .530 .569 .709 .434 .401 .105 

KOMP2 .835 1.000 .629 .588 .533 .615 .373 .342 -.057 

KOMP3 .598 .629 1.000 .662 .459 .572 .526 .343 -.017 

KOMP4 .530 .588 .662 1.000 .590 .617 .565 .367 .204 

KOMP5 .569 .533 .459 .590 1.000 .496 .478 .351 .157 

KOMP6 .709 .615 .572 .617 .496 1.000 .472 .556 .269 

KOMP7 .434 .373 .526 .565 .478 .472 1.000 .482 .042 

KOMP8 .401 .342 .343 .367 .351 .556 .482 1.000 .148 

KOMP9 .105 -.057 -.017 .204 .157 .269 .042 .148 1.000 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KOMP1 33.112 21.826 .739 .786 .823 

KOMP2 33.104 22.965 .668 .772 .831 

KOMP3 33.200 22.242 .646 .575 .832 

KOMP4 33.224 22.611 .736 .650 .826 

KOMP5 33.272 22.506 .636 .462 .833 

KOMP6 33.296 21.904 .784 .665 .819 

KOMP7 33.232 23.309 .587 .475 .838 

KOMP8 33.672 22.529 .517 .381 .846 

KOMP9 34.112 25.487 .140 .246 .894 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

37.528 28.364 5.3258 9 
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Tabel Uji Reliabilitas Independensi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 125 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 125 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.816 .809 11 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

INDP2 4.296 .7516 125 

INDP3 3.728 1.1315 125 

INDP4 4.096 1.0428 125 

INDP5 3.224 1.1350 125 

INDP6 3.960 1.0503 125 

INDP7 3.920 1.0969 125 

INDP8 3.456 1.1605 125 

INDP9 3.992 1.1394 125 

INDP10 3.776 1.0766 125 

INDP11 2.240 .9105 125 

INDP14 2.872 1.1569 125 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 INDP 

2 

INDP 

3 

INDP 

4 

INDP 

5 

INDP 

6 

INDP 

7 

INDP 

8 

INDP 

9 

INDP 

10 

INDP 

11 

INDP 

14 

INDP2 1.000 .257 .200 .082 .087 .254 .066 .229 .322 -.152 -.142 

INDP3 .257 1.000 .596 .186 .323 .307 .236 .436 .406 .056 .041 

INDP4 .200 .596 1.000 .254 .526 .465 .443 .584 .580 .188 .111 

INDP5 .082 .186 .254 1.000 .366 .364 .271 .332 .180 -.013 .182 

INDP6 .087 .323 .526 .366 1.000 .683 .445 .512 .441 .086 .162 

INDP7 .254 .307 .465 .364 .683 1.000 .346 .496 .579 .076 .246 

INDP8 .066 .236 .443 .271 .445 .346 1.000 .417 .418 .186 .134 

INDP9 .229 .436 .584 .332 .512 .496 .417 1.000 .702 .087 .128 

INDP10 .322 .406 .580 .180 .441 .579 .418 .702 1.000 .212 .074 

INDP11 -.152 .056 .188 -.013 .086 .076 .186 .087 .212 1.000 .267 

INDP14 -.142 .041 .111 .182 .162 .246 .134 .128 .074 .267 1.000 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

INDP2 35.264 45.760 .199 .216 .821 

INDP3 35.832 40.254 .474 .387 .801 

INDP4 35.464 38.331 .691 .576 .780 

INDP5 36.336 41.596 .373 .224 .812 

INDP6 35.600 38.871 .639 .580 .785 

INDP7 35.640 38.152 .663 .614 .782 

INDP8 36.104 39.610 .506 .310 .798 

INDP9 35.568 37.473 .686 .596 .779 

INDP10 35.784 38.203 .675 .649 .781 

INDP11 37.320 45.413 .171 .187 .826 

INDP14 36.688 43.942 .200 .180 .829 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

39.560 48.345 6.9531 11 
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Lampiran 6 

Uji Normalitas dengan SPSS Versi 21 
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Tabel Uji Normalitas 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

4.65216225 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .085 

Positive .085 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .945 

Asymp. Sig. (2-tailed) .334 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

Tabel Uji Normalitas 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

3.52874221 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .059 

Positive .053 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .663 

Asymp. Sig. (2-tailed) .771 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 7 

Uji Asumsi Klasik  

dengan SPSS Versi 21 
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Uji Asumsi Klasik 

Tabel Uji Multikolonieritas 1 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

TOTALBK .684 1.463 

TOTALPA .786 1.272 

TOTALKOMP .861 1.161 

TOTALINDP .957 1.045 

a. Dependent Variable: TOTALSKEP 

 

 

 

Tabel Uji Multikolonieritas 2 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

TOTALBK .684 1.463 

TOTALPA .786 1.272 

TOTALKOMP .861 1.161 

TOTALINDP .957 1.045 

a. Dependent Variable: TOTALKDMK 
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Grafik Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas 1) 

 
 

 

Grafik Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas 2) 
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Uji Koefisien Determinasi 1 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .426a .182 .154 4.7291 

a. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 

b. Dependent Variable: TOTALSKEP 

 

 

Uji Koefisien Determinasi 2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .276a .076 .045 3.5871 

a. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 

b. Dependent Variable: TOTALKDMK 

 

 

Uji Signifikansi Simultan 1 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 596.188 4 149.047 6.665 .000b 

Residual 2683.684 120 22.364   

Total 3279.872 124    

a. Dependent Variable: TOTALSKEP 

b. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 
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Uji Signifikansi Simultan 2 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 127.181 4 31.795 2.471 .048b 

Residual 1544.051 120 12.867   

Total 1671.232 124    

a. Dependent Variable: TOTALKDMK 

b. Predictors: (Constant), TOTALINDP, TOTALPA, TOTALKOMP, 

TOTALBK 

 

 

Uji Signifikansi Parsial 1 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 36.081 3.792  9.516 .000 

TOTALBK 1.039 .584 .178 1.780 .078 

TOTALPA -1.895 1.038 -.170 -1.826 .070 

TOTALKOMP .292 .086 .303 3.400 .001 

TOTALINDP .080 .062 .108 1.280 .203 

a. Dependent Variable: TOTALSKEP 
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Uji Signifikansi Parsial 2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 26.288 2.876  9.140 .000 

TOTALBK -.232 .443 -.056 -.524 .601 

TOTALPA 1.982 .787 .249 2.519 .013 

TOTALKOMP .015 .065 .022 .238 .813 

TOTALINDP -.079 .047 -.150 -1.678 .096 

a. Dependent Variable: TOTALKDMK 
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Lampiran 7 

Kuesioner 
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Lampiran 8 

Formulir Konsultasi Skripsi 
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Kuesioner Penelitian 

Serpong, 3 November 2015 

 

Yang Terhomat 

Bapak/Ibu Responden 

Jakarta 

 

Hal :  Pengisian Kuesioner 

 

Dengan Hormat, 

Untuk menunjang proses pengerjaan skripsi, saya selaku peneliti :  

  Nama  : Rizki Fara Dina 

  Asal Kampus  : Universitas Multimedia Nusantara 

Dengan ini, meminta bantuan dari Bapak/Ibu responden untuk mengisi 

kuesioner dibawah ini. Adapun penelitian yang saya buat diberi judul “Pengaruh 

Beban Kerja, Pengalaman Auditor, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap 

Skeptisisme Profesional Dan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi 

Kecurangan”. 

Saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu responden untuk mengisi 

kuesioner dengan sungguh-sungguh, agar penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar dan saya dapat menjamin kerahasiaan atas jawaban Bapak/Ibu responden. 

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu responden, saya ucapkan terima kasih 

banyak. Saya mohon maaf apabila dalam proses pembuatan kuesioner masih ada 

kekurangan. 
 

Hormat Saya,                    Mengetahui, 

 

 

Rizki Fara Dina                Febryanti Simon, S.E., MBA. 

     Peneliti         Pembimbing 

 

DATA RESPONDEN 

Nama Kantor Akuntan Publik  :    

Jabatan Saat Ini   :         Junior              Senior           Supervisor 

               Manager          Partner  

Pendidikan Terakhir   :         D III           S1    S2         S3 

Lama Pengalaman Sebagai Auditor   :         1-4 Tahun                12-15 Tahun 

               5-8 Tahun                 >15 Tahun 

               9-12 Tahun 

Rata – Rata Jumlah Penugasan Audit  

Yang Dikerjakan Selama 1 Tahun :         1–3 Tugas                   8–10 Tugas 

                                                                      4–5 Tugas                >10 Tugas 

                          6–7 Tugas 
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SKEPTISISME PROFESIONAL 

 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya sering menolak informasi tertentu kecuali saya 

menemukan bukti bahwa informasi tersebut benar 

         

2 Teman-teman saya mengatakan bahwa saya sering 

mempertanyakan hal-hal yang saya lihat atau dengar. 

         

3 Saya sering mempertanyakan hal-hal yang saya lihat atau 

dengar 

         

4 Saya tidak suka membuat keputusan dengan cepat      

5 Saya akan mempertimbangkan seluruh informasi yang 

tersedia sebelum membuat keputusan 

         

6 Menemukan informasi-informasi baru adalah 

menyenangkan bagi saya 

         

7 Belajar sangat menyenangkan bagi saya          

8 Saya tertarik pada apa yang menyebabkan orang lain 

berperilaku denga cara-cara yang mereka lakukan 

         

9 Saya suka memahami alasan perilaku orang lain          

10 Tindakan yang seseorang ambil dan alasan dari tindakan 

tersebut adalah menarik bagi saya 

         

11 Saya yakin pada kemampuan saya          

12 Saya adalah orang yang percaya diri          

13 Saya cenderung untuk segera menerima apa yang orang 

lain katakan pada saya 

         

14 Saya sering menerima penjelasan orang lain tanpa 

berpikir lebih lanjut 

         

15 Sangat mudah bagi orang lain untuk meyakinkan saya      

                Sumber : Nasution dan Fitriany, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat tidak setuju 1 2 3 4 5         Sangat setuju 
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KEMAMPUAN MENDETEKSI KECURANGAN 

 

 

No Pernyataan Dugaan – Dugaan Kecurangan 1 2 3 4 5 

1 Sering terjadinya perebutan posisi/jabatan pada 

departemen atau divisi tertentu 

     

2 Beberapa pegawai mengeluh adanya diskriminasi      

3 Perusahaan sering mengganti kantor hukumnya      

4 Pergantian kantor akuntan publik yang tidak diharapkan 

atau tidak disangka 

     

5 Controller membuat banyak jurnal penyesuaian seminggu 

sebelum auditor eksternal tiba 

     

6 Terdapat penyesuaian yang besar untuk memperbaiki akun 

persediaan setelah perhitungan fisik akhir tahun 

     

7 Terdapat jumlah yang tidak biasa dari piutang yang 

dihapuskan 

     

8 Beban administrasi rupa-rupa (miscellaneous 

administrative expense) meningkat 40 persen, bersamaan 

dengan penurunan penjualan 

     

9 Direktur pemasaran memiliki penjelasan yang lemah 

mengapa biaya iklan hampir dua kali lipat dalam satu tahun 

terakhir 

     

10 Gross margin pada kuartal terakhir menurun sekitar 20 

persen 

     

                                                                       Sumber : Nasution dan Fitriany, 2012 

 

 

 

KOMPETENSI 

 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Setiap akuntan publik harus memahami dan melaksanakan jasa 

profesionalnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 

relevan 

     

Sama sekali tidak 

mengembangkan 

pencarian informasi 

1 2 3 4 5 

Sangat banyak 

mengembangkan 

pencarian informasi 

Sangat tidak sesuai 1 2 3 4 5         Sangat sesuai 
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2 Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu memahami jenis 

industri klien 

          

 

3 

Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu memahami 

kondisi perusahaan klien 

          

4 Untuk melakukan audit yang baik, saya membutuhkan 

pengetahuan yang diperoleh dari tingkat pendidikan formal 

          

5 Selain pendidikan formal, untuk melakukan audit yang baik, 

saya juga membutuhkan pengetahuan yang diperoleh dari 

kursus dan pelatihan khususnya dibidang audit 

          

6 Keahlian khusus yang saya miliki dapat mendukung proses audit 

yang saya lakukan 

          

7 Semakin banyak jumlah klien yang saya audit menjadikan audit 

yang saya lakukan semakin baik 

          

8 Saya telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit 

dengan berbagai macam klien sehingga audit yang saya lakukan 

menjadi lebih baik 

          

9 Walaupun sekarang jumlah klien saya banyak, audit yang saya 

lakukan belum tentu lebih baik dari sebelumnya 

          

10 Saya pernah mengaudit perusahaan go public, sehingga saya 

dapat mengaudit perusahaan yang belum go public lebih baik 

          

Sumber : Tjun, dkk, 2012 

 

 

 

INDEPENDENSI 

 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Auditor sebaiknya memiliki hubungan dengan klien yang sama 

paling lama 3 tahun 

          

2 Saya berupaya tetap bersifat independen dalam melakukan 

audit walaupun telah lama menjalin hubungan dengan klien 

          

3 Tidak semua kesalahan klien yang saya temukan saya laporkan 

karena lamanya hubungan dengan klien tersebut 

          

4 Agar tidak kehilangan klien, kadang-kadang saya harus 

bertindak tidak jujur 

          

5 Jika audit yang saya lakukan buruk, maka saya dapat menerima 

sanksi dari klien 

          

6 Tidak semua kesalahan klien yang saya temukan saya laporkan 

karena saya mendapat peringatan klien 

          

Sangat tidak sesuai 1 2 3 4 5         Sangat sesuai 
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7 Saya tidak berani melaporkan kesalahan klien karena klien 

dapat mengganti posisi saya dengan auditor lain 

          

8 Jika audit fee dari satu klien merupakan sebagian besar dari 

total pendapatan suatu kantor akuntan maka hal ini dapat 

merusak independensi akuntan publik 

          

9 Fasilitas yang saya terima dari klien menjadikan saya sungkan 

terhadap klien sehingga kurang bebas dalam melakukan audit 

          

10 Saya tidak membutuhkan telaah dari rekan auditor untuk 

menilai prosedur audit saya karena kurang dirasa manfaatnya 

          

11 Saya bersikap jujur untuk menghindari penilaian kurang dari 

rekan seprofesi (sesama auditor) dalam tim 

          

12 Selain memberikan jasa audit, suatu kantor akuntan dapat pula 

memberikan jasa-jasa lainnya kepada klien yang sama 

          

13 Jasa non audit yang diberikan kepada klien dapat merusak 

independensi penampilan akuntan publik tersebut 

          

14 Pemberian jasa selain jasa audit dapat meningkatkan informasi 

yang disajikan dalam laporan pemeriksaan akuntan publik 

          

        Sumber : Tjun, dkk, 2012 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Data Pribadi 

Nama    : Rizki Fara Dina 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Tempat, Tanggal lahir  : Sumatera Utara, 31 Desember 1994 

Agama    : Islam 

Alamat rumah : Jalan Graha Bintaro Blok. GR 13 No. 3 RT. 006   

              RW. 007. Kec.Pondok Kacang Barat  

              Kel. Pondok Aren, Bintaro-Tangerang Selatan 

Nomor Telepon  : 081906302263 

Email    : rizkifaradina31@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1999-2000   :  TK Gang Kolam, Sumatera Utara 

2000-2003   :  SD Mamiyai Sumatera Utara 

2003-2006   :  Madrasah Ibtidaiyah Dakwah Islamiyah  

2006-2009   :  SMP Negeri 14 Jakarta Timur 

2009-2012   :  SMA Izada Bintaro 
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C. Pengalaman Berorganisasi Dan Kepanitiaan 

2006-2007 : Ketua Ekskul Rohani Islam SMP Negeri 14 Jakarta Timur 

2007-2008 : Bendahara II Osis SMP Negeri 14 Jakarta Timur  

2009-2010 : Panitia AFKO “ An – Nisaa’ fun kids oliympia” di  

                          SMP AnNisaa’    

Bendahara Sumbangan Untuk Masyarakat, Laylan Bil Wahah 

1 di SMA Izada  

     Panitia Story Telling Competition di SMA Izada 

2011 – 2012 :Panitia Dana “Kita Tantang Kamu Maen” di SMA Izada 

Panitia Sumbangan Untuk Masyarakat, Laylan Bil Wahah 2 di 

SMA Izada  

2014 : Divisi Registrasi Accounting Week di Universitas Multimedia  

   Nusantara 
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