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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN TERHADAP  

TINGKAT KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING  

PADA KAP DI WILAYAH SUMBAGSEL 

 

 

Oleh 

MUHAMMAD FERDYS 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pengetahuan dan 

Pengalaman terhadap Tingkat Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing. 

Penelitian ini dilakukan di daerah Sumatera bagian Selatan, dengan responden 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Direktori 

IAPI pada tahun 2009. Metode sampling yang digunakan adalah convenience 

sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang disampaikan 

secara langsung dan melalui surat (mail surveys). Jumlah kuesioner yang 

disebarkan adalah 140 salinan, dan 54 kuesioner yang dikembalikan. Penelitian ini 

terdiri dari variabel dependen yaitu Keahlian Auditor, sedangkan variabel 

independennya yaitu Pengetahuan dan Pengalaman Auditor. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Hipotesis melalui uji 

signifikansi regresi berganda secara simultan dan parsial (uji F dan uji t). Hasil 

dari penelitian ini menerima hipotesis alternatif bahwa Pengetahuan dan 

Pengalaman berpengaruh positif signifikan terhadap Keahlian seorang Auditor. 

 

Kata kunci :  Auditing, Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor, Keahlian 

Auditor, Kantor Akuntan Publik (KAP). 
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MOTTO 

 
 

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku 

hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam”. 

(Q.S. Al An’anm: 162) 
 
 
 

“Sesungguhnya  dimana  ada  kesulitan  disitu  ada  kelapangan  

dan sesungguhnya  disamping  kesulitan  ada  kemudahan,  karena  

itu  bila engkau  telah  selesai  dari  suatu  urusan  pekerjaan,  maka  

kerjakanlah yang lain dengan tekun”. 

(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.  

(Q. S. Al-Mujaadalah: 11)  

 
 

“jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan 

selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia 

datang sendiri. Karena  jika  melakukan  yang  terbaik  dihari  ini  

maka  hari  esok  akan lebih baik” 

 

Carpediem !!! (novel 5 cm). 

 

All is Well (3 Idiots) 

Everything gonna be Ok. (Ya Sudahlah-Bondan) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Pergerakan dunia bisnis yang semakin berkembang, secara tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap perilaku para pelaku bisnis. Banyak sekali 

tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis. Dengan 

pembenahan-pembenahan di bidang manajerial, para pelaku bisnis berharap 

setiap bisnis yang dibangunnya tetap bertahan (going concern) walau harus 

menghadapi permasalahan bisnis yang ada. Pihak manajemen perusahaan 

selalu berusaha memberikan kepercayaan kepada semua entitas bisnis atau 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara memberikan informasi-

informasi secara akurat. Pihak-pihak yang berkepentingan (business 

stakeholder) adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan 

dalam menentukan kinerja perusahaan (Niswonger, Warren, Reeve, dan Fess; 

1999). Pemilik, manajer, karyawan, pelanggan, kreditor, dan pemerintah 

biasanya termasuk ke dalam pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan dengan manajemen yang baik memerlukan akuntansi untuk 

menyajikan informasi-informasi yang diperlukan oleh semua pihak yang 

berkepentingan tersebut. 
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Informasi yang diperlukan biasanya tersaji dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk mengetahui hasil usaha 

dan posisi keuangan perusahaan, juga dapat digunakan sebagai salah satu alat 

pertanggungjawaban pengelolaan manajemen perusahaan kepada pemilik. 

Dalam perkembangannya pihak-pihak luar perusahaan juga memerlukan 

informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan   

dengan penanaman modal (investasi) atau yang berhubungan dengan 

perusahaan. Dengan demikian ada dua kepentingan yang berbeda, di satu 

pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai 

pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar dan dari  

pihak luar perusahaan, ingin memperoleh informasi yang andal dari 

manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka 

investasikan (Asih, 2006). 

 

Informasi yang dapat diandalkan sangat dibutuhkan oleh hampir setiap 

pengambilan keputusan ekonomi. Informasi akan lebih dipercaya apabila 

informasi tersebut dibuat atau dikuatkan oleh pihak independen yang dalam 

hal ini sering dikerjakan oleh seorang akuntan publik (auditor). Independensi 

adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Eric (1975) 

dalam artikel Antle (1984) yang digunakan Mayangsari (2000) dalam 

penelitiannya, mendefinisikan independensi sebagai suatu hubungan antara 

akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan 

dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang 

ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip 

profesionalnya. Arthur (1978) menambahkan dalam artikel yang sama, bahwa 
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independensi profesional adalah suatu konsep fundamental dari profesi 

akuntansi. Independensi diperlukan karena business stakeholder 

menginginkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen 

wajar dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Meckling (1976) dan Watts 

(1977) dalam Alvia dan Lindrianasari (2004) berpostulat bahwa manajer 

mungkin siap menghasilkan informasi untuk kepentingan pembuatan 

keputusan internal dan eksternal. Namun karena informasi tersebut akan 

digunakan untuk menilai kinerja manajer (sesuai dengan kontrak), manajer 

terdorong untuk melakukan manipulasi laporan untuk keuntungannya sendiri. 

Sehingga dengan demikian, business stakeholder memerlukan pihak ketiga 

untuk memeriksa dan menguji laporan keuangan. 

 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka seorang auditor dituntut untuk 

dapat mempertahankan kepercayaan dari kliennya dan dari para pemakai 

laporan keuangan auditan lainnya. Kepercayaan masyarakat umum atas 

keahlian auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. 

Kepercayaan ini senantiasa harus ditingkatkan dengan didukung oleh suatu 

keahlian audit. Penugasan audit yang dibebankan kepada seorang auditor 

harus dilaksanakan dengan sikap profesionalisme serta menjunjung tinggi 

kode etik profesi yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap 

tugas. Mengingat peran dari auditor yang sangat penting dan dibutuhkan 

dalam dunia usaha, peningkatan profesional auditor sangat penting untuk terus 

dilakukan dan auditor harus terus-menerus mengikuti perkembangan yang 

terjadi dalam bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami, dan 

menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar 
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auditing yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan publik dituntut untuk dapat 

menjalankan setiap standar yang ditetapkan dalam SPAP tersebut. Standar 

berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan yang berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai melalui prosedur yang telah ditetapkan. 

SPAP per 1 Januari 2001 terdiri  dari lima standar (Agoes, 2004), yaitu:       

(1) Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan Interpretasi 

Pernyataan Standar Auditing (IPSA), (2) Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) 

yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT),   

(3) Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang dilengkapi 

dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntasi dan Review (IPSAR), 

(4) Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi dengan 

Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK), dan (5) Pernyataan 

Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi dengan Interpretasi 

Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM). 

 

Standar Auditing (SA) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok besar yaitu: Standar Umum, Standar Pekerjaan 

Lapangan, dan Standar Pelaporan (Agoes, 2004). Dari ketiga standar tersebut, 

Standar Umum mengatur tentang keahlian auditor yang independen. Dalam 

standar umum SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian Auditor 

Independen pada paragraf 03-05, dinyatakan secara jelas tentang keahlian 

auditor yang disebutkan dalam paragraf pertama sebagai berikut: ”Audit harus 

dilakukan oleh seorang atau yang lebih memiliki keahlian dan pelatihan yang 
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cukup sebagai auditor” (SPAP, 2001). Standar Umum pertama tersebut 

menegaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan untuk 

melaksanakan audit adalah harus memiliki pendidikan serta pengalaman yang 

memadai dalam bidang auditing. Pengalaman seorang auditor sangat berperan 

penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari  pendidikan 

formal yang telah diperoleh auditor. Sebagaimana yang telah   diatur dalam 

paragraf ketiga SA  seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian independen 

disebutkan: 

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyatan 

pendapatan, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang  

ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian  

tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui 

pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit……. 

(SPAP, 2001). 

 

Keahlian merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang 

auditor, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas 

pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang 

maksimal. 

 

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, 

auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang 

akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 

selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang 

profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini 

harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Pengalaman 

dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti pelaksanaan tugas-tugas 
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pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan 

pengembangan keahlian auditor. 

 

Ahli psikologi mengemukakan bahwa perkembangan adalah bertambahnya 

potensi untuk bertingkah laku. Mereka juga menyatakan, bahwa suatu 

perkembangan dapat dilukiskan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers dan 

Haditono, 1999 dalam Asih, 2006). Dalam hal ini, pengembangan pengalaman 

yang diperoleh auditor berdasarkan teori tersebut menunjukkan dampak yang 

positif bagi penambahan tingkah laku yang dapat diwujudkan melalui keahlian 

yang dimiliki untuk lebih mempunyai kecakapan yang matang. Dan 

pengalaman-pengalaman yang didapat auditor, memungkinkan 

berkembangnya potensi yang dimiliki oleh auditor melalui proses belajar 

tahap demi tahap. 

 

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor yang penting dalam 

memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan 

sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik 

(SK Menkeu No.423/KMK.06/2002). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Asih (2006) tentang pengaruh pengalaman 

terhadap tingkat keahlian auditor memberikan hasil yang signifikan dengan 

menggunakan variabel lamanya bekerja, jumlah tugas pemeriksaan, dan jenis 

perusahaan sebagai proksi dari variabel pengalaman. Begitu pula dengan 

Sucipto (2007) yang meneliti pengaruh pengetahuan dan pengalaman terhadap 

kemampuan akuntan pemeriksa dalam mendeteksi kekeliruan pada kantor 
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akuntan publik di Surabaya memberikan hasil yang signifikan baik secara 

simultan dan parsial. 

 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang sejauh mana 

pengetahuan dan pengalaman berpengaruh terhadap tingkat keahlian seorang 

auditor. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin merumuskan judul 

penelitian sebagai berikut :”PENGARUH PENGETAHUAN DAN 

PENGALAMAN TERHADAP TINGKAT KEAHLIAN AUDITOR 

DALAM BIDANG AUDITING PADA KAP DI WILAYAH 

SUMBAGSEL”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengetahuan dan pengalaman berpengaruh positif secara simultan 

terhadap tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing? 

2. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap tingkat keahlian auditor 

dalam bidang auditing? 

3. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap tingkat keahlian auditor 

dalam bidang auditing? 

 

C. Batasan Masalah 

 
Pada penelitian ini yang menjadi batasan penelitian adalah data primer dengan 

menyebarkan kuesioner kepada beberapa auditor yang bekerja di KAP 

wilayah Sumbagsel. Wilayah tersebut dipilih karena penelitian-penelitian 

terdahulu mengambil subjek penelitian di wilayah Pulau Jawa. Peneliti ingin 
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menguji premis-premis yang sudah ada apakah berlaku juga di wilayah 

Sumatera Bagian Selatan. 

 

Dari penelitian terdahulu terdapat banyak sekali karakteristik audit yang 

mempengaruhi keahlian seorang auditor (Murtanto dan Gudono, 1999 dalam 

Sucipto, 2007). Lima karakteristik audit yang menduduki rangking paling 

penting antara lain adalah pengetahuan umum dan khusus, komunikatif, rasa 

percaya diri, tanggung jawab, dan pengalaman. Namun dalam penelitian kali 

ini, peneliti hanya akan membahas tentang karakteristik knowledge 

(pengetahuan) dan experience (pengalaman). Pengetahuan yang dimaksud 

dikembangkan berdasarkan: 

1. Tingkat/jenjang pendidikan auditor tersebut. 

2. Partisipasi auditor dalam seminar/pelatihan. 

3. Partisipasi auditor dalam Pendidikan Profesi Berkelanjutan. 

4. Frekuensi auditor dalam membaca majalah/jurnal/bacaan lain yang 

berhubungan dengan dunia ekonomi dan akuntansi. 

Sedangkan pengalaman auditor dalam penelitian ini dikembangkan 

berdasarkan: 

1. Lamanya bekerja sebagai auditor. 

2. Keterlibatan auditor dengan penugasan audit. 

3. Pengalaman kerja auditor sebelumnya. 

4. Jumlah staf dibawah supervisi auditor. 

Dalam penelitian ini, keahlian audit yang dimaksud adalah keahlian yang 

dikembangkan dari Pusdiklat BPKP tentang merencanakan program 

pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, melaksanakan program kertas 
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kerja, menyusun kertas kerja pemeriksaan dan menyusun laporan hasil 

pemeriksaan. 

Untuk memperjelas penelitian, ada beberapa hal yang berhubungan dengan 

penelitian ini: 

1. Knowledge (pengetahuan) adalah segala fakta atau kondisi mengetahui 

sesuatu yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Dalam penelitian 

ini, pengetahuan yang dibahas adalah pengetahuan tentang audit. 

2. Experience (pengalaman) adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat 

dari pengamatan langsung atau partisipasi dari suatu aktivitas atau 

kegiatan yang nyata. Dalam penelitian ini pengalaman yang dimaksud 

adalah pengalaman tentang audit. 

3. Keahlian adalah keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan 

tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan 

tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Dalam penelitian ini keahlian yang dimaksud adalah keahlian tentang 

audit. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan perumusab masalah di atas, maka tujuan utama dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji apakah  pengetahuan dan pengalaman berpengaruh positif 

secara simultan terhadap tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. 

2. Untuk menguji apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap tingkat 

keahlian auditor dalam bidang auditing. 
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3. Untuk menguji apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap tingkat 

keahlian auditor dalam bidang auditing. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi akuntan, saran-saran dan kesimpulan yang diambil merupakan 

sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi akuntan di masa yang akan datang, terutama 

mengenai peningkatan kualitas seorang akuntan. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan masukan dan pertimbangan berarti dalam merekrut dan 

meningkatkan kinerja seorang akuntan serta sebagai masukan yang 

berarti dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas proses auditnya. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

informasi pengetahuan dan wawasan berpikir ilmiah guna memecahkan 

suatu masalah di bidang audit atas laporan keuangan. 

4. Bagi pengguna jasa akuntan publik, agar lebih selektif dalam memilih 

akuntan yang berkualitas dalam memeriksa laporan keuangannya. 

5. Bagi pihak lain, sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan 

terutama untuk yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan materi penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Auditing 

 
Ada beberapa pengertian auditing di bidang akuntansi yang sering dipakai 

oleh para akademisi maupun para praktisi audit, yaitu antara lain: 

Konrath (2002: 5) dalam Agoes (2004) mendefinisikan auditing sebagai: 

“suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan 

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan 

antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan”. 

 

ASOBAC (A Statement Basic of  Auditing Concepts) dalam Asih (2006) 

mendefinisikan auditing sebagai: 

“suatu proses sitematika untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-

bukit audit secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai 

tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian 

dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. 

 

Menurut Arens dan Beaslev (2003: 11) dalam Agoes (2004): 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be 

done by a competent, independent person”.  

(Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi 

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus 

dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, seseorang yang independen). 
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Menurut Arens dan Loebbeche dalam Asih (2006) mendefinisikan audit 

sebagai berikut: 

“Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seorang yang kompeten 

dan independen, agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-

bukti mengenai informasi yang terukur dalam suatu entitas (satuan) 

usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

Sedangkan menurut Agoes (2004: 3) pengertian 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 definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada empat elemen 

fundamental dalam auditing: 

1. Dilakukan oleh seseorang yang independen. 

2. Bukti yang cukup kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi secara obyektif  selama 

menjalankan tugasnya sebagai dasar yang memadai untuk  menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. 

3. Kriteria yang dijadikan pedoman sebagai dasar untuk menyatakan  

pendapat audit berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan 

legislatif, anggaran yang ditetapkan oleh manajemen, dan PABU  (Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum). 

4. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam 

mengkomunikasikan hasil pekerjaannya terhadap laporan  keuangan  yang 

diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan. 
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B. Pengetahuan Audit 

 
Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik 

yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Adapun definisi lain dari 

pengetahuan, yaitu segala maklumat yang berguna bagi tugas yang akan 

dilakukan (Chabris, 1983 dalam Sucipto, 2007). Jadi dapat disimpulkan 

pengetahuan adalah persepsi yang jelas mengenai sesuatu, pemahaman, 

pembelajaran, pengalaman praktikal, kemahiran, pengecaman, serta kumpulan 

maklumat tersusun yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, 

kebiasaan terhadap bahasa, konsep, ide, fakta-fakta, perhubungan antara fakta 

maklumat, dan kesanggupan menggunakan semua ini. 

 

Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan 

penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit 

(penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). Pengetahuan auditor 

yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit adalah (Raharjo, 1998 dalam 

Sucipto, 2006): 

1. Pengetahuan tentang penguasaan teknis dan seluk-beluk kewajiban audit. 

2. Pengetahuan jenis-jenis dokumen dalam operasi perusahaan dan alur 

dokumen dalam operasi perusahaan. 

3. Pengetahuan atas berbagai indikasi terjadinya kekeliruan dan kecurangan 

serta kemampuan auditor untuk menguasai sisi psikologis. 

 

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi perkembangan pengetahuan 

akuntan pemeriksa itu adalah (Sularso dan Na’im, 1999 dalam Sucipto, 2007): 

1. Pengalaman audit. 
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2. Diskusi mengenai audit dengan rekan kerja. 

3. Pengawasan dan review pekerjaan oleh akuntan pemeriksa pegawai. 

4. Program pelatihan. 

5. Tindak lanjut perencanaan audit. 

6. Penggunaan pedoman audit. 

 

Disamping faktor-faktor tersebut, menurut Libby dan Luft (1993) dalam 

Thomas, Davis, dan Seaman (1998) yang dikutip oleh Sucipto (2007), 

partisipasi dalam Continuing Professional Education (CPE) atau Pendidikan 

Profesi Berkelanjutan (PPL) juga dapat meningkatkan tingkat pengetahuan 

seorang auditor dalam menjalankan tugas pengauditannya. Dalam penelitian 

tersebut Continuing Professional Education (CPE) atau Pendidikan Profesi 

Berkelanjutan (PPL) ternyata terbukti dapat meningkatkan pengetahuan 

seorang auditor yang kemudian berdampak pada keahlian dan performance 

auditor tersebut. 

 

C. Pengalaman Audit 

 
Menurut Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1991) pengalaman 

(experience) adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat dari pengamatan 

langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata. 

 

Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan 

pemeriksa untuk belajar dari kejadian-kejadian masa lalu yang berkaitan 

dengan seluk-beluk audit atau pemeriksaan (Ashton, 1991 dalam Sucipto, 

2007). 

 



 15 

Pengalaman yang dimiliki oleh akuntan pemeriksa yang dirasa mendukung 

kemampuannya untuk melakukan audit atau pemeriksaan adalah (Hartadi, 

2004 dalam Sucipto, 2007): 

1. Pengalaman atas penanganan berbagai bentuk kecurangan dan kekeliruan 

secara menyeluruh. Hal tersebut membuka peluang semakin besar bahwa 

pihak auditor akan mudah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk 

kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan. 

2. Pengalaman atas pengidentifikasian berbagai bentuk kekeliruan yang 

terjadi dalam laporan keuangan, dengan adanya pengalaman tersebut 

maka auditor akan tahu berbagai bentuk kecurangan yang dapat dilakukan 

oleh pihak manajemen perusahaan. 

3. Pengalaman dalam melakukan analisa alur dokumen operasi perusahaan. 

Hal ini akan semakin memperlancar pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor dan mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan 

perusahaan. 

 

Menurut Abdolmohammadi (1999) dalam penelitian Lehman dan Norman 

(2006) yang dikutip Sucipto (2007), terdapat tiga kelompok akuntan 

pemeriksa yang diklasifikasikan menurut pengalamannya: 

Novice Group   : Meliputi mahasiswa dan staf yang  

mempunyai pengalaman kurang dari 12 

bulan. 

Mid-Level Experienced Group : Meliputi staf senior yang  

mempunyai pengalaman antara 12 bulan 

sampai dengan 72 bulan. 
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Experienced Group  : Meliputi manager dan partner yang  

mempunyai pengalaman lebih dari 72 

bulan. 

 

Menurut Farhan dan Halim (2004) dalam Sucipto (2007) beberapa hal atau 

faktor yang berpengaruh pada pengalaman seorang auditor, diantaranya: 

1. Lama bekerja. 

2. Posisi akuntan. 

3. Hirarki profesi. 

4. Jenjang pendidikan. 

5. Aktivitas profesi. 

 

D. Keahlian Audit 

 
Ahli dapat didefinisikan sebagai orang yang dengan keterampilannya 

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau 

tidak pernah membuat kesalahan (Trotter, 1986 dalam Mayangsari, 2000). 

Hayes-Roth et.al (1983) dalam Mayangsari (2000) mendefinisikan keahlian 

sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, 

pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan 

keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

 

Namun demikian, secara umum belum ada kesepakatan mengenai definisi 

keahlian diantara peneliti. Konsekuensinya, konsep dari keahlian harus 

dioperasionalkan dengan melihat beberapa variabel atau ukuran, seperti 

lamanya pengalaman seseorang bekerja dibidang tertentu (Mohammadi dan 

Wright, 1987 dalam Mayangsari, 2000). Dalam artikel tersebut hasil-hasil 
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penelitian lain seperti hasil penelitian Adelson (1981), Mc Keithen (1981), 

dan Weber (1980) juga menyebutkan bahwa konsep keahlian terdiri atas 

beberapa variabel. 

 

Definisi keahlian dalam bidang auditing pun sering diukur dengan 

pengalaman. Ashton (1991) dalam Mayangsari (2000) mengatakan bahwa 

ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman, tetapi diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik 

karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping 

pengalaman. Dalam artikel Ashton juga disebutkan hasil-hasil penelitian lain 

yang mendukung simpulan ini seperti hasil penelitian Brehmer (1980), Waller 

dan Felix (1984). Bedrad (1989) yang menggunakan kombinasi variabel yang 

berkaitan dengan pengalaman praktis dan pendidikan ke dalam suatu ukuran 

dari keahlian dengan menggunakan pendekatan analisis faktor. Bedrad sendiri 

mengatakan bahwa keahlian adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keahlian prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

 

Secara praktik, definisi keahlian sering ditunjukkan dengan pengakuan resmi 

(official recognition) seperti kecerdasan partner dan penerimaan konsensus 

(consensual acclamation) seperti pengakuan terhadap seorang spesialis 

industri papan atas, tanpa adanya suatu daftar resmi dari atribut-atribut 

keahlian. Shanteau (1987) dalam Mayangsari (2000) memberikan definisi 

operasional ahli sebagai seorang yang telah diakui dalam profesinya sebagai 

orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang penting. 
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Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya, keahlian ini 

meliputi keahlian mengenai audit yang mencakup antara lain: merencanakan 

program kerja pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan, 

melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas  kerja 

pemeriksaan, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan 

(Praptomo, 2002 dalam Asih, 2006). 

 

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor 

independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Sifat-sifat professional  

adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang dimiliki  seseorang melalui 

latihan dan belajar selama bertahun-tahun yang berguna untuk 

mengembangkan teknik tersebut, dan keinginan untuk mencapai 

kesempurnaan dan keunggulan dibandingkan rekan sejawatnya. Jadi,  

professional sejati harus mempunyai sifat yang jelas dan pengalaman yang 

luas. Jasa yang diberikan klien harus diperoleh dengan cara-cara yang 

profesional yang diperoleh dengan belajar, latihan, pengalaman dan 

penyempurnaan keahlian auditing. 

 

E. Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 
Menurut SK Menkeu No. 43/KMK.017/1997 tertanggal 27 Januari 1997 

sebagaimana diubah dengan SK Menkeu No. 470/KMK.017/1999 tertanggal  

4 Oktober 1999, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga yang 

memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik 

dalam menjalankan pekerjaannya (Asih, 2006). Kemudian menurut SK 

Menkeu No.423/KMK.06/2002 tertanggal 30 September 2002 dan Peraturan 
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Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2008, Kantor Akuntan Publik atau 

disingkat dengan KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari 

Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Atau 

dengan pengertian lain, Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat didefinisikan 

sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian 

jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2004). 

 

Seorang akuntan yang mempunyai nomor register, bisa memilih profesi 

sebagai : 

1. Akuntan Publik (External Auditor) dengan memiliki KAP atau bekerja di 

KAP. 

2. Pemeriksa Intern (Internal Auditor), dengan bekerja di Bagian 

Pemeriksaan Intern (Internal Audit Department) suatu perusahaan swasta 

atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang biasanya disebut Satuan 

Pengawas Intern (SPI). 

3. Auditor Pemerintah (Government Auditor) dengan bekerja di BPKP 

(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) atau Inspektorat di suatu Departemen Pemerintah. 

4. Financial Accountant, dengan bekerja di bagian akuntansi keuangan suatu 

perusahaan. 

5. Cost Accountant, dengan bekerja di bagian akuntansi biaya suatu 

perusahaan. 

6. Management Accountant, dengan bekerja di bagian akuntansi manajemen 

suatu perusahaan. 
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7. Tax Accountant, dengan bekerja di bagian perpajakan suatu perusahaan 

atau Direktorat Jenderal Pajak. 

8. Akuntan Pendidik, dengan bekerja sebagai dosen baik di Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Akuntan Pendidik 

banyak yang merangkap sebagai akuntan publik, internal auditor, maupun 

akuntan manajemen (yang bekerja di suatu perusahaan) atau sebagai 

government accountant (akuntan pemerintah) yang bekerja pada instansi 

pemerintah. (Agoes, 2004). 

 

Tipe-tipe Auditor 

Tipe-tipe auditor pada umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, 

yaitu : 

1. Auditor Intern 

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di dalam perusahaan 

(perusahaan negara atau perusahaan swasta) yang tugas pokoknya 

adalah: 

a. Menentukan audit kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan 

dipatuhi atau tidak. 

b. Baik tidaknya dalam penjagaan aset perusahaan. 

c. Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan perusahaan. 

d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian 

perusahaan. 
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2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas 

keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit 

ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk 

sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya 

ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu 

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. 

 

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk 

kepada Pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara 

independen, namun demikian badan ini bukanlah badan yang berdiri di 

atas Pemerintah. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kontrol atas pelaksanaan 

keuangan negara. 

 

3. Auditor Independen 

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan 

jasanya kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakai informasi keuangan, terutama dalam bidang audit atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tanggung jawab utama auditor 

independen atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan 

fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. 

Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka yaitu 

perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar 
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modal, perusahaan-perusahaan besar, dan juga pada perusahaan-

perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan 

mencari laba. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang harus 

diaudit laporan keuangannya, dan kalangan bisnis serta banyak pihak 

lainnya semakin mengenal laporan ini, maka orang awam sering 

mengartikan istilah auditor sama dengan akuntan publik, padahal 

terdapat beberapa jenis auditor yang berbeda-beda fungsi dan 

pekerjannya. Seperti ada audit manager, supervisor, senior, dan asisten 

yang tidak harus seorang akuntan beregister (registered accountant) 

namun harus pernah mempelajari akuntansi, perpajakan, dan auditing. 

 

Jenis-jenis Audit 

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas: 

1. General Audit (Pemeriksaan Umum) 

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh 

KAP 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, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia serta Standar Pengendalian Mutu. 

 

2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus) 

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksannya 
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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. 

 

Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas pemegang saham. Biasanya setahun sekali dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit 

oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena: 

1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut 

mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 

Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya 

kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan tersebut. 

2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini unqualified 

(wajar tanpa pengecualian) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan 

bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang 

material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. 

3. Mulai tahun 2001 perusahaan yang total assetnya Rp 25 milyar ke atas 

harus memasukkan financial statement-nya ke Departemen Perdagangan 

dan Perindustrian. 
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4. Perusahaan yang sudah go public harus memasukkan audited financial 

statement-nya ke Bapepam paling lambat 90 hari setelah tahun buku. 

5. SPT yang didukung oleh audited financial statements lebih dipercaya oleh 

pihak pajak dibandingkan dengan yang tidak. (Agoes, 2004) 

Tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan 

keuangan perusahaan) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dihubungi oleh calon pelanggan 

(klien) yang membutuhkan jasa audit. 

2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk 

membicarakan: 

a.  Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah 

untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, 

Bapepam, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain). 

b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain. 

c. Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai 

perusahaan tersebut. 

d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau 

dengan bantuan komputer. 

e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih. 

3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal) yang antara lain berisi 

jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (audit fee), kapan audit 

dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan 

menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi Engagement Letter 

(Surat Penugasan/Perjanjian Kerja). 
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4. KAP melakukan audit field work (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. 

Setelah audit field work selesai, KAP memberikan draft audit report 

kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft audit report 

disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report, namun 

sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langganan (Client 

Representation Letter) dari kllien yang tanggalnya sama dengan tanggal 

audit report dan tanggal selesainya audit field work. 

5. Setelah audit report, KAP juga diharapkan memberikan Management 

Letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai 

kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya. 

 

F. Pengaruh Pengetahuan dan Pengalaman Audit terhadap Keahlian 

Auditor dalam Bidang Auditing 

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pengalaman Audit dengan Keahlian Auditor 

dalam Bidang Auditing. 

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu telah 

membahas mengenai tingkat pengalaman yang dimiliki oleh seorang 

auditor. Penelitian Ashton dalam Tubbs (1992) dalam Asih (2006) tentang 

pengaruh pengalaman dan tingkat pengetahuan menyimpulkan bahwa 

perbedaan pengalaman auditor tidak bisa menjelaskan perbedaan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki auditor. Auditor dengan tingkat pengalaman 

yang sama dapat saja menunjukkan perbedaan yang besar dalam 

pengetahuan yang dimiliki. Hasil penelitian Tubbs (1992) dalam artikel 

yang sama juga memberikan kesimpulan bahwa pertambahan pengalaman 
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akan meningkatkan perhatian auditor dalam melakukan pelanggaran-

pelanggaran untuk tujuan pengendalian. 

 

Mohammadi dan Wright (1987) dalam Mayangsari (2000) menunjukkan 

bahwa staf yang berpengalaman akan memberikan pendapat yang berbeda 

dengan staf yunior untuk tugas-tugas yang sifatnya tidak terstruktur. 

Karakteristik tugas yang tidak terstruktur adalah tugas tersebut unik, tidak 

ada petunjuk pasti untuk dijadikan acuan, lebih cenderung berupa prediksi 

serta banyak membutuhkan intuisi dalam membuat keputusan. 

Karakteristik tugas terstruktur adalah tugas tersebut rutin, biasa terjadi, 

dan tidak memberikan pendapat. Dalam perkembangan berikutnya, 

variabel keahlian diukur dengan memasukkan unsur kinerja, seperti 

kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman 

(experience), Libby (1995) dalam Murtanto (1998) dalam Mayangsari 

(2000). Pada artikel tersebut dikatakan bahwa varibel-variabel ini sudah 

digunakan pada penelitian-penelitian Bonner dan Lewis (1990); Libby dan 

Luft (1993); Libby dan Tan (1994); dan Libby (1995). 

 

Hasil pengujian dari penelitian Asih (2006) menyatakan bahwa secara 

bersama-sama pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja, 

banyaknya tugas pemeriksaan, banyaknya jenis perusahaan yang telah 

diaudit mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat keahlian 

auditor dalam bidang auditing. Begitu pula dengan Sucipto (2007) yang 

meneliti pengaruh pengetahuan dan pengalaman terhadap kemampuan 

akuntan pemeriksa dalam mendeteksi kekeliruan pada Kantor Akuntan 
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Publik di Surabaya memberikan hasil yang signifikan baik secara simultan 

dan parsial. 

 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari auditor independen adalah 

orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang 

biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai 

auditor independen. 

 

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor yang penting 

dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman 

dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin 

menjadi akuntan publik (SK Menkeu No.423/KMK.06/2002). 

 

Maka hipotesis pertama yang diturunkan peneliti adalah: 

Ha1 :    Pengetahuan dan pengalaman berpengaruh secara  

simultan terhadap tingkat keahlian auditor dalam bidang 

auditing. 

 

2. Pengaruh Pengetahuan Audit dengan Keahlian Auditor dalam Bidang 

Auditing. 

Beberapa studi yang terdapat dalam literatur memberikan suatu gambaran 

manfaat keahlian. Suatu pandangan kognitif menerangkan keahlian dalam 

hasanah pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, program profesi, training dan dengan membaca 

info-info terkini. Pendekatan kognitif pada keahlian dibidang auditing 
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dipusatkan pada pengetahuan para ahli dan peranannya dalam 

pertimbangan profesional. Hasil dari studi pandangan kognitif 

menunjukkan bahwa keahlian merupakan domain specific concept (Slatter 

dan Bonner dalam Murtanto, 1999 yang disadur oleh Asih, 2006). 

 

Komponen pengetahuan merupakan komponen penting dalam suatu 

keahlian. Komponen pengetahuan meliputi komponen seperti pengetahuan 

terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur, dan pengalaman. Pengalaman di 

dalam beberapa literatur auditing sering digunakan sebagai surrogate dari 

keahlian, sebab pengalaman akan memberikan hasil di dalam 

menghimpun dan memberikan kemajuan bagi pengetahuan sehingga akan 

meningkatkan keahlian (Kanfer dan Ackerman dalam Murtanto, 1999 

dalam Asih, 2006). 

 

Hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti menunjukkan adanya 

konsistensi bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi keahlian audit 

ternyata faktor pengetahuan kognitif merupakan faktor yang sangat 

penting bagi auditor. Faktor lain yang juga penting adalah psikologi dan 

strategi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan faktor-faktor seperti 

kemampuan kognitif dan analisis tugas bukan merupakan faktor penting. 

Hasil penelitian Murtanto (1998) dalam Mayangsari (2000) menunjukkan 

bahwa komponen keahlian untuk auditor terdiri atas : 

a. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam 

suatu keahlian. Komponen ini meliputi: pengetahuan terhadap fakta-

fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman. Kanfer dan Ackerman 



 29 

(1989) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa pengalaman akan 

memberikan hasil dalam menghimpun dan mempengaruhi kemajuan 

bagi pengetahuan. 

b. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, 

kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Gibbins dan Larocque’s 

(1990) dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 

kepercayaan, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama adalah 

unsur penting bagi keahlian audit. 

 

Dengan uraian di atas, peneliti ingin menurunkan hipotesis yang kedua, 

yaitu: 

Ha2  :   Pengetahuan mempunyai pengaruh yang positif terhadap  

    tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. 

 

3. Pengaruh Pengalaman Audit dengan Keahlian Auditor dalam Bidang 

Auditing. 

Pengalaman mempunyai pengaruh yang erat dengan keahlian auditor, 

pencapaian keahlian seorang auditor selain berasal dari pendidikan 

formalnya juga diperluas lagi dengan pengalaman-pengalaman dalam  

praktik audit. Buku-buku psikologi tentang keahlian menarik dua  

kesimpulan umum, Asthon (1991) dalam Asih (2006) menemukan bahwa 

(1) pemilikan pengetahuan khusus adalah penentu keahlian, (2) 

pengetahuan seseorang ahli diperoleh melalui pengalaman kerja selama  

bertahun-tahun. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam rangka 

pencapaian keahlian seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang  



 30 

tinggi dalam bidang audit, pengetahuan ini biasa didapat dari pendidikan 

formalnya yang diperluas dan ditambah antara lain melalui pelatihan 

auditor dan pengalaman-pengalaman dalam praktek audit. 

 

Choo dan Trootman (1991) dalam Mayangsari (2000) melakukan 

eksperimen pada auditor untuk mengetahui jenis informasi yang 

digunakan. Keahlian auditor dibedakan berdasarkan lamanya waktu kerja. 

Auditor senior adalah mereka yang mempunyai pengalaman 4 tahun, 

sedangkan auditor yunior berpengalaman 4 bulan. Eksperimen dilakukan 

dengan menggunakan recall test. Hasil penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa seorang auditor yang belum berpengalaman cendenrung tidak 

dapat membedakan jenis informasi penting. Sebaliknya, auditor yang 

sudah berpengalaman cenderung mengingat informasi yang tidak sejenis 

(atypical). Artinya seorang auditor yang berpengalaman lebih banyak 

berkesan dengan informasi yang tidak sejenis untuk mendukung 

keputusannya. 

 

Lebih lanjut pula dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian 

keahlian, seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang tinggi 

dalam bidang audit. Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formal 

yang diperluas dan ditambah antara lain melalui pelatihan dan 

pengalaman-pengalaman dalam praktek audit. 

 

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki auditor, 

terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat auditor, auditor yang sudah 

berpengalaman biasanya lebih dapat mengingat kesalahan atau kekeliruan 
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yang tidak lazim/wajar dan lebih selektif terhadap informasi-informasi 

yang relevan dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman 

(Meidawati, 2001 dalam Asih, 2006). 

 

Dari uraian di atas, hipotesis ketiga yang berhasil peneliti turunkan 

adalah: 

Ha3  :   Pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap  

    tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

 
Penelitian ini didesain sebagai penelitian empiris dengan menggunakan 

metode survei, dan analisis data yang digunakan melalui pendekatan 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis 

yang diuji meliputi (1) Ada tidaknya pengaruh positif pengetahuan dan 

pengalaman terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing secara simultan; 

dan (2) Ada tidaknya pengaruh positif pengetahuan dan pengalaman terhadap 

keahlian auditor dalam bidang auditing secara parsial. 

 

Untuk mempermudah cara berpikir dan memahami permasalahan, maka 

peneliti membuat model analisis sebagai berikut: 

Gambar 1. Model Desain Penelitian 

 

Pengetahuan Auditor 

(X1) 

Pengalaman Auditor 

(X2) 

Keahlian Auditor dalam 

Bidang Auditing 

(Y) 

Uji Statistik Regresi Linier Berganda 
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B. Identifikasi Variabel 

 
Pengertian variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau merubah 

nilai (Kuncoro, 2003 dalam Sucipto, 2007). Istilah-istilah variabel biasanya 

dipakai oleh para ilmuwan dan peneliti sebagai sinonim atau konstruk, atau 

hal yang sedang diteliti (Cooper, 1996 dalam Sucipto, 2007). 

Penelitian ini akan menguji pengaruh beberapa variabel, yaitu: Pengetahuan 

Auditor (X1), Pengalaman Auditor (X2), dan Keahlian Auditor dalam Bidang 

Auditing (Y). 

 

C. Definisi Operasional 

 
Definisi operasional adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitian untuk mendukung data atas pemecahan 

permasalahan dan diperlukan adanya suatu analisis variabel sesuai dengan 

masalah yang ada (Suryabrata, 1990 dalam Sucipto, 2007) 

 

Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel 

yang memungkian peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dari 

variabel tersebut. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya 

adalah: 

 

1. Variabel Independen 

a. X1 : Pengetahuan Auditor. 

Variabel ini menggambarkan segala atau semua ilmu yang dimiliki 

auditor yang berguna dalam melaksanakan pemeriksaan baik itu 

akuntansi, ekonomi, dan lain-lain. 
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Pengukurannya menggunakan pengukuran skala likert lima poin, 

yaitu: 5 (Sangat berpengatahuan), 4 (Berpengetahuan), 3 

(Netral/Ragu-ragu), 2 (Tidak berpengetahuan), dan 1 (Sangat tidak 

berpengetahuan). Indikator dari pengetahuan auditor dikembangkan 

berdasarkan: 

1) Tingkat/jenjang pendidikan auditor tersebut. 

2) Partisipasi auditor dalam seminar/pelatihan. 

3) Partisipasi auditor dalam Pendidikan Profesi Berkelanjutan. 

4) Frekuensi auditor dalam membaca majalah/jurnal/bacaan lain yang 

berhubungan dengan dunia ekonomi dan akuntansi. 

b. X2 : Pengalaman Auditor. 

Variabel ini menggambarkan bagaimana kemahiran akuntan 

pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dengan 

menerapkan standar, prinsip, prosedur, dan teknik pemeriksaan secara 

tepat sesuai dengan ilmu yang dimilikinya dan berdasarkan lamanya 

dia bekerja. 

  

Pengukurannya menggunakan pengukuran skala likert lima poin, 

yaitu: 5 (Sangat berpengalaman), 4 (Berpengalaman), 3 (Netral/Ragu-

ragu), 2 (Tidak berpengalaman), dan 1 (Sangat tidak berpengalaman). 

Indikator dari pengalaman auditor dikembangkan berdasarkan: 

1) Lama bekerja sebagai auditor. 

2) Keterlibatan auditor terhadap penugasan audit. 

3) Pengalaman bekerja sebagai auditor sebelumnya. 

4) Jumlah staf dibawah supervisi auditor. 
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2. Variabel Dependen 

a. Y : Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing 

Variabel ini menggambar tingkat keahlian auditor yang diukur 

berdasarkan keahlian auditing yang dikembangkan dari Pusdiklat 

BPKP (Praptomo, 2004 dalam Asih, 2006), terdiri dari lima item 

dilihat dari keahlian yang diperlukan auditor dalam tugasnya. 

 

Pengukurannya menggunakan pengukuran skala likert lima poin, 

yaitu: 5 (Sangat ahli), 4 (Ahli), 3 (Netral/Ragu-ragu), 2 (Tidak ahli), 

dan 1 (Sangat tidak ahli). Keahlian audit yang diukur meliputi: 

1) Merencanakan program kerja pemeriksaan. 

2) Menyusun program kerja pemeriksaan. 

3) Melaksanakan program kertas kerja. 

4) Menyusun kertas kerja pemeriksaan. 

5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan. 

 

D. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2005 dalam Sucipto, 2007). 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah staf akuntan publik yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Sumatera Bagian 

Selatan. 
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2. Sampel. 

Sampel adalah bagian terkecil dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2004 dalam Sucipto, 2007). 

 

Sampel penelitian ini meliputi auditor dan akuntan yang bekerja pada KAP 

di wilayah Sumbagsel serta sudah pernah melakukan proses pemeriksaan, 

baik junior, senior, supervisor, maupun partner. 

 

Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, sehingga penulis mempunyai 

kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah (Herawaty 

dan Susanto, 2008). Data dikumpulkan melalui survey kuesioner yang 

dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau melalui contact 

person. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data 

primer adalah data yang diambil langsung dari pihak yang bersangkutan, 

dalam hal ini staf akuntan publik. 

 

Dalam rangka pengumpulan data primer, peneliti menggunakan metode 

kuesioner, yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan. 

 

Pertanyaan kuesioner dibagi menjadi tiga bagian besar, bagian pertama adalah 

pertanyaan mengenai keahlian auditor dalam bidang auditing yang 

dikembangkan dari Pusdiklat BPKP (Y), bagian kedua adalah pertanyaan butir 
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1 sampai dengan 4 yang memberikan pertanyaan mengenai Pengetahuan 

Auditor (X1), sedangkan bagian terakhir adalah pertanyaan butir 1 sampai 

dengan 4 yang memberikan pertanyaan mengenai Pengalaman Auditor (X2). 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 
Sesuai dengan desain penelitian, maka metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan kuesioner dengan metode mail survey dan 

mendatangi responden secara langsung ke tempat yang mudah dijangkau 

seperti Lampung dan Sumatera Selatan. 

 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian 

Asih (UII, 2006) dan Sucipto (UKP, 2007). 

 

Pertanyaan dan jawaban yang diberikan kepada responden disajikan dalam 

bentuk tertulis yang memberikan tanggung jawab kepada responden untuk 

membaca dan menjawab pertanyaan tersebut. 

 

G. Pengolahan dan Pengujian Data 

 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh koesioner tersebut (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, uji 

validitas yang digunakan dengan melakukan korelasi bivariate antara 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. 
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Untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan 

diklasifikasikan pada variabel-variabel yang telah ditentukan 

(construct validity), dilakukan pengujian validitas dengan skor total. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya kekonsistenannya, pengukuran reliabilitas 

menggunakan indeks numeric yang disebut koefisien korelasi. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan internal konsistensi dengan teknik 

analisis Alpha Cronbach. Pada penelitian kali ini, pengukuran 

reliabilitas menggunakan One Shot atau pengukuran sekali saja. Di 

sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengkur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam 

Ghozali, 2006) 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi 

terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk 

menginterprestasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. 

Pengujian asumsi klasik ini meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
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regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Analisis yang digunakan yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik. Untuk melihat adanya normalitas data, dapat dilakukan 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

yang tidak boleh > 0,05(Kriswanto, 

http://jonikriswanto.blogspot.com/search/label/Uji%20Asumsi%20

Klasik).  

 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain 

(Independen) saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. 

Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang  

bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen. 

Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya  

variabel yang berkolerasi, maka digunakan alat uji atau deteksi VIF 

(Variabel Inflation Factor) < 10. 

 

c. Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk 

melihat adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik Durbin-Watson (D-W) dengan ketentuan model regresi 

yang baik yaitu: 
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Tabel 1. Nilai Durbin Watson. 

Durbin Watson Kesimpulan 

Kurang dari 1,10 Ada korelasi 

1,10 - 1,54 Tanpa kesimpulan 

1,55 – 2,45 Tidak ada autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tanpa kesimpulan 

Lebih dari 2,91 Ada korelasi 

Sumber : Asriningati UII (2006) dalam Sandy (2010). 

 

d.  Uji Heteroskedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Ada beberapa cara dalam mendeteksi 

Heteroskedastisitas, melalui grafik plot dan dapat juga diketahui 

dari nilai signifikan korelasi Rank Spearman antara masing-

masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai 

signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat 

Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) 

maka terdapat Heteroskedastisitas. 
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H. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

persamaan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Analisis ini dibantu dengan program SPSS
TM

 

for Windows versi 17. Persamaan Regresi Linier Berganda dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

  Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y :   Keahlian Auditor  

bo :   Konstanta 

b :   Koefisien Regresi 

e :   Variabel Pengganggu 

X1 :   Pengetahuan Auditor 

X2 :   Pengalaman Auditor 

 

2. Uji ANOVA (Analysis of Variance) 

Dalam penelitian eksperimen, sangat diperlukan analisis statistik untuk 

menyimpulkan hasil eksperimen. Salah satu teknik analisis yang cocok 

untuk ini adalah ANAVA (Analisis Varian) atau dalam bahasa Inggris 

ANOVA (Analysis of Variance). Dalam statistik dikenal istilah one way 

ANOVA (ANAVA satu jalur) dan two way ANOVA (ANAVA dua jalur). 

ANAVA satu jalur sering pula disebut COMPLETELY RANDOMIZED 

DESIGN (CRD) karena berlaku jika variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian diambil secara acak dari setiap kelompok. Dalam 
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menganalisis perbedaan tiga variabel atau lebih, ANAVA satu jalur sangat 

berguna untuk dimanfaatkan. Jika variabel-variabel tiap kelompok tidak 

diambil secara acak melainkan ditempatkan dalam kluster-kluster tertentu 

sesuai dengan karakteristik yang mungkin ada dalam variabel itu, maka 

teknik analisisnya adalah two way ANOVA. 

(http://www.docstoc.com/docs/19919600/perbedaan-One-Way-Anava-

dan-Two-Way-Anava). 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji one way ANOVA karena 

variabel diambil secara acak dan belum ditempatkan dalam kluster-kluster 

tertentu. 

 

3. Uji Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik 

F) dan uji signifikansi paramater individual/parsial (uji statistik t). 

 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

bebas dengan variabel terikat maka digunakan uji F yang dilakukan 

dengan memasukkan variabel X1 (Pengetahuan Auditor), X2 

(Pengalaman Auditor), dan Y (Keahlian Auditor dalam Bidang 

Auditing), kemudian akan muncul hasil/output berupa angka pada 

kolom Sig. dalam tabel ANOVA, dari uji anova atau F test, didapat F 

hitung (F) dan tingkat signifikansi (Sig.) yang menunjukkan tingkat 



 43 

signifikan/pengaruh kedua variabel independent terhadap variabel 

dependent, angka ini akan menjelaskan pengaruh antara variabel X1 

(Pengetahuan Auditor), X2 (Pengalaman Auditor), dan Y (Keahlian 

Auditor dalam Bidang Auditing) secara bersamaan. Kriteria dalam    

uji F adalah : 

1) H0  :  tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan  

pengalaman auditor terhadap keahlian auditor dalam bidang 

auditing. 

  Ha  :  ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan  

pengalaman terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. 

2) Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas) 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

3) Kriteria pengujian yang digunakan dalam uji F adalah 

(a) Jika F hit ≤ F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini berarti 

pengetahuan dan pengalaman auditor secara bersamaan tidak 

berpengaruh terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. 

(b) Jika F hit ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini berarti 

pengetahuan dan pengalaman auditor secara bersamaan 

berpengaruh terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. 

 

b. Uji Signifikansi Paramater Individual/Parsial (Uji Statistik t) 

Untuk melihat pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat maka digunakan uji t, dengan cara memasukkan input variabel 

X1 (Pengetahuan Auditor), X2 (Pengalaman Auditor), dan Y (Keahlian 
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Auditor dalam Bidang Auditing), yang kemudian diperoleh 

hasil/output berupa angka pada kolom Sig. dalam tabel Coefficients/ 

koefisien regresi, angka ini akan menjelaskan pengaruh antara variabel 

X1 (Pengetahuan Auditor), X2 (Pengalaman Auditor), dan Y (Keahlian 

Auditor dalam Bidang Auditing) secara terpisah. 

(1) Persamaan regresi 

Y = B (Constant) + BX1 + BX2 

Y  :   Keahlian auditor dalam bidang auditing 

B (Constant) :   Konstanta 

BX1  :   Pengetahuan Auditor 

BX2  :   Pengalaman Auditor 

(2) Didapat t hitung (t) dan tingkat signifikan (Sig.) yang menunjukkan 

tingkat signifikan/pengaruh kedua variabel independent terhadap 

variabel dependent secara terpisah. 

Kriteria dalam uji t adalah: 

(1) H0  :  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan  

auditor atau pengalaman auditor terhadap keahlian auditor 

dalam bidang auditing. 

Ha  :  terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan  

auditor atau pengalaman auditor terhadap keahlian auditor 

dalam bidang auditing. 

(2) Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas) : 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 
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(3) Kriteria Pengujian Hipotesis 

(a) Jika t hit ≤ t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini berarti 

pengetahuan dan pengalaman auditor tidak berpengaruh 

terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. 

(b) Jika t hit ≥ t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini berarti 

pengetahuan dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap 

keahlian auditor dalam bidang auditing. 
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BAB IV 
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Deskripsi Data 
 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan penjelasan 

yang memudahkan dalam menginterprestasikan hasil analisis lebih lanjut. 

Salah satu caranya dengan mengelompokkan data yang diperoleh dan 

menyajikannya dalam bentuk tabel. Hal ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan responden agar dapat diketahui secara keseluruhan 

berdasarkan karakteristiknya. Deskriptif variabel dalam penelitian ini meliputi 

kisaran skor jawaban responden berdasarkan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. 

 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian pertanyaan, yaitu 

pertama bagian keahlian (variabel Y) meliputi lima pertanyaan pengukur 

variabel keahlian, kedua pengetahuan (X1) dan ketiga bagian pengalaman (X2) 

yang masing-masing variabel meliputi empat pertanyaan. 

 

Penelitian ini menggunakan 140 eksemplar kuesioner yang disebarkan ke 14 

KAP di wilayah Sumatera bagian Selatan, meliputi Provinsi Lampung 

sebanyak dua KAP, Sumatera Selatan sebanyak tujuh KAP, Bengkulu tiga 

KAP, Bangka Belitung dan Jambi masing-masing satu KAP. Untuk wilayah 

Lampung dan Sumatera Selatan, peneliti mendatangi secara langsung ke KAP 
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yang bersangkutan, sedangkan sisanya peneliti kirimkan via pos. Dari 140 

eksemplar kuesioner yang disebarkan, sebanyak 54 eksemplar (38,57%) yang 

kembali dan layak dijadikan sumber data dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2. Penyebaran Kuesioner. 

` 

No. Penyebaran Kuesioner Jumlah Persentase 

1. Kembali 54 38,57% 

2. Tidak Kembali 86 61,43% 

Total Disebar 140 100,00% 

Sumber : hasil olahan peneliti 

 

Tabel 3. Daftar KAP di Wilayah Sumbagsel. 

 

No. Lokasi KAP Nama KAP 

1. Lampung KAP Drs. Farid Djahidin, Nurdiono, 

Zubaidi Indra & Rekan 

  KAP Weddie Andriyanto & Rekan (Cab.) 

2. Sumatera Selatan KAP Drs. Achmad Djunaidi B. 

  KAP Drs. Achmad Rifai & Bunyamin 

  KAP Drs. Charles Panggabean & Rekan 

  KAP Drs. H. Suparman 

  KAP Drs. Muhamad Zen & Rekan (Cab.) 

  KAP Drs. Said Muhammad G. B. 

  KAP Drs. Tanzil Djunaidi & Eddy (Pusat) 

3. Bangka Belitung KAP Drs. Tanzil Djunaidi & Eddy (Cab.) 

4. Bengkulu KAP Burhan Dimin & Rekan (Cab.) 

  KAP Darman Usman 

  KAP Drs. Hardi & Rekan (Cab.) 

5. Jambi KAP Charles & Nurlena (Pusat) 

Total KAP di wilayah 

Sumbagsel 
14 KAP 

Sumber : Http://akuntanpublikindonesia.com dan 

          Institut Akuntan Publik Indonesia Directory 2009 

 

 

Tabel di atas merupakan daftar nama-nama KAP yang dijadikan peneliti 

sebagai subjek penelitian. Objek penelitian meliputi seluruh auditor yang 

bekerja pada KAP tersebut dan sudah pernah melakukan proses pemeriksaan, 

baik junior, senior, supervisor, maupun partner. Peneliti belum memisahkan 



 48 

antara senior maupun junior, karena penelitian ini masih bersifat dasar untuk 

menguji pengaruh pengetahuan dan pengalaman terhadap tingkat keahlian 

auditor dalam bidang auditing. 

 

Tabel 4. Daftar KAP yang Mengembalikan Kuesioner. 

 

No. Lokasi KAP Nama KAP 

1. Lampung KAP Drs. Farid Djahidin, Nurdiono, 

Zubaidi Indra & Rekan 

  KAP Weddie Andriyanto & Rekan (Cab.) 

2. Sumatera Selatan KAP Drs. Achmad Djunaidi B. 

  KAP Drs. Achmad Rifai & Bunyamin 

  KAP Drs. Muhamad Zen & Rekan (Cab.) 

  KAP Drs. Said Muhammad G. B. 

  KAP Drs. Tanzil Djunaidi & Eddy (Pusat) 

4. Bengkulu KAP Darman Usman 

5. Jambi KAP Charles & Nurlena (Pusat) 

Total KAP yang 
Mengembalikan Kuesioner 9 KAP 

Sumber : hasil olahan peneliti 

 

 

Dari empat belas KAP yang peneliti tuju, hanya sembilan KAP yang 

mengembalikan kuesioner kepada peneliti yang terdiri dari dua KAP di 

Lampung, lima KAP di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi masing-

masing satu KAP. 

 

Berikut ini disajikan distribusi frekuensi karakteristik berdasarkan demografi 

responden: 

 

1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin. 

Untuk mengetahui karakteristik responden yang dijadikan sampel, maka 

berikut ini akan disajikan distribusi frekuensi  karakteristik berdasarkan 

jenis kelamin: 
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Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 28 51,85% 

Perempuan 15 27,78% 

Tidak Menjawab 11 20,37% 

Total 54 100,00% 

Sumber : hasil olahan peneliti 

 

 

Dari Tabel 5. tersebut diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 28 orang (51,85%) dan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 15 orang (27,78%) serta ada 11 orang 

(20,37%) yang tidak menjawab. Kemungkinan ada responden yang tidak 

memberikan jawaban dikarenakan identitas responden ingin dirahasiakan, 

sehingga dengan tidak memberikan identitas, responden dapat dengan 

leluasa mengisi daftar pertanyaan koesioner. 

 

2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan. 

Tabel berikut ini menyajikan distribusi karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan: 

 

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

D3 5 9,26% 

S1 47 87,04% 

S2 2 3,70% 

S3 0 0% 

Total 54 100,00% 

Sumber : hasil olahan peneliti 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa responden yang menjawab daftar 

pertanyaan kuesioner memiliki tingkat pendidikan D3 sebanyak 5 orang 

(9,26%), S1 sebanyak 47 orang (87,04%), S2 sebanyak 2 orang (3,70%) 

dan belum ada yang sampai pada pendidikan S3. Dari gambaran tersebut 

di atas, jumlah responden yang mengembalikan kuesioner paling banyak 

memiliki tingkat pendidikan S1. 

 

3. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan. 
 

Berikut ini disajikan Tabel 7. yang menggambarkan sebaran responden 

berdasarkan jabatannya. 

 

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan. 

 

Jabatan Jumlah Persentase 

Junior Staff 18 33,33% 

Senior Staff 15 27,78% 

Supervisor 5 9,26% 

Manager 3 5,56% 

Partner 2 3,70% 

Lainnya, pimpinan 1 1,85% 

Tidak Menjawab 10 18,52% 

Total 54 100,00% 

  Sumber : hasil olahan peneliti. 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa komposisi auditor junior menempati 

jumlah yang terbanyak yaitu 18 orang (33,33%), diikuti auditor senior 

sebanyak 15 orang (27,78%). Ada sekitar 10 orang yang tidak 

memberikan jawabannya, sekali lagi kemungkinan responden ingin dijaga 

kerahasiaan identitasnya. 
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B. Analisis Hasil Penelitian 
 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh koesioner tersebut (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, uji 

validitas yang digunakan dengan melakukan korelasi bivariate antara 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk, indikator 

valid apabila pertanyaan tersebut memiliki nilai p value < 0,01. Pada 

tampilan output SPSS versi.17 didapat hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas. 

 

Item 
Pertanyaan 

Pearson’s 

Correlation 

Sig (2-tailed) 
/ p Value 

Keterangan 

Pengetahuan 1 0.476 0.000 Valid 

Pengetahuan 2 0.728 0.000 Valid 

Pengetahuan 3 0.779 0.000 Valid 

Pengetahuan 4 0.639 0.000 Valid 

Pengalaman 1 0.784 0.000 Valid 

Pengalaman 2 0.792 0.000 Valid 

Pengalaman 3 0.614 0.000 Valid 

Pengalaman 4 0.772 0.000 Valid 

Keahlian 1 0.902 0.000 Valid 

Keahlian 2 0.932 0.000 Valid 

Keahlian 3 0.853 0.000 Valid 

Keahlian 4 0.835 0.000 Valid 

Keahlian 5 0.803 0.000 Valid 

Kesimpulan Semua Valid 

Sumber : hasil olahan peneliti diambil dari output spss. 

 

Dari Tabel 8. di atas terlihat hasil pengujian validitas dari masing-

masing indikator Pengetahuan 1 sampai Pengetahuan 4, Pengalaman 1 
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sampai Pengalaman 4, dan Keahlian 1 sampai Keahlian 5. Dari hasil 

yang disajikan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah 

valid. Definisi valid tersebut karena keseluruhan butir pertanyaan 

memiliki nilai p value < 0,01. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Pada penelitian kali ini, 

pengukuran reliabilitas menggunakan One Shot atau pengukuran 

sekali saja. Di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengkur korelasi 

antar jawaban pertanyaan. SPSS versi.17  memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006) 

Dari hasil SPSS didapat sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Hasil Pengujian Reabilitas. 

 

Variabel Cronbach Alpha (α) Keterangan 

Pengetahuan 0,602 Reliabel 

Pengalaman 0,728 Reliabel 

Keahlian 0,917 Reliabel 

Kesimpulan Reliabel 

Sumber : hasil olaham peneliti dari output SPSS. 
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Dari tabel di atas didapat hasil Cronbach Alpha (α) untuk semua 

variabel Pengetahuan, Pengalaman dan Keahlian berturut-turut 0,602; 

0,728; dan 0,917 yang menunjukkan semua variabel reliabel karena 

memiliki Cronbach Alpha > 0,06. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Analisis 

yang digunakan yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.Dari 

grafik berikut ini terlihat bahwa model regresi dalam penelitian ini 

berdistribusi normal karena membentuk satu garis lurus diagonal dan 

ploting data residual mengikuti garis diagonalnya. Grafik histogram 

membentuk lonceng, yang menandakan berdistribusi normal.   

 

Gambar 2. Histogram Uji Normalitas. 

 
Sumber : output SPSS 
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Gambar 3. Grafik Hasil Uji Normalitas. 
 

 
Sumber : output SPSS 

 

 

Tabel 10. Uji Statistik Normalitas  

One Sample Kolmogorov Smirnov Test. 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

 N 54 

Mean .0000000 Normal Parameters
a,,b

 

Std. Deviation .43522322 

Absolute .081 

Positive .081 

Most Extreme Differences 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .599  
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : output SPSS 

 

Untuk melihat adanya normalitas data, dapat dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Setelah 
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dilakukan perhitungan uji Kolmogorov Smirnov, maka seperti yang 

tercantum dalam tabel 10. dapat kita lihat bahwa nilai Kolmogorov 

Smirnov 0,866 sehingga variabel tersebut berdistribusi normal karena 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti data tersebut tidak 

berbeda secara signifikan dengan kurva normal standar, atau 

dinyatakan normal. Maka variabel tersebut dapat dijadikan sebagai 

variabel independen dalam proses analisis regresi. (Kriswanto, 

http://jonikriswanto.blogspot.com/search/label/Uji%20Asumsi%20Kla

sik)  

 

b. Uji Multikolonieritas. 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. 

Tabel 11. Hasil Uji Multikolonieritas. 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.297 .272  8.432 .000   

Rata2 Pengthuan .333 .134 .359 2.477 .017 .532 1.881 

1 

Rata2 Pnglmn .210 .086 .356 2.455 .018 .532 1.881 

a. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

Sumber : output SPSS 

 

Pada sisi paling kanan muncul nilai VIF dan Tolerance. Tampak 

bahwa tidak ada nilai VIF yang di atas 10 atau Tolerance di bawah 
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0,1. Berarti tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada model 

penelitian.  

 

c. Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk melihat 

adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

Durbin-Watson (D-W) dengan ketentuan model regresi yang baik yaitu 

yang nonautokorelasi yaitu yang mempunayi nilai antara 1,55-2,45. 

Hasil pengujian untuk melihat autokoelasi pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 12. Nilai Durbin-Watson. 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .656
a
 .430 .408 .44367 1.978 

a. Predictors: (Constant), Rata2 Pnglmn, Rata2 Pengthuan 

b. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

 Sumber : output SPSS 

 

 

Dari hasil pengolahan data diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu sebesar 1,978 yang berarti tidak 

ada autokorelasi (nonautokorelasi). 

 

d. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada 

beberapa cara dalam mendeteksi Heteroskedastisitas, melalui grafik 

plot dan dapat juga diketahui dari nilai signifikan korelasi Rank 

Spearman antara masing-masing variabel independen dengan 

residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak 

terdapat Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α 

(5%) maka terdapat Heteroskedastisitas. 

 

Dari grafik berikut ini terlihat bahwa titik-titk menyebar secara acak 

atau titik-titk tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat 

disimpulkan model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas. 

 

 
Sumber : output SPSS 
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Tabel 13. Nilai Residual Heteroskedastisitas. 

 
Correlations 

   Rata2 
Pengthuan 

Rata2 
Pnglmn Residual 

Correlation Coefficient 1.000 .663
**
 .100 

Sig. (2-tailed) . .000 .473 

Rata2 Pengthuan 

N 54 54 54 

Correlation Coefficient .663
**
 1.000 .080 

Sig. (2-tailed) .000 . .566 

Rata2 Pnglmn 

N 54 54 54 

Correlation Coefficient .100 .080 1.000 

Sig. (2-tailed) .473 .566 . 

Spearman's rho 

Residual 

N 54 54 54 

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

Sumber : output SPSS 

 

Berdasarkan output SPSS tersebut di atas, pada kolom Residual dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan (Sig. (2-tailed)) masing masing variabel 

independen di atas 5% (0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak 

terdapat Heteroskedastisitas pada model regresi linier.(Santoso, 

http://ssantoso.blogspot.com/2009/02/materi-vii-uji-

heteroskedastisitas.html) 

 

 

3. Hasil Pengujian Regresi. 

 

Tabel 14. Hasil Regresi. 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.297 .272  8.432 .000   

Rata2 Pengthuan .333 .134 .359 2.477 .017 .532 1.881 

1 

Rata2 Pnglmn .210 .086 .356 2.455 .018 .532 1.881 

a. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

Sumber : ouput SPSS. 
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Berdasarkan dari hasil pengujian pada Tabel 14.  maka dapat disusun 

model sebagai berikut :  

Y  =  2,297  +  0,333X1  +  0.210X2  + e 

 

a. Konstanta  sebesar + 2,297. Hasil ini menunjukkan apabila semua 

variabel independen bernilai nol, maka tingkat keahlian auditor 

nilainya akan sebesar + 2,297. 

b. β1 sebesar 0,333. Hasil ini menyatakan setiap penambahaan satu 

satuan variabel pengetahuan auditor akan menambah keahlian auditor 

sebesar 0,333; dengan asumsi variabel lain tetap. 

c. β2 sebesar 0,210. Hasil ini menyatakan setiap penambahaan satu 

satuan variabel pengalaman auditor akan menambah keahlian auditor 

sebesar 0,210; dengan asumsi variabel lain tetap. 

 

4. Hasil Pengujian ANOVA (Analysis of Variance) 

Tabel 15. Test of Homogeneity of Variances 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Rata2 Pengthuan 2.052
a
 8 43 .063 

Rata2 Pnglmn 1.643
b
 8 43 .141 

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of 
homogeneity of variance for Rata2 Pengthuan. 

b. Groups with only one case are ignored in computing the test of 
homogeneity of variance for Rata2 Pnglmn. 

Sumber : output SPSS 

 

Test of Homogeneity Variance 

Hasil uji levene test menunjukkan nilai Signifikansi tidak signifikan pada 

0,05 (p > 0,05) yang berarti kita tidak dapat menolak hipotesis nol yang 
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menyatakan variance sama. Berarti asumsi ANOVA terpenuhi bahwa 

variance sama. 

Tabel 16. ANOVA 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 10.946 10 1.095 4.942 .000 

Within Groups 9.523 43 .221   

Rata2 Pengthuan 

Total 20.469 53    

Between Groups 23.399 10 2.340 3.706 .001 

Within Groups 27.148 43 .631   

Rata2 Pnglmn 

Total 50.547 53    

Sumber : output SPSS 

 

Output SPSS memberikan nilai F hitung sebesar 4,942 untuk variabel 

Pengetahuan dan signifikan pada 0,05; begitu juga dengan variabel 

Pengalaman dengan nilai F sebesar 3,706 dan signifikan pada 0,05. 

 

Oleh karena variabel Pengetahuan dan Pengalaman signifikan pada 0,05; 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut mempengaruhi 

keahlian seorang auditor. 

 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 17. Hasil Uji F. 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 7.582 2 3.791 19.259 .000
a
 

Residual 10.039 51 .197   

1 

Total 17.621 53    

a. Predictors: (Constant), Rata2 Pnglmn, Rata2 Pengthuan 

b. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

Sumber : output SPSS 

 



 61 

Berdasarkan hasil output SPSS didapat Fhitung 19.259 dengan Probabilitas 

(Sig) 0.000 < 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

mempredeksi keahlian atau dengan kata lain pengetahuan dan pengalaman 

auditor berpengaruh secara bersama-sama terhadap keahlian auditor dalam 

bidang auditing. 

 

Tabel 18. Koefisien Determinasi. 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .656
a
 .430 .408 .44367 

a. Predictors: (Constant), Rata2 Pnglmn, Rata2 Pengthuan 

Sumber : output SPSS 

 

Kuatnya pengaruh variasi variabel bebas terhadap variasi variabel terikat 

dapat dilihat dari nilai adjusted R
2
. Koefisien Determinasi digunakan 

untuk menguji goodness-fit dari model regresi dalam penelitian ini. 

Berdasarkan Tabel 16 dapat dijelaskan nilai adjusted R
2
 sebesar 0,408. 

Ini berarti bahwa sebesar 40,8% variasi keahlian auditor dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan pengalaman auditor secara simultan, sedangkan sisanya 

sebesar 59,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian 

ini. 

 

Tabel 19. Hasil Uji t. 

 

Variabel 
Nilai 

Koefisien 

Standar 

Eror 
t-value p-value 

Konstanta 2.297 0.272 8.432 .000 

Pengetahuan 0.333 0.134 2.477 .017 

Pengalaman 0.210 0.086 2.455 .018 

  N = 54   

Sumber : olahan peneliti dari output SPSS 
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Berdasarkan uji paramater individual/parsial (uji statistik t) untuk variabel 

Pengetahuan Auditor diperoleh thitung 2,477 nilai ini lebih besar dari ttabel 

1,6741 dan nilai sig 0,017 lebih kecil dari 0,05 (p value 0,017 < 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Auditor secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing. 

 

Uji paramater individual/parsial (uji statistik t) untuk variabel Pengalaman 

Auditor diperoleh thitung 2,455 nilai ini lebih besar dari ttabel 1,6741 dan nilai 

sig 0,018 lebih kecil dari 0,05 (p value 0,018 < 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa Pengalaman Auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Keahlian Auditor dalam Bidang Auditing. 

 

C. Pembahasan 

 
Pengujian ini dilakukan terhadap sampel 54 orang staf Kantor Akuntan 

Publik yang berada di wilayah Sumatera bagian Selatan untuk mengetahui 

apakah keahlian auditor dalam bidang auditing dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan pengalaman auditor. Dalam pengujian tersebut dapat 

dibuktikan bahwa variabel pengetahuan dan pengalaman sebagai variabel 

bebas dapat mempengaruhi variabel keahlian sebagai variabel terikatnya. 

Dalam pengujian yang diproses melalui program SPSS versi. 17 ternyata 

pengetahuan dan pengalaman berpengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. Hasil 

ini didukung oleh uji regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa 

kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap keahlian auditor yang dapat 

diketahui dari hasil output SPSS yang menunjukkan tingkat signifikansi 
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sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengkonfirmasi 

terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asthon (1991) dalam 

Asih (2006) yang penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) pemilikan 

pengetahuan khusus adalah penentu keahlian, (2) pengetahuan seseorang 

ahli diperoleh melalui pengalaman kerja selama  bertahun-tahun. Lebih 

lanjut dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian keahlian seorang 

auditor harus mempunyai pengetahuan yang  tinggi dalam bidang audit, 

pengetahuan ini biasa didapat dari pendidikan formalnya yang diperluas 

dan ditambah antara lain melalui pelatihan auditor dan pengalaman-

pengalaman dalam praktek audit. 

 

Pengujian secara parsial pengetahuan terhadap keahlian auditor dalam 

bidang auditing juga mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini 

didukung oleh hasil uji regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa 

variabel pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat 

keahlian auditor dalam bidang auditing. Ini dapat diketahui dari hasil 

output SPSS yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,017 yang 

lebih kecil dari patokan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 

0,05. Koefisien Regresi variabel ini sebesar 0,333; angka ini menunjukkan 

nilai yang positif, berarti pengaruh pengetahuan auditor terhadap tingkat 

keahlian auditor bersifat searah, semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seorang auditor maka semakin besar tingkat keahlian auditor atau dengan 

kata lain setiap penambahaan satu satuan variabel pengetahuan auditor 

akan menambah keahlian auditor sebesar 0,333; dengan asumsi variabel 
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lain tetap. Dengan demikian variabel pengukur pengetahuan yang terdiri 

dari: 

a. tingkat/jenjang pendidikan auditor tersebut; 

b. partisipasi auditor dalam seminar/pelatihan; 

c. partisipasi auditor dalam Pendidikan Profesi Berkelanjutan; dan 

d. frekuensi auditor dalam membaca majalah/jurnal/bacaan lain yang 

berhubungan dengan dunia ekonomi dan akuntansi 

masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. Hasil ini mengkonfirmasi 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asthon (1991) dalam Asih 

(2006) yang menyimpulkan bahwa pemilikan pengetahuan khusus adalah 

penentu keahlian. 

 

Pengujian parameter individual pengalaman terhadap keahlian auditor 

dalam bidang auditing juga mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

positif. Hal ini didukung oleh hasil uji regresi linier berganda yang 

menunjukkan bahwa variabel pengalaman berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. Ini dapat 

diketahui dari hasil output SPSS yang menunjukkan tingkat signifikansi 

sebesar 0,018 yang lebih kecil dari patokan tingkat signifikansi yang 

diguakan yaitu sebesar 0,05. Koefisien Regresi variabel ini sebesar 0,210; 

angka ini menunjukkan nilai yang positif, berarti pengaruh pengalaman 

auditor terhadap tingkat keahlian auditor bersifat searah, semakin tinggi 

tingkat pengetahuan seorang auditor maka semakin besar tingkat 

keahliannya dalam bidang auditing atau dengan kata lain setiap 
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penambahaan satu satuan variabel pengalaman auditor akan menambah 

keahlian auditor sebesar 0,210; dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan 

demikian, variabel pengukur pengalaman yang terdiri dari: 

a. lama bekerja sebagai auditor; 

b. keterlibatan auditor terhadap penugasan audit; 

c. pengalaman bekerja sebagai auditor sebelumnya; dan 

d. jumlah staf dibawah supervisi audit. 

masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

tingkat keahlian seorang auditor dalam bidang audit. Hasil ini 

mengkonfirmasi telaah penelitian sebelumnya oleh Asih (2006) yang 

menyimpulkan pengalaman sebagai auditor berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap tingkat keahlian seorang auditor. 

 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dari auditor independen adalah 

orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai yang 

biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam bidang auditing sebagai 

auditor independen. Hal ini dijelaskan dalam Standar Professional 

Akuntan Publik, yaitu pada Standar Umum yang pertama berbunyi “Audit 

harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor" (SPAP, 2001). 

 

Selain itu, dalam Prinsip Etika Profesi Akuntan Publik yang terdapat 

dalam Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

dijelaskan “Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya 
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dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai 

kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan 

profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien 

atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang 

kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang 

paling mutakhir” (http://www.iaiglobal.or.id/). 

 

Pengalaman mempunyai pengaruh yang erat dengan keahlian auditor, 

pencapaian keahlian seorang auditor selain berasal dari pendidikan 

formalnya juga diperluas lagi dengan pengalaman-pengalaman dalam  

praktik audit. Buku-buku psikologi tentang keahlian menarik dua  

kesimpulan umum, Asthon (1991) dalam Asih (2006) yang penelitiannya 

menyimpulkan bahwa (1) pemilikan pengetahuan khusus adalah penentu 

keahlian, (2) pengetahuan seseorang ahli diperoleh melalui pengalaman 

kerja selama  bertahun-tahun. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam 

rangka pencapaian keahlian seorang auditor harus mempunyai 

pengetahuan yang  tinggi dalam bidang audit, pengetahuan ini biasa 

didapat dari pendidikan formalnya yang diperluas dan ditambah antara 

lain melalui pelatihan auditor dan pengalaman-pengalaman dalam praktek 

audit. 

 

Hasil pengujian dari penelitian Asih (2006) menyatakan bahwa secara 

bersama-sama pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya bekerja, 

banyaknya tugas pemeriksaan, banyaknya jenis perusahaan yang telah 

diaudit mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat keahlian 



 67 

auditor dalam bidang auditing. Begitu pula dengan Sucipto (2007) yang 

meneliti pengaruh pengetahuan dan pengalaman terhadap kemampuan 

akuntan pemeriksa dalam mendeteksi kekeliruan pada kantor akuntan 

publik di Surabaya memberikan hasil yang signifikan baik secara simultan 

dan parsial. 
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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN  

DAN SARAN 
 

 

 

A.  Kesimpulan 

 
Setelah dilakukan penelitian melalui media kuesioner terhadap 54 orang 

auditor akuntan publik pada sembilan KAP di wilayah Sumatera Bagian 

Selatan yang terdiri dari Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Uji regresi linier berganda untuk pengetahuan dan pengalaman terhadap 

tingkat keahlian auditor secara simultan memberikan hasil yang 

signifikan, berarti pengetahuan dan pengalaman auditor secara bersama-

sama mempengaruhi tingkat keahlian seorang auditor dalam bidang 

auditing. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian Asthon 

(1991) dalam Asih (2006). 

2. Uji regresi linier berganda untuk pengetahuan auditor terhadap tingkat 

keahliannya dalam bidang auditing secara parsial memberikan hasil yang 

signifikan. Berarti faktor pengetahuan (dalam hal ini terdiri dari (1) 

tingkat/jenjang pendidikan auditor, (2) partisipasi auditor dalam 

seminar/pelatihan, (3) partisipasi auditor dalam Pendidikan Profesi 

Berkelanjutan; dan (4) frekuensi auditor dalam membaca 

majalah/jurnal/bacaan lain yang berhubungan dengan dunia ekonomi serta 
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akuntansi) berpengaruh secara positif terhadap tingkat keahlian auditor 

dalam bidang auditing. Hal ini dapat dibuktikan dengan koefisien 

pengetahuan yang positif dan berpengaruh searah dengan tingkat keahlian 

auditor dalam bidang auditing, sehingga untuk hipotesis yang kedua dalam 

penelitian ini diterima. Hal ini mendukung dari hasil penelitian 

sebelumnya oleh Asthon (1991). 

3. Uji regresi linier berganda untuk pengalaman terhadap tingkat keahlian 

auditor dalam bidang auditing secara uji parameter individual menyatakan 

hasil yang signifikan. Hal ini berarti bahwa pengalaman (dalam hal ini 

yang diuji antara lain (1) lama bekerja sebagai auditor, (2) keterlibatan 

auditor terhadap penugasan audit, (3) pengalaman bekerja sebagai auditor 

sebelumnya; dan (4) jumlah staf dibawah supervisi auditor) memang 

memiliki pengaruh terhadap tingkat keahlian auditor, maka hipotesis 

terakhir yang diajukan peneliti pun diterima. Hal ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asih (2006). 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 
Penelitian ini sudah didesain sebaik mungkin, namun masih terdapat beberapa 

keterbatasan. Hal ini terjadi diluar perhitungan peneliti. Keterbatasan yang 

dapat dijadikan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya meliputi: 

1. Wilayah yang dipilih adalah Sumatera bagian Selatan, sedangkan 

penelitian terdahulu pernah dilakukan di Surabaya dan Bandung. Untuk 

penelitian selanjutnya, agar di bandingkan antara wilayah KAP yang 

berada di kota besar dengan KAP yang di kota kecil. Selain itu, pemisahan 
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antara auditor senior dan junior perlu diperhatikan, agar tidak terjadi 

penelitian yang bias. 

2. Pengambilan sampel dan variabel yang digunakan agar dapat diperluas 

dan ditambah lagi, tentu dengan landasan teori yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan guna mendapatkan hasil kesimpulan yang bisa 

diterima umum. 

3. Untuk kuesioner yang digunakan, agar dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga pengukuran tingkat keahlian, pengetahuan dan pengalaman 

benar-benar dapat objektif, bukan diukur oleh diri sendiri. Hal ini juga 

dapat menimbulkan penelitian yang bias. Dan pergunakan kuesioner yang 

memang benar-benar sudah diukur tingkat validitas dan realibilitasnya. 

 

C. Saran 

 
Dari hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan dan pengalaman terhadap 

tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing, maka peneliti mengajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi para auditor, untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan belajar dari 

pengalaman agar dapat meningkatkan keahliannya dalam bidang auditing. 

Pengetahuan yang harus ditingkatkan dapat meliputi tingkat pendidikan, 

banyaknya training, pelatihan, brevet dan pendidikan profesi 

berkelanjutan serta selalu update terhadap kondisi regulasi perekonomian 

yang sedang terjadi. Sedangkan pengalaman dapat ditingkatkan dengan 

manambah jumlah pemeriksaan dan jenis perusahaan yang diaudit, 

sehingga dapat menambah kemahiran dalam mengaudit karena setiap jenis 

perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 
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2. Bagi Kantor Akuntan Publik, agar lebih selektif lagi dalam merekrut 

auditor yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman guna 

memperoleh hasil audit yang berkualitas serta dapat mengindarkan dari 

kecurangan audit yang selama ini sering terjadi di negara kita. 

3. Bagi para pengguna jasa akuntan publik, agar lebih selektif lagi dalam 

memilih KAP yang akan memeriksa kewajaran laporan keuangan 

sehingga laporan audit yang dihasilkan memang bisa 

dipertanggungjawabkan tingkat keabsahannya. 
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Program Sarjana Universitas Lampung 

Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu  

Auditor  
di- 

Tempat 
 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka memenuhi tugas akhir Saya sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi di  

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Saya ingin mengadakan penelitian ilmiah. 

Penelitian Saya mencoba menguji pengaruh pengetahuan dan pengalaman auditor terhadap 

tingkat keahlian auditor dalam bidang auditing. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Saya mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. Data-data yang Saya peroleh akan Saya jaga kerahasiaannya 

dan hanya semata-mata akan Saya gunakan untuk kepentingan akademis. Atas  kerjasama, 

dukungan dan perhatiannya Bapak/Ibu, Saya ucapkan banyak terima kasih dan sangat Saya 

hargai setinggi-tingginya. 

Hormat Saya, 

 

Muhammad Ferdys 

A.   Identitas Responden 

 

1. Nama Responden (boleh inisial) :   ....................................................................... 

2. Usia .............. tahun. 

3. Jenis Kelamin   

a.   Laki-laki  b.   Perempuan 

4. Nama KAP tempat bekerja, KAP ...................................................................... 

5.  Jabatan/posisi di KAP sebagai : 

a. Junior Staff / First Year Person  d.   Manager / Assistant Manager 

b. Senior Staff    e.   Partner 

c. Supervisor    f.    Lainnya .............................................. 

6. Berada di jabatan posisi terakhir selama ..................... bulan/tahun* (coret salah satu) 

Lampiran 2. Koesioner Penelitian  

                       



INSTRUMEN PENELITIAN 

 

B. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan berikut ini, dengan 

cara memberikan tanda silang (X) antara skala 1 sampai 5, pada satu jawaban yang 

tepat menurut Bapak/Ibu. Bagian ini untuk mengukur keahlian auditing Bapak/Ibu. 

Keahlian ini berdasarkan dari Pusdiklat BPKP. Ukurlah keahlian Bapak/Ibu 

dibandingkan dengan keahlian rata-rata rekan Bapak/Ibu dalam dimensi keahlian 

mengenai audit berikut ini: 

Di bawah     Di atas 

  rata-rata     rata-rata 

1. Merencanakan program kerja pemeriksaan :    

menghimpun pemahaman bisnis klien, melakukan  

prosedur analitis, penilaian awal terhadap materialitas, 1        2        3        4        5 

menilai resiko audit, mengembangkan strategi audit 

pendahuluan, pemahaman struktur pengendalian intern. 

2. Menyusun program kerja pemeriksaan: meliputi 

sifat, luas dan jadwal/saat pekerjaan yang harus  1        2        3        4        5 

dilakukan. 

3. Melaksanakan  program kertas kerja: melaksanakan 

program kerja yang telah disusun pengujian atau tes 

audit untuk menghimpun mengenai efektivitas struktur 1        2        3        4        5 

pengendalian intern dan sebagai dasar bagi pemberian 

pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan. 

4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan: membuat catatan 

mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian 

yang telah dilakukan, informasi yang diperoleh dan 1        2        3        4        5 

kesimpulan yang dibuat berkenaan dengan pelaksanaan 

audit. 

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan: membuat laporan 

audit sebagai alat formal untuk mengkomunikasikan 1        2        3        4        5 

suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan  

keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. 

 

Keterangan Jawaban : 

1   :    Sangat Tidak Ahli   4   :    Ahli 

2   :    Tidak Ahli    5   :    Sangat Ahli 

3   :    Netral/Ragu-ragu 

Daftar Kuisioner 



C. Saya mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan 

memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan yang mencerminkan jawaban 

Bapak/Ibu. 

Bagian Pengetahuan 

1. Apakah latar belakang pendidikan Bapak/Ibu? 

1).   SMK/SMEA/sederajat 2).   D3 3).   S1  4).   S2  5).   S3 

2. Berapa rata-rata jumlah seminar/brevet/training yang Bapak/Ibu ikuti dalam setahun? 

1).   0 kali (hampir tidak pernah) 4).   5 - 6 kali 

2).   1 - 2 kali    5).   > 6 kali 

3).   3 - 4 kali 

3. Berapa jumlah Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) yang selama ini sudah 

Bapak/Ibu ikuti? 

1).   0 kali (hampir tidak pernah) 4).   5 - 6 kali 

2).   1 - 2 kali    5).   > 6 kali 

3).   3 - 4 kali 

4. Berapa jumlah majalah, jurnal, atau buku-buku lain terkait dengan ekonomi dan 

akuntansi yang Bapak/Ibu baca dalam sebulan guna menambah pengetahuan 

Bapak/Ibu? 

1).   0 (hampir tidak pernah)  4).   5 - 6 

2).   1 - 2    5).   > 6 

3).   3 – 4 

 

Bagian Pengalaman 

1. Berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai auditor di KAP? 

1).   < 6 bulan    4).   2 - 3 tahun 

2).   6 bulan – 1 tahun   5).   > 3 tahun 

3).   1 – 2 tahun 

2. Selama Bapak/Ibu bekerja di KAP ini, berapa kali Bapak/Ibu terlibat dalam 

penugasan audit atas laporan keuangan? 

1).   0 – 2 kali    4).   11 – 14 kali 

2).   3 – 6 kali    5)   > 14 kali 

3).   7 – 10 kali 

3. Apakah Bapak/Ibu pernah bekerja di KAP lain sebelumnya? 

1).   Tidak pernah   4).   Pernah, 1 tahun – 3 tahun 

2).   Pernah, < 6 bulan  5).   Pernah, > 3 tahun 

3).   Pernah, 6 bulan – 1 tahun 

4. Berapa jumlah staff di bawah supervisi Bapak/Ibu? 

1).   Tidak ada    4).   5 – 6 orang 

2).   1 – 2 orang   5).   > 6 orang 

3).   3 – 4 orang 

(Diadopsi dari kuisioner skripsi Dwi Ananing Tyas Asih, 2006 dan skripsi Andre Sucipto, 2007) 



Lampiran 3.   Output SPSS Uji Validitas 

 

Variabel Pengetahuan 
Correlations 

  Pngthuan1 Pngthuan2 Pngthuan3 Pngthuan4 Total Pngthuan 

Pearson Correlation 1 .161 .305
*
 .269

*
 .476

**
 

Sig. (2-tailed)  .246 .025 .049 .000 

Pngthuan1 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .161 1 .380
**
 .409

**
 .728

**
 

Sig. (2-tailed) .246  .005 .002 .000 

Pngthuan2 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .305
*
 .380

**
 1 .123 .779

**
 

Sig. (2-tailed) .025 .005  .377 .000 

Pngthuan3 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .269
*
 .409

**
 .123 1 .639

**
 

Sig. (2-tailed) .049 .002 .377  .000 

Pngthuan4 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .476
**
 .728

**
 .779

**
 .639

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

Total Pngthuan 

N 54 54 54 54 54 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Variabel Pengalaman 
Correlations 

  Pnglmn1 Pnglmn2 Pnglmn3 Pnglmn4 Total Pnglmn 

Pearson Correlation 1 .669
**
 .293

*
 .470

**
 .784

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .032 .000 .000 

Pnglmn1 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .669
**
 1 .248 .448

**
 .792

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .071 .001 .000 

Pnglmn2 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .293
*
 .248 1 .279

*
 .614

**
 

Sig. (2-tailed) .032 .071  .041 .000 

Pnglmn3 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .470
**
 .448

**
 .279

*
 1 .772

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .041  .000 

Pnglmn4 

N 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .784
**
 .792

**
 .614

**
 .772

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

Total Pnglmn 

N 54 54 54 54 54 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



Variabel Keahlian 

 

 

 

Lampiran 4. Output SPSS Uji Reliabilitas 

 

Variabel Pengetahuan 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.530 .602 4 

 

 

Variabel Pengalaman 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.712 .728 4 

 

 

 

 

Correlations 

  Keahlian1 Keahlian2 Keahlian3 Keahlian4 Keahlian5 Total Keahlian 

Pearson Correlation 1 .803
**
 .768

**
 .706

**
 .621

**
 .902

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

Keahlian1 

N 54 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .803
**
 1 .845

**
 .706

**
 .644

**
 .932

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

Keahlian2 

N 54 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .768
**
 .845

**
 1 .485

**
 .497

**
 .853

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

Keahlian3 

N 54 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .706
**
 .706

**
 .485

**
 1 .796

**
 .835

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

Keahlian4 

N 54 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .621
**
 .644

**
 .497

**
 .796

**
 1 .803

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

Keahlian5 

N 54 54 54 54 54 54 

Pearson Correlation .902
**
 .932

**
 .853

**
 .835

**
 .803

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

Total Keahlian 

N 54 54 54 54 54 54 

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



Variabel Keahlian 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.913 .917 5 

 

 

 

Lampiran 5. Output SPSS Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

 N 54 

Mean .0000000 Normal Parameters
a,,b

 

Std. Deviation .43522322 

Absolute .081 

Positive .081 

Most Extreme Differences 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .599  
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



 
 

Uji Multikolonieritas 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.297 .272  8.432 .000   

Rata2 Pengthuan .333 .134 .359 2.477 .017 .532 1.881 

1 

Rata2 Pnglmn .210 .086 .356 2.455 .018 .532 1.881 

a. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

 

 

Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .656
a
 .430 .408 .44367 1.978 

a. Predictors: (Constant), Rata2 Pnglmn, Rata2 Pengthuan 

b. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

 

 

 

 

 



Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 

Correlations 

   Rata2 
Pengthuan 

Rata2 
Pnglmn Residual 

Correlation Coefficient 1.000 .663
**
 .100 

Sig. (2-tailed) . .000 .473 

Rata2 Pengthuan 

N 54 54 54 

Correlation Coefficient .663
**
 1.000 .080 

Sig. (2-tailed) .000 . .566 

Rata2 Pnglmn 

N 54 54 54 

Correlation Coefficient .100 .080 1.000 

Sig. (2-tailed) .473 .566 . 

Spearman's rho 

Residual 

N 54 54 54 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Output SPSS Regresi 

 
Coefficients

a
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.297 .272  8.432 .000   

Rata2 Pengthuan .333 .134 .359 2.477 .017 .532 1.881 

1 

Rata2 Pnglmn .210 .086 .356 2.455 .018 .532 1.881 

a. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 7.582 2 3.791 19.259 .000
a
 

Residual 10.039 51 .197   

1 

Total 17.621 53    

a. Predictors: (Constant), Rata2 Pnglmn, Rata2 Pengthuan 

b. Dependent Variable: Rata2 Keahlian 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .656
a
 .430 .408 .44367 

a. Predictors: (Constant), Rata2 Pnglmn, Rata2 Pengthuan 

 

 

 

 

 

 


