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Judgement auditor eksternal merupakan bukti untuk melihat apakah suatu 

laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan yang telah ditetapkan oleh 

standar akuntansi. Dalam memberikan judgement yang baik, auditor eksternal 

mengeluarkan biaya audit yang cukup besar dan  waktu yang lama agar kualitas 

judgement yang diberikan baik. Salah satu solusi untuk menekan waktu dan biaya 

audit, maka auditor dapat bekerjasama dengan auditor internal perusahaan. Hal ini 

nantinya akan berdampak terhadap kinerja auditor internal. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah profesionalisme dan Objektivitas auditor internal 

berpengaruh terhadap judgement auditor eksternal kepada para auditor di KAP 

Kota Semarang. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

yang ada di Kota Semarang. Pengambilan sampel menggunakan convenience 

sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Profeionalisme Auditor 

Internal (X1), Objektivitas Auditor Internal (X2) , sedangkan variabel terikat (Y) 

adalah judgement Auditor Eksternal. Metode pengumpulan data dengan metode 

kuesioner. Data yang telah terkumpul  kemudian dianalisis dengan analisis 

deskriptif persentase dan analisis regresi baik parsial maupun simultan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan objektivitas 

auditor internal secara simultan berpengaruh terhadap judgement auditor eksternal 

dengan signifikansi sebesar 0,00. Secara parsial profesionalisme auditor internal 

memiliki pengaruh signifikan terhadap judgement auditor eksternal sebesar 0,03. 

Sedangkan objektivitas auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap judgement auditor eksternal sebesar 0,00. Sehingga terbukti bahwa 

profesionalisme dan objektivitas auditor internal berpengaruh terhadap judgment 

auditor eksternal. 

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan kepada 

auditor internal untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan sebagai auditor 

eksternal agar dapat menekan waktu dan biaya audit, maka auditor eksternal dapat 

bekerja sama dengan auditor internal.  

 




