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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 

 Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai 

dengan pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:38) 

bahwa: 

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,  obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh gender, orientasi 

tujuan, self-efficacy, dan pengalaman auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

serta pengaruhnya terhadap audit judgment. Responden dari penelitian ini adalah 

auditor independen pada 11 Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah audit judgment, sedangkan variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Gender, Orientasi Tugas, Self-Efficacy, dan Pengalaman..  

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 11 Kantor Akuntan Publik di 

Jakarta. Berikut ini adalah 11 nama Kantor Akuntan Publik yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini: 
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1. KAP Meidina & Ratna 

2. KAP Salaki & Salaki 

3. KAP Budiman, Wawan, Pamudji 

4. KAP Leonard, Mulia & Richard 

5. KAP Muhammad Sofwan & rekan 

6. KAP Drs.Imam, Bharata & rekan 

7. KAP Abubakar Usman & rekan 

8. KAP Riza Adi Syahril 

9. KAP Abdul Hamid & Khairunnas 

10. KAP Hador, Sugiarto, Adi & rekan 

11. KAP Hertanto, Sidik & rekan 

 

3.2 Akuntan Publik 

 

 Terdapat berbagai macam profesi dalam bidang Akuntansi, salah satunya 

adalah profesi akuntan publik. Akuntan publik dikenal masyarakat dari jasa audit bagi 

pemakai informasi keuangan. Akuntan publik merupakan auditor independen yang 

menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas 

laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Peranan akuntan publik adalah 

meyakinkan para pemakai informasi keuangan bahwa laporan keuangan yang telah di 

audit adalah wajar bagi semua pihak, bebas dari bias dan tendensi menguntungkan 

satu pihak tertentu (dengan mengorbankan pihak lain) akuntan publik memiliki 

kewajiban menjaga kualitas audit yang dihasilkannya. 
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3.2.1  Pengertian Akuntan Publik 

 

 Akuntan Publik adalah profesi yang mempunyai posisi yang unik. Walaupun 

imbalan atau remunerasi disediakan oleh pemakai jasa dalam rangka melayani 

kepentingan masyarakat luas, akuntan harus selalu menjaga sikap independen (tidak 

memihak pada salah satu pihak, baik klien maupun pihak lain). 

Pengertian akuntan publik berdasarkan (Standar Profesional Akuntan Publik) 

SPAP (2001:2000.2) yaitu: 

“Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri 

Keuangan untuk memberikan jasa sebagaiman diatur dalam Keputusan 

Menteri Keuangan”. 

Menurut Mulyadi (2002) menyatakan bahwa: 

“Akuntan publik adalah akuntan professional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan 

yang dibuat oleh klien”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa akuntan publik 

adalah profesi yang berdiri atas landasan kepercayaan masyarakat yang dibayar oleh 

klien, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya harus professional dan bertanggung jawab, 

serta harus mengutamakan kepada masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. 
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3.2.1.1 Syarat Pendirian Kantor Akuntan Publik 

 

Sesuai pesan Keputusan Menteri Keuangan RI No.423/KMK.06/2002 tentang 

jasa akuntan publik, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1), akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada 

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan u.p Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa 

Penilai dengan memenuhi persyaratan berikut: 

1. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik. 

3. Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan. 

4. Lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). 

5. Menjadi anggota IAI dan IAI-Kompartemen Akuntan Publik yang 

dibuktikan dengan kartu anggota atau surat keterangan dari organisasi 

bersangkutan. 

6. Memiliki pengalaman kerja di bidang audit umum atas laporan keuangan 

sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan 

sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan 

mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan pemimpin KAP tempat 

bekerja atau pejabat setingkat eselon 1 instansi pemerintah yang berwenang 
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di bidang audit umum, dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 

3.000 (tiga ribu) jam dengan reputasi baik di bidang audit. 

7. Melengkapi formulir AP-1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Menteri 

Keuangan. 

 

3.2.1.2 Sejarah Kantor Akuntan Publik  

 

 Praktek akuntan di Indonesia dimulai sejak jaman VOC (1642). Akuntan-

akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan-perusahaan yang 

didominasi oleh penjajah, hingga abad 19. Pada masa pendudukan Jepang, 

pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa 

kursus akuntansi di Jakarta. Pesertanya saat itu hanya 30 orang termasuk 

Prof.Soemardjo dan Prof.Hadibroto. 

 Bersama empat akuntan lulusan pertama fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia dan enam lulusan Belanda, Prof.Soemardjo merintis Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957. Pada tahun yang sama pemerintah 

melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Hal ini menyebabkan akuntan-

akuntan dari Belanda kembali ke negerinya dan sejak itu para akuntan Indonesia 

semakin berkembang. 

 Perkembangan itu semakin pesat setelah pemerintah meresmikan kegiatan 

pasar modal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntan dan laporan keuangan 

menjadi penting. Bulan Januari 1986 Menteri Keuangan mengeluarkan SK Nomor 

43/1986 tentang jasa akuntan menggantikan Kepmenkeu 763/1977. Selain 
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mewajibkan akuntan publik memiliki sertifikat akuntan publik, juga asing 

diperbolehkan berpraktek di Indonesia, sepanjang mengenai persayatatan. Pada tahun 

2002 Menteri Keuangan mengeluarkan SK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa 

akuntan publik menggantikan SK Nomor 43/1986. 

 

3.2.1.3 Jasa Profesi Akuntan Publik 

 

 Pada dasarnya, jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik menurut 

Mulyadi (2005:5) meliputi: 

1. Jasa Assurance 

2. Jasa Atestasi 

3. Jasa Non Assurance 

 Jasa Assurance adalah jasa yang professional independen yang meningkatkan 

kualitas (keandalan dan relevansi) informasi yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 Atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang 

independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua 

yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi merupakan jenis 

jasa assurance dimana akuntan publik menerbitkan komunikasi tertulis yang menjadi 

tanggung jawab pihak lain. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak lain yang 

secara implicit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). 

 Jasa atestasi akuntan publik menurut Mulyadi (2002:5) dibagi menjadi empat 

jenis, yaitu: 
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1. Audit 

2. Pemeriksaan (examination) 

3. Review 

4. Prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures) 

Jenis auditing mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari 

laporan 

keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen entitas 

tersebut. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap laporan keuangan historis suatu 

entitas, auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan dan 

hasil usaha entitas dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Jasa ini jasa yang 

paling dikenal oleh masyarakat dan seringkali disebut sebagai jasa tradisional profesi 

akuntan publik. 

 Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh profesi 

akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat tentang kesesuaian asersi 

yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam 

menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas 

asersi yang dibuat oleh manajemen. 

 Jasa review merupakan suatu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang 

berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap keyakinan negative atas 

asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut. 
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 Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik 

berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik. Lingkup 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam menghasilkan jasa atestasi 

dengan prosedur yang disepakati lebih sempit dibandingkan dengan auditing dan 

pemeriksaan. Untuk tipe jasa seperti ini, akuntan publik dapat menerbitkan suatu 

“ringkasan” temuan atau keyakinan negative seperti yang dihasilkan dalan jasa 

review. 

 Jasa non atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang 

didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan, temuan, 

atau bentuk lain keyakinan, jasa non atestasi meliputi: 

1. Jasa komplikasi 

2. Jasa perencanaan keuangan 

Dalam jasa komplikasi, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntan 

kliennya, seperti perencanaan (manual atau komputer), transaksi akuntansi, 

samapi penyusunan laporan keuangan. 

 Jasa perencanaan keuangan meliputi berbagai jenis jasa yang mencakup, 

menginterpretasi, dan menambah nilai informasi keuangan, misalnya perencanaan 

pajak, analisis laporan keuangan, sampai dengan strukturasi investasi portofolio. 

 Jasa konsultasi keuangan ini memberikan kemungkinan pada klien untuk 

meningkatkan kemampuan sumber dayanya dalam rangka mencapai pembenahan 
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sistem ekonomi sampai dengan keikutsertaan dalam penyusunan strategi perusahaan 

serta pemanfaatan instalasi komputer. 

 

3.2.1.4 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik 

 

 Suatu KAP yang sudah besar dapat dibagi-bagi menurut jenis jasa yang 

diberikan. Jadi, misalnya kita dapat melihat kantor akuntan yang dibagi menjadi 

bagian pemeriksaan (audit), bagian konsultasi (management service), dan bagian 

sistem (system analyst). Pembagian ini dimaksudkan untuk memungkinkan pegawai 

professional mengembangkan keahlian mereka ke jurusan yang sesuai dengan 

pengetahuan dan preferensi mereka sehingga memungkinkan pemberian jasa yang 

lebih baik bagi pelanggan. 

 Jika suatu KAP sudah cukup besar setiap  pusat keuntunkelompok dapat 

diperlakukan sebagai suatu pusat keuntungan. Partner yang mengepalai kelompok 

tersebut dapat diberi kompensasi yang sesuai dengan keuntungan yang diperoleh 

kelompoknya. 

 Menurut Mulyadi dan Kanaka Puryadiredja (1998:31): 

 “Umumnya hirarki audito dalam penugasan audit di dalam KAP dibagi 

menjadi empat, yaitu Partner,  Manajer, Auditor Senior, Auditor Junior.” 

1. Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit bertanggung 

jawab atas hubungan dengan klien dan bertanggung jawab secara menyeluruh 
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mengenai auditing. Partner menandatangani laporan audit, management letter, 

dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu audit 

senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, me-review kertas 

kerja, laporan audit, dan management letter. Biasanya manajer melakukan 

pengawasan terhadap pekerjaan beberapa audito senior. Pekerjaan manajer tidak 

berada di kantor klien, melainkan di kantor audito, dalam bentuk pengawasan 

terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para auditor senior. 

3. Auditor Senior 

 Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, bertugas untuk 

mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya 

akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Umumnya 

auditor senior melakukan audit terhadap satu objek pada saat tertentu. 

4. Auditor Junior  

 Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan 

pendidikan formalnya di sekolah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai 

auditor junior, seorang auditor harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan 

audit. Biasanya ia melaksanakan audit diberbagai jenis perusahaan. Ia harus 
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banyak melakukan audit di lapangan dan diberbagai kota sehingga ia dapat 

memperoleh pengalaman banyak dalam menangani berbagai masalah audit. 

Auditor junior juga disebut dengan asisten auditor. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa hirarki 

akuntan publik di KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam penugasan audit sangatlah 

jelas sesuai dengan tingkatan yang ada di dalamnya. Karakteristik hirarki dalam KAP 

membantu meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan yang lebih terhadap 

klien. 

Tabel 3.1 

Level dan Tanggung Jawab Staf 

Level Staff Rata-rata 

Pengalaman 

Tanggung Jawab yang 

Khas 

Auditor Pemula 0-2 tahun  Melaksanakan sebagian 

besar detil-detil audit 

Senior atau auditor 

yang memimpin audit 

2-5 tahun Mengkoordinasikan dan 

bertanggung jawab atas 

audit di lapangan, 

termasuk mengawasi dan 

me-review pekerjaan 

auditor pemula 

Manajer 5-10 tahun Membantu auditor yang 
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memimpin dalam 

merencanakan dan me-

review pekerjaan auditor 

serta menjaga hubungan 

dengan klien 

Rekan (partner) Lebih dari 10 tahun Me-review keseluruhan 

pekerjaan audit dan 

terlibat dalam pembuatan 

keputusan audit yang 

penting. Rekan adalah 

pemilik perusahaan, dan 

ia memiliki tanggung 

jawab mutlak untuk 

melaksanakan audit dan 

melayani kliennya 

 

3.3     Populasi dan Sampel 

 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 

Sugiyono (2013:215) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai berikut: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut populasi dari penelitian ini yaitu partner, 

manajer, auditor junior, auditor senior yang bekerja pada beberapa Kantor Akuntan 

Publik di Kota Jakarta, dengan asumsi auditor responden yang terlibat hanya 

mewakili satu KAP.  

 

3.2.1 Sampel Penelitian 

 

Definisi sampel menurut Sugiyono (2013:215) adalah:  

 “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.” 

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel 

yang benar-benar dapat mewakili (representative) dan dapat menggambarkan 

populasi sebenarnya. Tidak semua daerah atau kelompok populasi diteliti, cukup dua 

atau tiga daerah kelompok yang diambil sampelnya untuk diteliti. 

Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik probability yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. 

sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Simple random 

sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, sample dipilih dan dilakukan 

secara acak. Menurut Sekaran (2007) menyebutkan bahwa  simple random sampling 

adalah desain pengambilan sampel di mana setiap elemen tunggal dalam populasi 

mempunyai peluang yang diketahui dan sama untuk terpilih sebagai subjek. 
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Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel tidak dibatasi oleh 

gender, lama bekerja, pendidikan terakhir, sehingga semua auditor yang berada di 

KAP diikutsertakan sebagai responden dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka peniliti memilih untuk mengambil 

sampel dari masing-masing perwakilan staf dari partner, manajer, auditor senior dan 

auditor junior pada KAP di kota Jakarta yang berkaitan langsung dengan variabel 

yang digunakan serta pertimbangan atas tugas dan fungsinya dalam melakukan 

review terhadap keseluruhan pekerjaan audit. Dari Kuisioner yang disebar oleh 

peneliti sebanyak 93 kuisioner dimana yang kembali adalah 63 kuisioner dan dapat 

diolah sebagai bahan penelitian. Berikut adalah daftar KAP yang dijadikan sampel 

penelitian : 

Tabel 3.2 

Profil responden 

No Nama Kantor Akuntan 

Publik 

Kuesioner 

yang di 

sebar 

Kuesioner 

yang 

kembali 

Kuesioner 

yang 

dapat 

diolah 

1 KAP Meidina& Ratna 10 7 7 

2 KAP Salaki & Salaki 5 5 5 

3 KAP Budiman, Wawan,  

Pamudji  

23 12 12 

4 KAP Leonard, Mulia, & 

Richard 

10 6 6 

5 KAP Muhammad Sofwan & 

Rekan 

5 3 3 
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6 KAP Drs.Imam, Bharata, & 

Rekan 

10 7 7 

7 KAP Abubakar Usman & 

Rekan 

5 4 4 

8 KAP Riza Adi Syahril 5 5 5 

9 KAP Abdul Hamid & 

Khairunnas 

5 5 5 

10 KAP Hadori, Sugiarto, Adi, & 

Rekan 

5 2 2 

11 KAP Hertanto, Sidik, & Rekan  10 7 7 

Total 93 63 63 

 

 

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian yang merupakan suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan penulis mengenai  

“Pengaruh Gender, Orientasi Tujuan, Self-efficacy, dan Pengalaman terhadap 

Audit Judgment” maka terdapat lima variable yang akan di analisis, yaitu: 

 Variabel Independen (Variabel X) 

Variabel independen atau variable adalah variable yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variable lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel 

independen atau variabel bebasnya adalah Gender (X1), Orientasi Tujuan  

(X2), Self-Efficacy (X3), dan Pengalaman (X4) 
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a. Variabel Dependen (Variabel Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel indenpenden. Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat adalah audit 

judgment (Y) yang dihasilkan oleh Akuntan Publik yang dipengaruhi 

oleh gender, orientasi tujuan, self-efficacy, dan pengalaman.  

Untuk lebih jelasnya penjabaran variabel-variabel dalam penelitian ini 

terdapat dalam tabel 3.3 operasional variabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Operasional variabel 

Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala 

Gender (X1) 

Psikologi-

online.com 

Konsep suatu kultural 

yang berupaya membuat 

perbedaan (distinction) 

dalam hal peran, 

perilaku, mentalis, dan 

karakteristik emosional 

antara laki-laki dan 

perempuan yang 

berkembang dalam 

masyarakat gender 

merupakan variabel 

independen yang 

dibedakan menjadi dua 

1. Jenis 

Kelamin 

Pria dan wanita ordinal 
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kategori yaitu pria dan 

wanita. 

Orientasi 

Tujuan (X2) 

VandeWalle 

(1999) 

Merupakan suatu mental 

framework bagaimana 

individu menginterpretasi 

dan merespon 

situasi/kejadian yang 

dihadapinya. 

1. Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

2. Pendekatan-

Kinerja 

 

 

 

3. Penghindaran-

Kinerja 

 

a. Pengembangan 

kompetensi dengan 

mengakuisisi 

keterampilan baru, 

 

b. Belajar menguasai 

situasi baru, dan 

 

 

c. Belajar dari 

pengalaman. 

 

d. Mendemontrasikan 

kemampuan 

normatif, dan 

 

e. Mendapat 

penilaian yang baik 

dari orang lain. 

 

 

f. Menghindari 

situasi yang 

menunjukkan 

kekurangan dari 

kompetensi yang 

mereka miliki, dan 

 

g. Menghindari 

penilaian buruk 

dari orang lain.  

ordinal 

Self-efficacy 

(X3) 

 Bandura 

(1997) 

Dinyatakan sebagai 

kepercayaan seseorang 

bahwa dia dapat 

menjalankan sebuah 

tugas  

1. Tingkat 

(Level) 

 

 

 

 

a. Individu dengan 

tingkat self-

efficacy tinggi 

memilih kesukaran 

tugas sesuai 

dengan 

kemampuannya.  

 

ordinal 
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2. Keluasan 

(Generality) 

 

 

 

 

3. Kekuatan 

(Strength) 

b. Dengan self-

efficacy tinggi akan 

menguasai 

beberapa bidang 

sekaligus untuk 

menyelesaikan 

tugas.  

 

c. Kekuatan atau 

kemantapan 

individu terhadap 

keyakinannya.  

Pengalaman 

audit (X4)  

Ida Suraida 

(2003) 

Pengalaman auditor 

merupakan akumulasi 

gabungan dari semua 

yang diperoleh melalui 

interaksi. 

 

Lamanya auditor 

bekerja dibidang  

audit dan 

banyaknya 

penugasan audit  

yang pernah 

ditangani  

a. Lamanya bekerja 

sebagai auditor  

 

b. Banyaknya 

penugasan audit 

yang pernah 

ditangani 

ordinal 

Audit 

Judgement 

(Y) 

Bonner 

(1999) 

Audit judgment mengacu 

pada pembentukan ide, 

pendapat, atau perkiraan 

tentang objek, peristiwa, 

keadaan, atau jenis lain 

dari fenomena. Judgment 

cenderung mengambil 

prediksi tentang masa 

depan atau evaluasi dari 

situasi saat ini. 

1. Materialitas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Risiko Audit  
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mempertimbangka

n materialitas pada 

tingkat laporan 

keuangan, 

 

b. Mempertimbangka

n materialitas pada 

tingkat saldo 

rekening, 

 

 

c. Mempertimbangka

n risiko bawaan, 

 

d. Menetapkan risiko 

pengendalian 

dalam suatu akun 

tertentu, 

 

e. Mempetimbangkan 

Ordinal 



71 
 

 

  

 

3. Going Concern  

 

kelangsungan 

hidup suatu 

perusahaan (going 

concern), 

 

 

f. Mendasarkan pada 

kemampuan 

manajemen dalam 

menilai duatu 

laporan keuangan 

 

 Jenis pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

ordinal yang digunakan untuk mengukur sub-sub variabel. Ukuran ordinal adalah 

angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian 

tingkatan (Umar, 2003).  Untuk mengukur sub-sub variabel digunakan teknik skala 

Likert, dimana sub variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai negatif (Sugiyono, 2004).  
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Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban–jawaban yang diberikan 

dalam menguji variabel independen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai 

lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban (1-5) dan pernyataan negatif 

alternatif jawaban (1-5). 

- Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

- Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

- Skor 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS) 

- Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

- Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

Sedangkan untuk menentukan panjang kelas interval digunakan rumus menurut 

Sudjana (2005; 47) sebagai berikut : 

Skor Minimum      = 1  

Skor Maksimum      = 5  

Interval / Rentang     = Skor Maksimum – Skor Minimum  

    = 5 – 1 = 4  

Banyak Kelas / Jenjang   = 5 

Jarak Interval      = Interval : Jenjang ( 5 )  

   = 4 : 5 = 0,8 
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 Dengan menggunakan pedoman tersebut, peneliti menentukan lima jenjang 

kriteria yaitu: 

1. Sangat tidak baik 

2. Tidak baik 

3. Cukup 

4. Baik 

5. Sangat Baik 

 Sehingga melalui perhitungan tersebut, dapat diketahui tingkat jawaban 

responden pada setiap item pertanyaan dengan tafsiran daerah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Garis Kontinum 

 

 

 

1                  1,8              2,6              3,4              4,2                5 

 

3.3  Metode Analisis Data 

 

3.3.1 Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

 

 Dalam penelitian, data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data 

merupakan variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. 

Oleh karena itu, benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya suatu hasil 

penelitian. Di lain pihak, benar tidaknya data tergantung pada baik tidaknya insrumen 

   cukup baik  buruk Sangat buruk baik sangat baik 
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pengumpul data. Instrument (kuesioner) yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

yaitu valid dan reliabel (Arikunto, 2003). 

 

3.3.2 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan 

kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa 

baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur 

(Sekaran, 2006). Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, 

begitu pula sebaliknya. 

Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu 

dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan Rumus Koefisien Korelasi Product 

Moments Pearson sebagai berikut : 

    )YYn()XXn(

YXXYn
r

2222   

  




  

Keterangan : 

r =  Koefisien korelasi 

n  =  Jumlah responden 

Y =  Jumlah skor total seluruh item Yi 

X =  Jumlah skor tiap item Xi 

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai thitung untuk 

menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut: 

2r1

2nr
t
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Keterangan : 

r =  Koefisien korelasi 

n =  Jumlah responden 

Setelah nilai thitung diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan 

nilai thitung tersebut dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi sebesar  = 0,05 dan 

derajat kebebasan (dk) = n – 2. Kaidah keputusannya adalah : 

 Jika thitung > ttabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan 

adalah valid. 

 Jika thitung  ttabel , maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan 

adalah tidak valid. 

Uji validitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini terhadap variabel gender, orientasi tujuan, self efficacy, 

pengalaman auditor dan audit judgement. Uji validitas terhadap item-item pernyataan 

ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data software SPSS Ver 

19.00. 

  Namun dalam penelitian ini skala pengukuran untuk uji validitas dilakukan 

dengan cara membandingkan rhitung atau nilai yang dihasilkan pada uji reabilitas yaitu 

pada kolom Correlation Item-Total Correlation dengan nilai yang dihasilkan rtabel 

(Ghozali, 2011). Berdasarkan perbandingan antara rhitung dan rtabel maka terbentuklah 

hipotesis, sebagai berikut : 

Ho : rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan pada kuisioner dinyatakan valid. 
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Ha       : rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan pada kuisioner dinyatakan tidak valid. 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran 

tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten 

lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2006). 

Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam 

penelitian ini digunakan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien keandalan 

menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien 

Alpha Cronbach ditunjukkan dengan : 

Alpha () = 
r1).(k1

rk.


 

Keterangan : 

k =  Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten 

r   =  Rata-rata korelasi antar variabel manifes 

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat 

konsistensi jawaban responden. Besarnya koefisien ini berkisar dari nol hingga satu. 

Makin besar nilai koefisien, makin tinggi keandalan alat ukur dan tingkat konsistensi 

jawaban. 

• Jika r < 0,20 maka tingkat keandalan sangat lemah atau tingkat keandalan tidak 

berarti. 
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• Jika r diantara 0,20 – 0,40 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang 

rendah tetapi pasti. 

• Jika r diantara 0,40 – 0,70 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang cukup 

berarti. 

• Jika r diantara 0,70 – 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang tinggi. 

• Jika r > 0,90 maka ditafsirkan bahwa tingkat keandalan yang sangat tinggi. 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap alat ukur berupa kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini pada variabel gender, orientasi tujuan, self efficacy, pengalaman 

auditor dan audit judgement. Uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan alat pengolahan data software SPSS Ver 19.00. 

 

3.6.2 Transformasi Data MSI 

  Data ordinal yang diperoleh dari kuesioner terlebih dahulu di konversi 

menjadi data interval menggunakan Methode of Successive Interval (MSI) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (Umar, 2003): 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item, hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4. Hitung proporsi kumulatif (PK). 

5. Cari nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel normal. 
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6. Tentukan Nilai Skala (NS) untuk setiap nilai Z dengan rumus : 

               
(                         ) (              )

(                       ) (                                  )
     

7. Kemudian mengubah Nilai Skala terkecil menjadi sama dengan satu dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh Transformed Scale Value (TSV). Adapun secara umum 

rumus TSV adalah sebagai berikut:     

TSV = NS + [1+ minNS ] 

Keterangan: 

- TSV = Transformed Scale Value 

- NS = Nilai Skala 

 

3.6.3 Analisis Korelasi Pearson 

Koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya 

hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) serta mempunyai 

tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara 

variabel gender, orientasi tujuan, self efficacy, dan pengalaman auditor terhadap audit 

judgement. Dengan formulasi sebagai berikut: 

   
 (   )   (    )

√[      (  ) ][     (   ]
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 
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n = ukuran sampel atau banyak data di dalam sampel 

X = variabel bebas (independent) 

Y = variabel terikat (dependent) 

Koefisien korelasi mempunyai nilai -1 ≤ r ≤ +1, dimana: 

a. Apabila r = +1, maka korelasi antara dua variabel dikatakan sangat kuat dan 

searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau 

sebaliknya. 

b. Apabila r = 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak 

ada hubungan sama sekali. 

c. Apabila r = -1, maka korelasi antar kedua variabel sangat kuat dan berlawanan 

arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau 

sebaliknya. 

Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya maka penulis menggunakan 

pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  
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       Sumber: Sugiyono (2004) 

 

 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Menurut  Ghozali (2011:160) menyatakan bahwa : “Uji normalitas  bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal”. Dengan kata lain, uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui apakah 

sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisi. 

 Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melihat normalitas data dalam 

penelitian ini, yaitu dengan menggunakan 3 alat uji, yaitu: 

1. Uji Kolmogrov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan yaitu: 

a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

b. Jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data normal 

 Hipotesis yang digunakan : 

(1) Ho : data residual berdistribusi normal 

(2) Ha : data residual tidak berdistribusi normal 

2.       Histogram, yaitu pengujian dengan menggunakan ketentuan bahwa data normal 

berbentuk lonceng (Bell shaped). Data yang baik adalah data yang memiliki 

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
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pola distribusi normal. Jika data menceng ke kanan atau menceng ke kiri 

berarti memberitahukan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. 

3.     Grafik Normality Probability Plot, ketentuan yang digunakan adalah: 

* Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regesi memenuhi asumsi normalitas. 

*  Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.3.2 Uji Multikoliniearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas dapat 

diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, 

dapat dilihat dari:  

(1) tolerance value. 

(2) nilai variance inflation factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum digunakan adalah 

nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai tolerance lebih 

dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel dalam model regresi (Ghozali 2011:105). 

 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas  
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Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model 

regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) dengan 

residualnya. Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik tersebut membentuk 

suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak 

serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139). 

Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat kurva heteroskedastisitas 

atau diagram pencar (chart), dengan dasar pemikiran sebagai berikut:  

a) Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu 

yang beraturan (bergelombang), melebar kemudian menyempit maka 

terjadi heteroskedostisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik dibawah 

atau diatas 0 ada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

3.2.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan suatu analisis yang digunakan 

untuk melihat adanya suatu hubungan dan pengaruh antara variabel Independen (X) 
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terhadap variabel dependen (Y), yakni pengaruh gender, orientasi tujuan, self 

efficacy, dan pengalaman auditor terhadap audit judgement. 

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat 

lunak statistik (statistic software) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +e 

 Dimana :       a  =  konstanta 

Y  = Variabel dependen Audit Judgement 

X1 = Variabel independen Gender 

X2 = Variabel independen Orientasi Tujuan 

X3 = Variabel independen Self Efficacy 

X4 = Variabel independen Pengalaman Auditor 

e     = error term 

 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

3.6.5.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian 

dengan menggunakan Uji F adalah sebgai berikut: 

1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 5% 
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Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

2) Menghitung Uji F (F-test) 

 

 

 

Keterangan: 

R
2
 : Koefisien determinasi gabungan 

k : Jumlah variabel independen 

n : Jumlah sampel 

3) Criteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika F statistik < 0,05 atau Fhitung > Ftabel 

b. H0 tidak berhasil ditolak jika F statistik > 0,05 atau Fhitung < Ftabel 

nilai ftabel didapat dari :  

df1 (pembilang) = jumlah variabel independen 

df2 (penyebut)    = n-k-1 

keterangan : 

n :  jumlah observasi 

k : variabel independen 

 

3.6.5.2 Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

Fhitung =           R
2
 / k 

                (1-R
2
) / (n-k-1) 
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 Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan 

pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T 

adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji T 

adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar α = 5% 

Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

2) Menghitung Uji T 

 

 

Keterangan: 

r : Koefisien korelasi 

n : Jumlah sampel 

3) Criteria Pengambilan Keputusan 

a. H0 ditolak jika t statistik < 0,05 atau thitung > ttabel 

b. H0 diterima jika t statistik > 0,05 atau thitung < ttabel 

nilai ttabel didapat dari : df = n-k-1 

keterangan : 

n : jumlah observasi 

Thitung =   r√n – 2 

                 1 – r
2
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k : variabel independen 

 

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti 

kemampuan variabel -variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel -variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 

 

3.7  Penetapan Tingkat Signifikansi (α) 

Tingkat signifikan (significant level) yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 5% atau 0,05 karena dinilai cukup untuk menguji hubungan antara 

variabel-variabel yang diuji atau menunjukan bahwa korelasi antara kedua variabel 

cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya adalah kemungkinan besar dari hasil 

penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan sebesar 

5%. 

 

 


