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SARI 

Irmawan, Tedy. 2011. ”Pengaruh Profesionalime dan Objektivitas Auditor 

Internal Terhadap Judgment Auditor Eksternal (Kajian empiris pada KAP di Kota 

Semarang)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Drs. Subkhan. Pembimbing II. Maylia Pramono Sari, 

SE, M.Si, Akt. 

 

Kata kunci : Judgment Auditor Eksternal, Profesionalisme, Objektivitas 

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.  
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ABSTRACT 

 

Tedy, Irmawan, 2011. “The effect of internal auditor professionalism and 

objektivity to external auditor judgement (the case study of auditor in the KAP of 

Semarang city). Final project of accounting departemen, Economic Faculty, 

Semarang State university. 1
st
 Supervisor Drs. Subkhan, 2

nd
 Supervisor Maylia 

Pramono Sari SE, M.Si, Akt. 

External audit judgement is evidence to prove company financial 

statement of  clear from any mistake from accounting standard. . To give their 

jugement, external auditor needs much time and expenses to get the great 

judgement. One of solution to press audit times and expenses is the external 

auditor asked to internal auditor of company. This in turn will impact on the 

performance of internal auditors. The purpose in this research is to know the 

effect of internal auditor professionalism and internal auditor objectivity to 

external auditor judgement in KAP of Semarang city.  

The kind of this research is descriptive quantitative. The populations in 

this research were the external auditors in the KAP of Semarang city. Coviniance 

sampling used in getting the sample. Independent variables in this research are 

internal auditor professionalism and internal auditor objektivity. Dependent 

variable in this research is external auditor judgement. Collecting method data is 

questioners method. Method of analysis data is decryption analysis and 

regression either partially or simultaneously.  

The result of this research is, there is effect between internal auditor 

professionalism and objektivity to external auditor judgement to a significance of 

0.00. Partially internal auditor professionalism has significant effect to external 

auditor judgement to significance of 0.03. And internal auditor objektivity has 

significant effect to external auditor judgement to  significance of 0.00. Can be 

concluded that there is effect between internal auditor professionalism and 

objektivity to external auditor judgement. 

In accordance with the results of research and discussion it is advisable to 

internal auditors to be able to improve its performance and as an external auditor 

in order to suppress the time and cost of the audit, the external auditors asked  

with internal auditors. 

 

Key word: external auditor judgement, internal auditor profesionalism, internal 

auditor objektivity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan yang diterbitkan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik perusahaan dan pihak-pihak 

lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Salah satu fungsi dari 

laporan keuangan adalah memberikan gambaran keuangan perusahaan tersebut 

sehingga para stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan) dapat mengetahui 

kondisi keadaan keuangan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan akan dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun pihak 

manajemen selaku pembuat laporan keuangan memiliki kecenderungan untuk 

memanipulasi laporan tersebut untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu audit 

atas laporan keuangan sangat diperlukan untuk menilai kesesuaian laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen terutama pada perusahaan yang berbentuk 

perseroan terbatas ( PT ) yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk 

oleh para pemegang saham karena nantinya biasanya dalam setiap tahunnya akan 

dimintai pertanggungjawabannya  dalam rapat umum pemegang saham ( RUPS ) 

dalam bentuk laporan keuangan.   

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, untuk menilai 

keakuratan, kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan, maka laporan keuangan 

tersebut perlu diaudit oleh auditor independen yaitu auditor eksternal. Menurut 
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FASB (The Financial Accounting Standart Board) dalam Statement of Financial 

Accounting Consept no.2 menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua 

kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan 

keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliable maka perlu diaudit 

oleh auditor eksternal. 

Audit adalah suatu  proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan ( Mulyadi, 2002 : 9). 

Salah satu cara agar perusahaan dapat mencapai tujuannya adalah dengan 

membentuk pengendalian internal. Menurut Standar Profesi Akuntansi Publik 

pada SAP 319.par 06 struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur 

yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) yang memadai bahwa 

tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai (SPAP (2001) dalam Abdul Sari 

2001:189). Untuk mencapai sistem pengendalian internal yang baik maka 

dibutuhkan pengawas internal perusahaan yang biasa disebut sebagai auditor 

internal. Pihak pengawas ini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi 

semua kegiatan-kegiatan dalam perusahaan, apakah telah sesuai dengan 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, apabila dalam 

pelaksanaannya terdapat penyimpangan, maka auditor internal harus segera 
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melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

Hasil dari pengawasan audit yaitu berupa temuan audit, yang berisi tentang 

apa yang telah terjadi kemudian diperbandingkan dengan apa yang seharusnya 

terjadi yang disesuaikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, jadi dapat 

disimpulkan bahwa  temuan audit adalah penyimpangan-penyimpangan 

perusahaan yang terlepas dari norma atau standar yang ditetapkan. 

Tingkat tanggung jawab seorang auditor internal dapat dilihat dari sejauh 

mana auditor tersebut saat melakukan proses audit yang meliputi pengujian, 

evaluasi dan pengendalian efektivitas internal perusahaan. Dari uraian diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa  tanggung jawab auditor internal adalah 

mengawasi kinerja seorang manajer agar dapat mencapai sasaran tujuan 

perusahaan. 

Auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan yang 

menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas 

laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya (Mulyadi, 2002). Auditor ekternal 

adalah pihak luar yang independen yang akan menilai kesesuaian laporan 

keuangan dan memberikan opini atas kewajaran  laporan keuangan tersebut agar 

dapat diterima oleh publik.  

Tanggung jawab auditor eksternal adalah menilai kewajaran dari laporan 

keuangan yang telah dibuat oleh manajer sehingga laporan tersebut dapat diterima 

oleh kalangan publik. Dalam pelaksanaannya dilapangan agar dapat mencapai 

tujuan auditnya, maka auditor akan menguji sistem pengendalian internal 
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perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau  mendeteksi adanya 

salah saji secara material. Untuk dapat melihat sistem pengendalian internal suatu 

perusahaan, maka auditor eksternal harus memahami terlebih dahulu mengenai 

fungsi dan ruang lingkup audit internal dalam perusahaan, setelah auditor 

eksternal telah memahami tentang fungsi dan ruang lingkup auditor eksternal, 

maka auditor eksternal dapat menentukan awal dalam pengauditan, akan 

bergantung dari pemeriksaan kerja auditor internal atas pemeriksaan yang lalu 

atau ia akan mencari bukti-bukti baru untuk memperkuat keyakinannya dalam 

auditannya. 

Auditor independen dalam menjalankan tugasnya, dapat meminta bantuan 

kepada auditor internal dengan ketentuan auditor internal tersebut telah 

menjalankan tugasnya dan fungsinya dengan baik, seperti halnya dapat 

dicontohkan yaitu audit independen dapat meminta keterangan dari auditor 

internal mengenai bagaimana tentang sistem pengendalian internal perusahaan 

tersebut, karena auditor internal setidaknya lebih mengerti tentang bagaimana 

sistem pengendalian internal perusahaan. Akan tetapi auditor eksternal harus tetap 

menjaga objektivitas dan profesionalmenya dalam proses audit intern. 

Adapun hubungan antara auditor internal dan auditor independen diatur 

dalam PSA No.33 Th 2000 yaitu Bila bantuan langsung disediakan, auditor harus 

menentukan kompetensi dan objektivitas auditor intern dan melakukan supervise, 

review, serta pengujian yang dilaksanakan oleh auditor intern yang lingkupnya 

disesuaikan dengan keadaan (SPAP : 2001). 
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Judgement merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan 

informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk 

bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut (Sari, 

dikutip dari Jamilah dkk, 2007) 

Judgement merupakan bagian penting dari professional, merupakan hasil 

dari berbagai faktor seperti pendidikan, budaya dan yang lainnya. Tetapi elemen 

yang paling signifikan dan mengontrolnya adalah pengalaman. Indikator penilaian 

terhadap auditor internal yang dapat mempengaruhi judgement auditor adalah 

objektivitas, sikap profesionalisme, work performed, independensi, integritas, dan 

kompetensi (SPAP: 2001). Namun dalam penelitian ini hanya akan mengambil 

dua variabel saja, yaitu mengenai objektivitas dan profesionalisme. Hal ini 

dikarenakan, pada indikator variabel work performed dan kompetensi peneliti 

meniliai kedua variable tersebut sudah banyak yang meneliti hasilnya signifikan 

terhadap auditor internal, dan peneliti hanya meneliti indikator yang dapat dinilai 

keobjektifannya, karena kedua variabel tersebut sering kali menjadi kelemahan 

dari auditor internal dalam penyusunan laporan keuangan, mengingat bahwa 

seorang auditor bekerja untuk perusahaan tersebut sedangkan pada indikator work 

performed dan kompetensi pengukurannya berdasarkan dari kemampuan auditor 

internal.  

Profesionalisme adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan 

profesi tertentu (Tugiman dalam Asikin, 2006). Seseorang yang profesional 

disamping memiliki keahlian dan kecakapan teknis harus mempunyai 

kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian 
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menanggung resiko, ketekunan dan ketabahan hati integritas tinggi, konsistensi 

dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan. 

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang 

diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk dapat 

bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berperasangka atau 

bias serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pihak lain (Prinsip 

Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).  

Auditor yang objektif adalah auditor yang mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya secara objektif sesuai dengan penilaian dan pengetahuan yang 

dimilikinya tanpa memihak kepentingan pihak lain. Apabila auditor internal telah 

menjalankan  tugas dan fungsinya dengan baik, maka kualitas laporan keuangan 

yang dibuat akan semakin tinggi. Hal ini akan berdampak pada pekerjaan auditor 

intern dengan auditor independen dalam melakukan proses pengauditan laporan 

keuangan perusahaan. Auditor akan berusaha memahami secara memadai desain 

pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan untuk merencanakan 

audit dan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur tesebut telah 

dilaksanakan. Karena tujuan utama fungsi audit intern bagi perusahaan adalah 

mereview, menetapkan, dan memantau pengendalian, prosedur yang dilaksanakan 

auditor intern yang dapat bermanfaat bagi auditor independen. 

Dampak positif bahwa auditor intern telah menjalankan tugas dan 

pekerjaannya secara objektif adalah maka kualitas laporan keuangan yang telah 

dibuat akan tinggi dan juga akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang 

lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai 
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tujuannya. Sebaliknya, apabila seorang auditor intern yang bekerja dalam 

perusahaan tidak dapat bekerja secara objektif maka hasil pekerjaannya dapat 

menurunkan kinerja perusahaan,  tujuan perusahaan tidak tercapai, dan juga 

kualitas hasil laporan keuangannya juga akan diragukan oleh auditor saat 

melakukan proses audit. Tabel 1.1 dibawah ini adalah beberapa fenomena 

dilapangan yang menyimpang dari standar yang ditetapkan : 

Tabel 1.1 Fenomena Audit di KAP Semarang 

Data dilapangan Penyimpangan Standar 

KAS Jumlah nilai kas yang dilaporkan 

tidak sesuai dengan bukti-bukti 

yang dikumpulkan. 

Jumlah nilai kas 

yang dilaporkan 

harus cukup bukti. 

SPI Ketika menyampaikan laporan 

keuangan kepada audit independen, 

SPI IA tidak dilaporkan terlebih 

dahulu 

SPI IA harus 

dilaporkan terlebih 

dahulu bersamaan 

dengan laporan 

keuangan yang 

disampaikan, hal ini 

untuk menunjang 

audit independen 

untuk dapat 

menentukan langkah 

awal dalam audit  

PENYUSUTAN Besar nilai peralatan yang Nilai penyusutan 
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PERALATAN disusutkan tidak sesuai dengan nilai 

penyusutan berdasar metode yang 

ditetapkan 

harus sesuai dengan, 

bagaimana 

perusahaan 

menentukan besar 

penyusutan peralatan 

tersebut 

Sumber : Dokumentasi oleh beberapa KAP di kota Semarang 

Dari data tabel 1.1, maka dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan dari 

auditor internal dalam melakukan pekerjaannya. Auditor dalam manjalankan 

pekerjaannya haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SPAP,  

sebagaimana auditor harus  berkerja sesuai dengan kode etik yang telah 

ditetapkan. Akan tetapi menurut data observasi dari wawancara yang dilakukan 

terhadap auditor internal perusahaan Bank Mega dan Bank Mandiri menunjukkan 

hasil yang berbeda, adapun data mengenai hasil dari wawancara dengan auditor 

internal perusahaan, yaitu : 

Tabel 1.2 Fenomena Auditor Internal Perusahaan 

Data di Lapangan Bentuk Penyimpangan Keterangan Auditor Internal 

KAS Jumlah bukti transaksi yang 

dikumpulkan tidak sesuai 

dengan nilai akun laporan 

keuangan 

Bukti–bukti yang diminta oleh 

auditor independent sebenarnya 

ada,  akan tetapi data yang akan 

dijadikan sebagai bukti masih 

teracak dan membutuhkan waktu 

untuk dapat mengumpulkannya. 
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SPI  Penyerahan SPI klien 

diserahkan setelah laporan 

keuangan 

Penyerahan SPI perusahaan 

diserahkan setelah laporan 

keuangan dikarenakan bahwa 

data-data mengenai profil 

perusahaan, dan data mengenai 

kinerja  karyawan saat auditor 

independen melakukan proses 

audit data tersebut masih belum 

terkumpul semua , sehingga 

memerlukan waktu untuk dapat 

menyerahkan SPI perusahaan 

PENYUSUTAN 

PERALATAN 

Besar nilai peralatan yang 

disusutkan tidak sesuai 

dengan nilai penyusutan 

berdasar metode yang 

ditetapkan 

Nilai peralatan yang disusutkan 

tidak sesuai dikarenakan 

peralatan yang seharusnya tidak 

dipakai akan tetapi oleh 

perusahaan dilakukan adanya 

perbaikan, sehingga nilai 

peralatan yang di laporkan 

disesuaikan dengan nilai 

ekonomis dari nilai peralatan itu 

sekarang menurut harga pasar. 

Sebelumnya telah ada penelitian yang meneliti tentang hubungan antara 

auditor eksternal dengan auditor internal. Brown (1983) telah melakukan 
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penelitian terhadap hubungan antara auditor eksternal dengan auditor internal. 

Penelitian tersebut dimaksudkan  untuk menguji kriteria yang digunakan oleh 

auditor internal sebagai pertimbangan penting yang digunakan auditor eksternal 

sebelum mempercayai pendahulunya dan pada tingkatan mana ada konsistensi 

atas faktor tersebut diantara para auditor. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

terdapat indikasi independensi fungsi internal audit (kategori objektivitas) 

terhadap kepuasan atas fungsi internal audit (kategori work performed). (Brown di 

dalam Haron dkk, 2004). 

Vikram, dkk (2006) mencoba mengevaluasi kekuatan fungsi internal audit 

dengan menggunakan fungsi kepercayaan (belief function). Hasilnya menunjukan 

bahwa objektivitas adalah faktor penting dalam mengevaluasi kekuatan fungsi 

internal audit. Walaupun ada kepercayaan yang tinggi atas kualitas dan kinerja 

perusahaan pada saat itu. Di temukan bahwa tingkat kekuatan internal auditor 

adalah sangat rendah ketika tidak ada informasi mengenai keobjektivitasan dari 

auditor internal. (Vikram, dkk 2009:7). 

  Fridati (2005)  melakukan peneliti tentang analisis hubungan antara 

profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan di jogjakarta dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa variabel profesionalisme sangat berpengaruh signifikan dengan 

variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin seorang auditor itu 

memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi, memiliki kesadaran yang tinggi 

bahwa profesi auditor adalah profesi yang dipercaya masyarakat, memiliki sikap 
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mental mandiri, memiliki keyakinan terhadap kualitas diri dan rekan seprofesi 

yang sama-sama memahami pekerjaan pengauditan dan memiliki relasi dengan 

sesama profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat materialitas 

yang lebih baik. 

 Asikin (2006) melakukan peneliti tentang pengaruh sikap profesional 

intenal auditor terhadap peranan internal auditor dalam pengungkapan temuan 

audit. Dalam penelitian tesebut  faktor psikap profesionalisme auditor 

berpengaruh secara positif yaitu semakin tinggi sikap profesionalisme auditor 

internal, maka semakin tinggi pula peranan auditor tersebut dalam pengungkapan 

temuan audit, sebaliknya, apabila auditor internal tidak bersikap secara 

profesional, maka peran auditor dalam temuan auditannya rendah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari Haron, dkk 

yang menjadi jurnal acuan variabel untuk diteliti adalah pada penelitian 

sebelumnya haron menggunakan variabel work performed, kompetensi dan 

objektivitas. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel 

objektivitas sebagai variabel untuk diteliti dengan alasan seperti diuraikan diatas. 

Perbedaan yang kedua yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Haron, 

penelitian tersebut dilakukan di cabang utara malaysia di tahun 2004, sedangkan 

penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang di tahun penelitian yaitu tahun 

2011. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pedoman yang akan digunakan 

sebagai standar penelitian ini yaitu akan menggunakan SPAP sebagai bahan acuan 

di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan  yang telah dilakukan 

oleh Fridati adalah yang pertama pada penelitian  tersebut hanya menggunakan 
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variabel profesionalisme sebagai variabel yang diteliti sedangkan dalam penelitian 

ini akan menggunakan dua variabel untuk diteliti yaitu objektivitas dan 

profesionalisme. Perbedaan kedua adalah pada tempat dan waktu yang akan 

diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh Fridati, penelitian tersebut dilakukan 

di kota yogyakarta di tahun 2005, sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kota 

Semarang di tahun 2011 karena mengingat adanya keterbatasan dari peneliti yaitu 

apabila pengambilan sampel dilakukan di berbagai kota maka akan membutuhkan 

waktu yang relatif lama saat nanti melakukan penelitian sampai pengambalian 

data dan juga diharapkan nantinya jika penelitian dilakukan ini dilakukan di Kota 

Semarang, maka hasil penelitian ini dapat lebih maksimal. Dari beberapa 

perbedaan tersebut maka akan memungkinkan untuk hasil yang berbeda pula. 

Mengingat pentingnya peranan auditor internal dalam penentuan tingkat 

materialitas yang akan dilakukan oleh auditor eksternal, maka penelitian ini akan 

mendiskusikan kriteria yang akan digunakan oleh auditor eksternal dalam menilai 

judgement atas auditor internal. Kriteria yang dipilih berdasarkan pada SPAP No. 

33 tahun 2001 dan disesuaikan oleh beberapa literatur termasuk jurnal. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berusaha meneliti tentang 

“Pengaruh Profesionalisme dan Objektivitas Auditor Internal terhadap 

Judgement Auditor Eksternal”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dijelaskan diatas, judgement auditor ekternal terhadap  

kinerja auditor internal dapat di pengaruhi oleh profesionalisme, dan objektivitas 
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dari inter auditor  klien. Dengan melihat SPAP  tahun 2001  dan penelitian-

penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi audit 

judgement atas fungsi auditor intern perusahaan, maka dapat disimpulkan 

pertanyaan penelitian : 

1. Ada pengaruh profesionalisme dan objektivitas auditor internal terhadap 

judgement auditor eksternal. 

2. Adakah  pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap judgement 

auditor eksternal. 

3. Ada pengaruh objektivitas auditor internal terhadap judgement auditor 

eksternal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan objektivitas auditor internal, 

terhadap judgement auditor eksternal secara simultan 

2. Untuk mengetahui pengharuh profesionalisme auditor internal, terhadap 

Judgement Auditor eksternal secara parsial 

3. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas auditor internal, terhadap Judgement 

Auditor eksternal secara parsial 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Aspek praktis 
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Diharapkan dari penelitian ini memberikan beberapa pandangan lebih 

mendalam mengenai judgement dari auditor eksternal terhadap auditor internal 

perusahaan di Indonesia. Diharapkan auditor internal lebih memperhatikan aspek-

aspek  yang menjadi pertimbangan auditor eksternal  dengan harapan hasil 

kerjanya dapat diandalkan auditor eksternal  dan pada akhirnya dapat mengurangi 

biaya audit. 

2. Aspek ilmu 

Memperkaya literature akademisi audit, serta membantu pemahaman lebih 

lanjut mengenai masalah yang berubungan dengan profesi audit. 

 



 

 

15 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Judgement Auditor Eksternal 

Judgement merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan 

informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk 

bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut (Sari, 

dikutip dari Jamilah dkk, 2007:12) 

Judgement auditor dapat didefinisikan sebagai kebijakan auditor dalam 

menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan 

suatu gagasan, pendapat atau perkiraan suatu obyek, peristiwa, status atau jenis 

peristiwa lain (Sari, dikutip dari Jamilah dkk, 2007 :14) 

Judgement yang merupakan bagian penting dari professional, merupakan 

hasil dari berbagai faktor seperti pendidikan, budaya dan yang lainnya. Tetapi 

elemen yang paling signifikan dan mengontrolnya adalah pengalaman. Judgement 

adalah perilaku yang paling dipengaruhi oleh persepsi situasi. Faktor yang paling 

berpengaruh adalah materialitas dan keyakinan (Sieggel,1989 : 344) : 

1. Materialitas 

materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji 

informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat 

mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang 

meletakan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Dalam auditing, 

materialitas sangat pening, signifikan dan esensial. 



16 
 

 
 

2. The faith syndrome 

Biasanya simpulan audit didasarkan pada siapa yang telah melakukan 

pekerjaan audit sebelumnya. Jika auditor memiliki keyakinan tentang orang 

tersebut, hallo effect diterapkan pada auditor lama dan pekerjaan mereka. 

Judgement audit saat ini cenderung dipengaruhi oleh persepsi ativitas 

sebelumnya, namun tingkat pengaruhnya tidak diketahui. 

Perilaku auditor merupakan fungsi dari judgement individual, sehinggga 

masalahnya adalah  judgement itu sendiri. Judgement auditor sangat tergantung 

pada persepsi dari suatu situasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa auditor 

sebagai manusia tidak berorientasi pada probabilitas, biasanya mereka 

menyadarkan diri pada Judgement heuristic yang biasanya berasal dari 

pengalaman (sieggel,1989 :344). Menurut Sieggel dan Marconi bahwa variabel 

personalitas dapat berinteraksi dengan cognitive style untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Variabel personalitas (locus of control dan komitmen 

profesi) mengacu pada pengalaman dan keyakinan individual, sedangkan 

cognitive style (kesadaran etis) mengacu pada cara atau metode dimana individu 

menerima, menyimpan, memproses dan mentransformasikan informasi kedalam 

tindakannya. Individu dengan tipe personalitas yang sama bisa memiliki cognitive 

style yang berbeda, sehingga perilakunya juga bisa berbeda. Selanjutnya juga 

disebutkan bahwa kedua aspek ini berhubungan dekat dengan keberhasilan 

maupun kegagalan auditor dalam menjalankan tugasnya.   Menurut Siegel dan 

Marconi, (1989:344) indikator yang mempengaruhi judgement yaitu :  

1. Tingkat pendidikan auditor eksternal (independen)  
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2. Banyaknya pengalaman mengaudit auditor eksternal (independen) 

3. Temuan-temuan audit yang bersifat material ketika saat mengaudit 

4. Keyakinan yang diperoleh auditor eksternal (independen) tentang klien yang 

diaudit. 

Model rasionalitas memandang pengambilan keputusan sebagai manusia 

rasional, dimana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman 

nilai di dalam lingkup keterbatasan – keterbatasan tertentu baik yang bersifat 

krusial ataupun tidak. Kedua pandangan tersebut sebetulnya tidak jauh berbeda, 

dan hampir semua pendapat yang berkaitan dengan langkah-langkah pemecahan 

masalah pasti dimulai dengan pengenalan dan identifikasi masalah, pencarian 

sejumlah alternatif solusi, dan pemilihan solusi terbaik. Pengambilan keputusan  

berdasarkan pandangan rasionalitas didasarkan atas asumsi-asumsi tertentu 

(Suwartana, 2010 :10). 

 2.1.1 Auditor Eksternal 

Auditor eksternal adalah profesional audit yang melakukan audit 

terhadap laporan keuangan perusahaan, pemerintah, individu, atau badan 

hukum lain atau organisasi, dan yang terlepas dari entitas yang diaudit. 

Pengguna informasi keuangan ini entitas, seperti investor, lembaga pemerintah, 

dan masyarakat umum, bergantung pada auditor eksternal untuk menyajikan 

evaluasi yang tidak bias dan independen terhadap entitas tersebut. Mereka 

dibedakan dari auditor internal untuk dua alasan utama: (1) tanggung jawab 

utama auditor internal adalah penilaian manajemen risiko suatu entitas strategi 

dan praktek, manajemen (termasuk TI) kontrol kerangka dan proses 
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governance, dan (2) mereka tidak mengungkapkan pendapat pada laporan 

keuangan entitas. Selain menyediakan layanan audit, auditor internal juga 

menyediakan jenis layanan lainnya yang berbeda. Paling umum dari mereka 

adalah ulasan laporan keuangan dan kompilasi. Dalam auditor meninjau 

umumnya diperlukan untuk mencentang dan angka untuk buku besar dan 

membuat permintaan keterangan kepada manajemen. Dalam kompilasi auditor 

diharuskan untuk melihat di laporan keuangan untuk memastikan mereka bebas 

dari salah saji jelas dan kesalahan. 

 Peran utama auditor eksternal adalah pernyataan pendapat atas laporan 

keuangan apakah suatu entitas bebas dari salah saji material. Beberapa orang 

bingung auditor dengan orang-orang yang mendeteksi adanya kecurangan 

namun auditor tidak ada hubungannya dengan deteksi penipuan secara 

eksklusif. Auditor hanya ingin memastikan bahwa laporan keuangan 

perusahaan adalah benar dan adil representasi dari posisi sebenarnya.  

2.1.2 Hubungan Antara Auditor Internal dan Ekternal  

Hubungan antara auditor internal dan ekternal telah dijelaskan dalam 

SPAP yaitu “Jika, setelah memahami fungsi audit intern, auditor (ekstern) 

berkesimpulan bahwa aktivitas auditor intern tidak relevan dengan audit atas 

laporan keuangan auditor tidak harus memberikan pertimbangan lebih lanjut 

terhadap fungsi auditor intern, kecuali auditor meminta bantuan langsung 

kepada auditor intern seperti yang dijelaskan dalam paragraph 27. Apabila 

beberapa aktivitas auditor intern telah relevan dengan hasil audit, maka auditor 

independen dapat menyimpulkan bahwa tidaklah efisien mempertimbangkan 
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lebih lanjut atas pekerjaan auditor intern. Jika auditor memutuskan bahwa akan 

lebih efisien mempertimbangkan bagaimana pekerjaan auditor intern dapat 

berdampak terhadap sifat, saat, dan ruang lingkup prosedur audit, auditor harus 

menetapkan kompetensi dan obyektivitas fungsi audit intern sejalan dengan 

dampak yang diinginkan dari pekerjaan auditor intern terhadap audit”. 

Dari penjelasan SPAP diatas dapat simpulkan bahwa kerja sama antara 

auditor internal dan eksternal dapat dilakukan, namun auditor ekternal tetap 

harus memperhatikan beberapa hal seperti: (1) aktivitas auditor intern relevan 

atau tidak dengan audit atas laporan keuangan, jika tidak relevan maka hasil 

kerja auditor internal tidak dapat digunakan. (2) menetapkan kompetensi 

(pengetahuan, sikap profesionalisme dan pengalaman), dan obyektivitas fungsi 

audit intern. 

Dalam SPAP dijelaskan pula bahwa aktivitas relevan adalah aktivitas 

yang memberikan bukti  tentang  rancangan dan efektifitas pengendalian yang 

berkaitan dengan kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, 

dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi yang terkandung dalam 

laporan keuangan atau memberikan bukti langsung mengenai salah saji 

potensial data tersebut. Auditor dapat menemukan hasil prosedur berikut ini 

yang bermanfaat dalam menetapkan relevansi aktivitas audit intern: 

a. Mempertimbangkan pengetahuan dari audit tahun sebelumnya. 

b. Me-review bagaimana auditor intern mengalokasikan sumber daya 

auditnya ke bidang keuangan atau bidang oprasi sebagai respon dalam 

proses penentuan resiko. 
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c. Membaca laporan audit intern untuk memperoleh informasi rinci 

mengenai lingkup aktivitas auditor intern. 

Ada beberapa perbedaan mengenai auditor internal dan auditor 

eksternal dalam pengabdiannya. (Sawyer 2005: 8), meyebutkan beberapa 

perbedaan antara auditor internal dan eksternal, yaitu : 

Tabel 2.1 Perbedaan Auditor Internal dan Eksternal 

Auditor Internal Auditor Eksternal 

 Merupakan karyawan perusahaan 

atau bisa saja merupakan entitas 

independen 

 Merupakan orang independen di 

luar perusahaan 

 

 Melayani kebutuhan organisasi, 

meskipun fungsinya dikelola 

perusahaan. 

 Melayani pihak ketiga yang 

memerlukan informasi keuangan 

yang bisa diandalkan. 

 

 Fokus pada kejadian-kejadian masa 

depan dengan mengevaluasi kontrol 

yang dirancang untuk meyakinkan 

pencapaian tujuan organisasi 

 

 Fokus pada ketepatan dan 

kemudahan pemahaman dari 

kejadian–kejadian masa lalu 

yang dinyatakan dalam laporan 

keuangan 

 

 Langsung berkaitan dengan 

pencegahan kecurangan dalam segala 

Sekali-sekali memperhatikan 

pencegahan dan pendeteksian 
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bentuknya atau perluasan dalam 

setiap aktivitas yang telaah 

 

kecurangan secara umum, namun 

akan memberikan perhatian lebih, 

bila kecurangan tersebut 

mempengaruhi laporan keuangan 

secara material 

 Independen terhadap aktivitas yang 

diaudit, tetapi siap sedia uantuk 

menanggapi semua kebutuhan dari 

setiap tingkatan manajemen 

 Independen terhadap menejemen 

dan dewan direksi baik dalam 

kenyataan maupun secara 

material 

 

 Menelaah setiap aktivitas secara 

terus-menerus 

Menelaah catatan-catatan yang 

mendukung laporan keuangan 

secara priodik, biasanya selama 

satu tahun sekali 

Sumber : Sawyer 2005: 8 

Selain perbedaan antara audit eksternal dan audit internal, ada juga 

persamaan antara keduanya. Hal inilah yang memungkinkan kerjasama antara 

audit eksternal dan audit internal. Persamaan itu adalah: 

a. Baik auditor eksternal dan auditor internal melaksanakan pengujian rutin 

dan pengujian tersebut dapat mencakup menguji dan menganalisis banyak 

transaksi. 
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b. Baik auditor eksternal dan auditor internal akan khawatir apabila prosedur 

sangat lemah dan atau apabila terdapat ketidak taatan terhadap prosedur 

tersebut 

c. Baik auditor eksternal dan auditor internal sangat terlibat dalam system 

informasi, karena terdapat unsur pengendalian manajerial, dan juga 

mewujudkan hal yang fundamental terhadap proses pelaporan keuangan. 

d. Auditor eksternal dan auditor internal didasarkan pada disiplin 

professional dan beroprasi berdasarkan standar professional. 

e. Keduanya dapat bekerja secara aktif. 

f. Keduanya sangat behubungan dengan system pengendalian. 

g. Keduanya memberika perhatian terhadap terjadinya dan dampak dari 

kesalahan (errors) dan salah saji (misstatement) yang mempengruhi 

laporan keuangan. 

h. Keduanya menghasilkan laporan audit yang formal atas aktifitas mereka. 

(Tunggal). 

 Pemahaman mendalam yang dimiliki oleh auditor internal atas kegiatan 

operasional perusahaan, dan juga kesamaan profesi yang dimiliki auditor 

eksternal dengan auditor internal sehingga akan memudahkan komunikasi 

diantara keduanya. Meskipun auditor internal banyak kegunaan bagi auditor 

eksternal, dalam prakteknya belum tentu ada kerja sama yang erat diantara 

keduanya. Menurut pembicara ada beberapa hal yang menentukan terjalinnya 

kerja sama antara auditor eksternal dan auditor internal yaitu: 
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 Tingkat pemahaman auditor eksternal atas status auditor internal. 

 Adanya peraturan dan standar yang mendasarinya. Di dalam standar audit 

di Indonesia. Kerja sama antara auditor eksternal dan auditor internal 

dimungkinkan dengan beberapa persyaratan berupa; kompetensi auditor 

internal, pemberian tujuan audit kepada auditor internal oleh auditor 

eksternal di awal proses audit, dan pelaporan langsung kepada auditor 

eksternal. 

 Tingkat perbedaan cakupan kegiatan audit internal dengan cakupan audit 

eksternal. 

 Objektivitas dan sikap profesional auditor internal di mata auditor 

eksternal. Yang ditekankan oleh pembicara di bagian ini adalah pengujian 

ulang hasil audit internal oleh auditor eksternal serta upaya melibatkan 

audit internal di dalam review atas audit eksternal sebagai upaya 

menjembatani hubungan antara kedua auditor. 

                                     

2.2 Profesionalisme auditor internal 

Sebagai auditor yang profesional, auditor mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi aturan perilaku yang spesifik, yang menggambarkan suatu sikap atau 

hal-hal yang ideal. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab yang bersifat 

fundamental bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang 

yang profesional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena 

diasumsikan bahwa seorang profesional memiliki kepintaran, pengetahuan, dan 

pengalaman untuk memahami dampak aktivitas yang dilakukan. 
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Dalam SPAI  dijelaskan Auditor internal dalam mejalankan tugasnya harus 

menerapkan kecermatan dan keterampilan layaknya dilakukan oleh seorang 

auditor internal yang pruden dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan 

profesional auditor internal perlu mempertimbangkan : 

a) Ruang lingkup penugasan 

b) Kompleksitas  relatif dan materialitas yang dicakup dalam penugasan 

c) Kecukupan dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses 

govermance 

d) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan 

e) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik 

analisisnya. 

Menurut Kalbers dan Fogarty, 1995:72 (dalam  Hendro Wahyudi dan Aida 

Ainul Mardiyah, 2006:5) Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara 

konseptual. “Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, 

sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak” 

Elemen-elemen profesionalisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

profesionalisme pada auditor internal. Sebelumnya, elemen-elemen ini telah 

digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Menurut Kalbers dan Forgaty,1995 

(dalam  Hendro Wahyudi dan Aida Ainul Mardiyah, 2006 :5 ) selanjutnya 

merumuskan Hall Taksonomi ke dalam lima elemen profesional yaitu: (1) 

pengabdian pada profesi; (2) kewajiban sosial; (3) otonomi; (4) afiliasi dengan 

sesama profesi, (5) keyakinan terhadap peraturan profesi.  
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Kemudian dijelaskan kembali kelima elemen-elemen profesionalisme 

tersebut yang telah dirumuskan kembali sebagai berikut : Pengabdian terhadap 

peraturan profesi dicerminkan melalui dedikasi profesional dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Tetap melaksanakan profesinya 

meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Sikap ini berkaitan dengan ekspresi 

dari pencurahan diri secara keseluruhan terhadap pekerjaan dan sudah merupakan 

suatu komitmen pribadi yang kuat, sehingga kompensasi utama yang diharapkan 

dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.  

kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun professional 

karena adanya pekerjaan tersebut. Sikap profesionalisme dalam pekerjaan tidak 

terlepas dari kelompok orang yang menciptakan sistem suatu organisasi tersebut. 

Hal ini berarti bahwa atribut personal diciptakan sehingga layak diperlakukan 

sebagai suatu profesi.  

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan seorang profesional 

auditor yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 

lain. Adanya intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang 

dapat mengganggu otonomi profesional. Banyak orang menginginkan pekerjaan 

yang memberikan hak bagi mereka, dan hak istimewa untuk membuat keputusan-

keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian akan timbul 

melalui kebebasan yang diperoleh. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan 

dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang 

menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.  
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Hubungan dengan sesama profesi menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega 

informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional ini para profesional membangun kesadaran profesi.  

Keyakinan terhadap peraturan profesi, sikap ini adalah suatu keyakinan 

bahwa yang paling berwenang dan berhak untuk menilai pekerjaan profesional 

adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompeten 

dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Auditor harus selalu meningkatkan 

profesionalisme sehingga mereka accountable baik terhadap orang lain maupun 

diri sendiri. Oleh karena itu, pendidikan profesionalisme berkelanjutan mutlak 

diperlukan baik menyangkut komputerisasi data, kompleksitas transaksi, 

pendekatan terbaru dibidang audit maupun perubahan dari bidang keuangan yang 

menyangkut pengukuran nilai mata uang.  

Auditor internal harus waspada terhadap terhadap resiko-resiko yang 

signifikan yang dapat mempengaruhi objektifitas, operasi, atau sumber daya. 

Namun, prosedur assurance sendiri, bahkan jika dilakukan dengan kecermatan 

profesional yang tepat, tidak menjamin semua risiko signifikn dapat diidentifikasi 

(Sawyer, 2002 : 534). 

 

2.3 Objektivitas auditor internal 

Auditor intern harus memiliiki sikap mental yang objektif , tidak memihak 

dan meghindari timbulnya  pertentangan kepentingan (SPAI, 2002 : 9).  
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Menurut kode etik auditor internal, auditor harus mempunyai sikap 

objektivitas profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan menyampaikan 

informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat 

evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh 

kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam 

mengambil keputusan, sehingga auditor harus : 

1. Tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu 

akademik internal 

2. Tidak menerima pemberian apapun yang mengakibatkan tidak berlaku adil 

3. Wajib melaporkan semua fakta hasil audit. 

Menurut Vikram, dkk (2006: 57), objektivitas didefinisikan sebagai status 

organisasional auditor internal dan kebijakan organisasional yang mempengaruhi 

independensi auditor internal.  

Bukti yang dapat menunjukan menunjukkan objektivitas yaitu (Vikram, 

dkk, 2006: 57) 

1. Bukti atas hubungan pelaporan menejerial : 

a. Level bagi laporan audit 

b. Level pelaporan hasil temuan audit internal 

2. Bukti mengenai luas dan lingkup audit: 

a. Kemampuan untuk menginvestigasi area manapun 

b. Bebas dari konflik tugas 
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3. Bukti tentang implementasi rekomendasi 

a. Disposisi rekomendasi  

b. Akses internal audit ke komite audit 

Menurut Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, objektivitas 

adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota 

prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk dapat bersikap adil, tidak 

memihak, jujur secara intelektual, tidak berperasangka atau bias serta bebas dari 

benturan kepentingan atau berada dibawah pihak lain. 

Pada waktu menetapkan objektivitas auditor internal, auditor ekternal 

harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari tahun sebelumnya 

mengenai faktor-faktor berikut ini (PSA NO. 33 Tahun 2001) : 

1. Status organisasi auditor internal yang bertanggung jawab atas fungsi audit 

internal 

a. Apakah auditor internal melapor epada pejabat yang memiliki status 

memadai untuk menjamin lingkup audeit yang luas dan memiliki 

pertimbangan dan tindakan memadai atas temuan-temuan dan 

rekomendasi auditor internal. 

b. Apakah auditor internal memiliki akses langsung dan melaporkan secara 

teratur kepada dewan komisaris, komite audit, atau menejer pemilik. 

c. Apakah dewan komisaris, komite audit, atau menejer pemilik melakukan 

pengawasan terhadap keputusan pengankatan da pemberhentian yang 

bersangkutan dengan internal perusahaan. 
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2. Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor internal mengenai 

bidang yang diaudit, termasuk : 

a. Kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan aktivitas dalam 

bidang yang diaudit, yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau 

posisi yang sensitif terhadap audit yang dilaksanakannya. 

b. Kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan audit dibidang yang 

sama dengan bidang yang baru saja diselesaikannya. 

2.3.1 Auditor Internal  

Internal audit merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk 

dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan organisasi sebagai layanan untuk mengembangkan organisasi. 

Menurut Mulyadi (2002 : 29), auditor internal adalah auditor yang 

bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) 

yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuh, menentukan baik atau 

tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi 

yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 

Peran audit internal dalam organisasi dewasa ini, sekarang tidak 

hanya sekedar mengkritisi, melainkan lebih kepada memberikan bantuan jasa 

konsultasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam SPAI disebutkan 

peran audit internal dalam membantu menejemen dalam hal :  
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1) Memonitor aktivitas 

2) Menidentivikasi dan meminimalkan resiko 

3) Memvalidasi laporan untuk manajemen senior 

4) membantu proses pengambilan keputusan  

5) Mereview kegiatan yang sudah berlalu dan sedang berjalan 

6) Membantu manajer. 

Menurut david S Kowalczyk (1987:14) yang dikutip oleh Tunggal 

(2004:24) terdapat beberapa karakteristik dari seorang internal auditor yang 

competen yaitu : (1) Keingintahuan (curiousity); (2) Keras hati (persistence); 

(3) Pendekatan yang konstruktif (constructive approach); (4) Mempunyai 

kepahaman tentang usaha (business sense); (5) Kerjasama (cooperation). 

Fungsi auditor internal pada suatu perusahaan adalah untuk 

melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Dalam menjalankan 

tugasnya, internal auditor harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, tetapi 

tidak lepas dari hubungan atasan–bawahan lainnya. Internal auditor wajib 

memberikan informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan operasi perusahaan. Biasanya pihak-pihak ekstern enggan 

memanfaatkan informasi dari internal auditor karena independensinya terbatas. 

Keterbatasan independensi ini merupakan perbedaan utama antara internal 

auditor dengan akuntan publik (auditor eksternal). Namun apabila auditor 

eksternal akan menggunakan hasil pekerjaan dan meminta bantuan auditor 

internal, auditor biasanya meminta keterangan dengan manajemen yang 
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semestinya dan dari staff internal auditor mengenai beberapa hal yang 

berkaitan dengan fungsi internal auditor berikut ini : 

1. Status internal auditor dalam organisasi entitas. 

2. Penetapan standar professional. 

3. Perencanaan audit termasuk sifat, saat, dan ruang lingkup audit. 

4. Akses ke catatan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas 

mereka. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah memfokuskan penelitian mereka pada judgement 

model auditor eksternal terhadap fungsi internal audit. Secara khusus peneliti 

tersebut melihat pada evaluasi eksternal auditor atas profesionalisme dan 

objektivitas dari internal auditor dan keputusan pendahulu mereka berkenaan 

dengan luas kepercayaan yang sesuai. 

Menurut Ward dan Robinson (1980) dikutip dari Haron, dkk (2004) 

sebagian besar auditor eksternal mengandalkan auditor internal sampai taraf 

tertentu dan hal ini perlu ditingkatkan di masa datang. Dalam rangka membuat 

keputusan tentang tingkat keandalan pekerjaan auditor internal, auditor eksternal 

perlu mempertimbangkan dan menilai kualitas pengendalian internal. 

Maletta, 1993 (dikutip dari Haron, dkk, 2004) menguji efek inhernt risk 

pada tingkat mana onjektivitas, kompetensi, dan work performed auditor internal 

mempengaruhi keputusan auditor eksternal untuk mengandalkan pekerjaan auditor 

internal. Telah ditemukan bahwa ketiga faktor tersbut mempengaruhi 
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pertimbangan kepercayaan auditor eksternal. Ada intraksi penting antara 

objektivitas dan kompetensi, objektivitas dan work performed dan tiga cara 

interaksi di antara faktor-faktor tersebut. 

Tiga cara interaksi tersebut menyatakan bahwa Inhernt Risk 

mempengaruhi keputusan kepercayaan auditor eksternal. Hasilnya juga 

menunjukan bahwa ketika inhernt risk tinggi, auditor eksternal 

mempertimbangkan sifat alami pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh 

internal auditor hanya ketika objektivitas auditor internal tinggi. Ketika inhernt 

risk rendah, pekerjaan yang dilakukan tida mempunyai efek penting pada 

pertimbangan auditor eksternal.   

Fridati (2005) melakukan penelitian tentang analisis hubungan antara 

profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan di jogjakarta dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa variabel profesionalisme sangat berpengaruh signifikan dengan 

variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan, yang memiliki tingkat signifikan sebesar τ = 0,570 . Masing-masing 

dimensi profesionalisme auditor, yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, hubungan dengan 

rekan seprofesi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa semakin seorang auditor 

itu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesi, memiliki kesadaran yang 

tinggi bahwa profesi auditor adalah profesi yang dipercaya masyarakat, memiliki 

sikap mental mandiri, memiliki keyakinan terhadap kualitas diri dan rekan 

seprofesi yang sama-sama memahami pekerjaan pengauditan dan memiliki relasi 
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dengan sesama profesi yang luas akan dapat membuat pertimbangan tingkat 

materialitas yang lebih baik.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Auditor ekternal dalam menetapkan judgement pada laporan keuangan 

suatu perusahaan dipengaruhi oleh bukti-bukti audit yang terkumpul dalam proses 

audit. Salah satu dalam proses audit adalah mempelajari sistem dan kegiatan 

operasional perusahaan dan penetapan biaya audit eksternal yang benar-benar 

menjamin kualitas audit serta tidak membebani salah satu pihak baik manajemen 

maupun auditor eksternal.  

Mempelajari sistem dan kegiatan operasional perusahaan dan penetapan 

biaya audit tentu dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efesien lagi dengan 

cara auditor ekternal menjalin kerjasama dengan auditor internal dari perusahaan. 

Salah satu fungsi auditor intrenal adalah mengawasi sistem internal perusahaan, 

dan melakukan beberapa pekerjaan yang sama dengan auditor eksternal. Sehingga 

jika auditor eksternal bekerja sama dengan auditor internal maka tentu akan lebih 

mempersingkat waktu untuk proses audit dan dapat menekan biaya audit yang 

harus dikeluarkan perusahaan. Sebagai contoh, auditor eksternal tidak perlu lagi 

mempelajari sistem perusahaan dan dapat langsung menanyakan semua hal 

tentang perusahaan kepada auditor internal, sehingga ini akan lebih menghemat 

waktu dalam proses audit dan minghindari salah pemahaman tentang kegiatan 

operasional perusahaan. Namun, kerjasama antara auditor ekternal dengan auditor 
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internal tidak langsung berjalan begitu saja, ada peraturan yang telah mengatur 

kerjasama diantara keduanya yaitu dalam SPAP. 

SPAP telah menjelaskan bagaimana antara auditor internal dan ekternal 

menjalin hubungan dalam hal ini berupa kerjasama pada keduanya. Dalam SPAP 

dijelaskan “Jika, setelah memahami fungsi audit intern, auditor (ekstern) 

berkesimpulan bahwa aktivitas auditor intern tidak relevan dengan audit atas 

laporan keuangan auditor tidak harus memberikan pertimbangan lebih lanjut 

terhadap fungsi auditor intern, kecuali auditor meminta bantuan langsung kepada 

auditor intern sperti yang dijelaskan dalam paragraph 27. Bahkan bila beberapa 

aktivitas auditor intern yang relevan dengan audit, auditor dapat menyimpulkan 

bahwa tidaklah efisien mempertimbangkan lebih lanjut pekerjaan auditor intern. 

Jika auditor memutuskan bahwa akan lebih efisien mempertimbangkan bagaimana 

pekerjaan auditor intern dapat berdampak terhadap sifat, saat, dan ruang lingkup 

prosedur audit, auditor harus menetapkan competency dan objektivitas fungsi 

audit intern sejalan dengan dampak yang diinginkan dari pekerjaan auditor intern 

terhadap audit”. 

Dari penjelasan SPAP diatas dapat simpulakan bahwa bisa kerja sama 

antara auditor internal dan eksternal dapat dilakukan, namun auditor ekternal 

harus memperhatikan beberapa hal seperti: (1) aktivitas auditor intern relevan atau 

tidak dengan audit atas laporan keuangan, jika tidak relevan maka hasil kerja 

auditor internal tidak dapat digunakan. (2) menetapkan kompetensi dan 

obyektivitas fungsi audit intern. 
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Setelah auditor eksternal yakin akan kompetensi dan obyektifitas auditor 

internal, maka antara auditor internal dan eksternal dapat melakukan kerjasama. 

Sehingga pekerjaan auditor eksternal dalam mencari bukti untuk memperkuat 

judgement akan menjadi lebih efektif dan efesien, karena bisa memakai pekerjaan 

auditor internal tanpa harus mengulangnya pekerjaan tersebut kembali. Perlu 

diperhtikan pula, bahwa dalam memakai pekerjaan auditor internal, auditor 

eksternal harus memperhatikan pula bahwa pekerjaan (akivitas) auditor internal 

relevan untuk digunakan 

Dalam SPAP dijelaskan pula bahwa aktivitas relevan adalah aktivitas yang 

memberikan bukti tentang rancangan dan efektifitas pengendalian yang berkaitan 

dengan kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan 

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi yang terkandung dalam 

laporan keuangan atau memberikan bukti langsung mengenai salah saji potensial 

data tersebut. Auditor dapat menemukan hasil prosedur berikut ini yang 

bermanfaat dalam menetapkan relevansi aktivitas audit intern: 

a. Mempertimbangkan pengetahuan dari audit tahun sebelumnya. 

b. Me-review bagaimana auditor intern mengalokasikan sumber daya auditnya 

ke bidang keuangan atau bidang operasi sebagai respon dalam proses 

penentuan resiko. 

c. Membaca laporan audit intern untuk memperoleh informasi rinci mengenai 

lingkup aktivitas auditor intern. 



36 
 

 
 

Antara audit eksternal dan audit internal memiliki beberapa persamaan. 

Hal inilah yang memungkinkan kerjasama antara audit eksternal dan audit 

internal. Persamaan itu adalah: 

a. Baik auditor eksternal dan auditor internal melaksanakan pengujian rutin dan 

pengujian tersebut dapat mencakup menguji dan menganalisis banyak 

transaksi. 

b. Baik auditor eksternal dan auditor internal akan khawatir apabila prosedur 

sangat lemah dan atau apabila terdapat ketidak taatan terhadap prosedur 

tersebut 

c. Baik auditor eksternal dan auditor internal sangat terlibat dalam system 

informasi, karena terdapat unsure pengendalian manajerial, dan juga 

mewujudkan hal yang fundamental terhadap proses pelaporan keuangan. 

d. Auditor eksternal dan auditor internal didasarkan pada disiplin professional 

dan beroprasi berdasarkan standar professional. 

e. Keduanya dapat bekerja secara aktif. 

f. Keduanya sangat behubungan dengan sistem pengendalian. 

g. Keduanya memberikan perhatian terhadap terjadinya dan dampak dari 

kesalahan (errors) dan salah saji (misstatement) yang mempengaruhi laporan 

keuangan. 

h. Keduanya menghasilkan laporan audit yang formal atas aktifitas mereka. 

(Tunggal, 2008) 

Manfaat adanya audit internal bagi auditor eksternal yang berupa 

independensi atau objektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan manajemen 



37 
 

 
 

langsung. Pemahaman mendalam yang dimiliki oleh auditor internal atas kegiatan 

operasional perusahaan, dan juga kesamaan profesi yang dimiliki auditor eksternal 

dengan auditor internal sehingga akan memudahkan komunikasi diantara 

keduanya. 

Dari penjelasan di atas maka, kerangka pemikiran pertimbangan 

eksternal auditor untuk mengandalkan  auditor internal yang dalam penelitian ini 

mengacu pada  SPAP tahun 2001: 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 
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2.6 Hipotesis 

Dalam PSA No. 33  Tahun 2001, menyatakan jika auditor memutuskan 

mempertimbangkan bagaimana pekerjaan auditor intern dapat berdampak 

terhadap sifat, saat dan lingkup prosedur audit, auditor harus menetapkan 

kompetensi dan objektivitas auditor internal. Hipotesis penelitian ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

H1. Terdapat pengaruh antara profesionalisme dan objektivitas auditor internal 

terhadap judgement auditor eksternal. 

H2.   Terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor internal terhadap judgement 

auditor eksternal 

H3.  Terdapat pengaruh antara objektivitas auditor internal terhadap judgement 

auditor eksternal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantiatif adalah 

penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengupulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya,demikian juga 

pemahaman akan kesimpulan penelitian, akan lebih baik apabila disertai dengan 

tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain ( arikunto,1997:10). 

 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan wilayah, individu, objek, gejala, atau 

peristiwa dimana generalisasi suatu kesimpulan akan dikenakan. Sedangkan 

menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KAP yang ada di kota Semarang, 

namun yang menjadi responden dalam penlitian ini adalah para auditor yang ada 

di KAP. Sesuai dengan daftar dalam directory IAI tahun 2008, KAP yang ada di 

kota Semarang berjumlah 16, namun yang menjadi responden dalam penlitian ini 

adalah para auditor yang ada di KAP. Para akuntan publik yang dijadikan 

responden adalah akuntan publik yang terdapat dalam Kantor Akuntan Publik 

dimana ia menjalankan proses audit, yaitu melakukan pengujian terhadap laporan 

keuangan. Alasan pemilihan tersebut adalah akuntan publik melakukan 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memberikan pendapat atas dasar 
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hasil pemeriksaan tersebut, sehingga mereka terlibat dalam penentuan hasil audit 

(judgement). 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 

131). Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara non probabilitas 

atau pemilihan non random yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel yang 

mudah (Convenience sampling) yaitu pengumpulan informasi dari anggota 

populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya. 

Tabel 3.1 Daftar Kantor Akuntan Publik dan Alamat KAP di Kota Semaang 

No Nama KAP Alamat KAP Jumlah 

Auditor 

1 KAP Bayudi Watu & rekan Jl. Dr. wahidin No. 85 10 

2 KAP Beni Gunawan Jl. Puri Anjasmoro Blok DD 1 

No.3 

10 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

Jl. mugas Dalam No. 65 20 

4 KAP Erwan, Sugandhi, & Jajat 

Marjat 

Jl. Tegal sari Barat V No. 24 

 

7 

5 KAP Hadori & Rekan Jl. Tegalsari Raya No. 53 10 

6 KAP Drs. Hananta Budianto & 

Rekan 

Jl. Sisingamaraja No.22-23 

 

15 

7 KAP Soetikno Perumahan Durian Mediterania 

Villa, Banyumanik 

10 

8 KAP Irawati Kusumadi Jl. Puri AnjasmoroBlok B 5 

No. 16 

5 

9 KAP Leonard, Mulia, & 

Richad 

Jl. Marina No. 8 

 

10 

10 KAP Ruchendi, Mardjito & 

Rushadi 

Jl. Beruang Raya No.48 5 

11 KAP Soekamto Jl. Durian Selan 1 No.16 10 

12 KAP Drs. Sugeng Pamudji Jl. Bukit Agung Blok AA 

No.1-2 

20 

13 KAP. Dra. Suhartati & Rekan Jl. Citarum Tenngah No. 22 5 

14 KAP. Tarmizi Ahmad Jl. Dewi Sartika Raya 7 - 

15 KAP.Yulianti, SE.,BAP Jl. MT. Haryono No.548 `15 

16 Ngurah Arya & Rekan Jl. Pamularsih Raya No. 16 

Semarang 

20 

 Total   176 

Sumber: Directory IAI tahun 2008 
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3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu 

judgement atas audit eksternal auditor, dua variabel bebas (independen) yaitu 

profesionalisme dan objektivitas. Secara operasional variabel-variabel dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

3.3.1 Variabel Dependen  (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah judgement auditor eksternal 

(Y). Judgement merupakan variable laten endogen, jadi judgement tidak diukur 

secara langsung tapi menggunaka indikator dari variable laten eksogen yang 

mempengaruhinya. Judgement adalah suatu proses yang terus menerusa dalam 

perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan 

untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. 

Menurut Sieggel dan Marconi, (1989:344) indikator yang mempengaruhi 

judgement yaitu :  

1. Tingkat pendidikan auditor eksternal (independen)  

2. Banyaknya pengalaman mengaudit auditor eksternal (independen) 

3. Temuan-temuan audit yang bersifat material ketika saat mengaudit 

4. Keyakinan yang diperoleh auditor eksternal (independen) tentang klien 

yang diaudit. 

3.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah  
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1. Profesionalisme (X1).  

Profesionalisme adalah sikap kecermatan dan ketrampilan yang layaknya 

dilakukan auditor internal yang pruden dan kompeten. 

Profesionalisme dalam penelitian ini mengacu pada SPAP, karena yang 

berlaku umum di Indonesia adalah SPAP. Hal ini digunakan untuk kesesuaian 

dengan wilayah yang akan di teliti, yaitu kota Semarang yang termasuk dalam 

wilayah Indonesia. 

Profesionalisme di ukur dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan 

kepada auditor eksternal pada lima skala, dari mulai “sangat kecil” (1) sampai 

“sangat besar” (5). Kalbers dan Forgaty (1995) (dalam  Hendro Wahyudi dan 

Aida Ainul Mardiyah, 2006:5) selanjutnya merumuskan Hall Taksonomi  

Indikator tersebut adalah 

a. Pengabdian pada profesi 

b. Kewajiban sosial 

c. Otonomi 

d. Afiliasi dengan sesama profesi 

e. Keyakinan terhadap peraturan profesi 

2.  Objektivitas (X2).  

Ojektivitas adalah status organisasional  auditor internal dan kebijakan 

organisasional yang mempengaruhi independensi dari auditor internal 

(Vikram, dkk, 2006:57). Dalam SPAI objektivitas adalah sikap mental yang 

objektif, tidak memihak, dan menghindari kemungkinan timbulnya 
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pertentangan kepentingan (conflict of interst). Menurut Vikram, dkk, 

(2006:57) Indikator tersebut adalah : 

1. Level organisasi 

2. Pengkomunikasian masalah 

3. Akses pelaporan 

4. Pengawasan rekruitmen 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner (angket) yang akan disampaikan langsung kepada para auditor eksternal 

dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang judgement auditor eksternal, 

profesionalisme,  dan objektivitas auditor internal terkait dengan objek penelitian.  

Selanjutnya data tersebut disebut dengan data primer. Jenis angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup (close form 

questioner), yaitu kuisioner yang disusun dengan menyediakan jawaban sehingga 

pengisi hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. Skala pengukuran 

ini digunakan untuk mengklasifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak 

terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian 

selanjutnya (Riduwan 2003:38). Berdasarkan Skala likert tersebut diatas, lima 

pilihan jawaban yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rentang skor 1 sampai dengan 5, dengan kriteria sebagai berikut : 
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a) Skor 5 untuk jawaban sangat besar (SB) 

b) Skor 4 untuk jawaban besar (B) 

c) Skor 3 untuk jawaban sedang (S) 

d) Skor 2 untuk jawaban kecil (K) 

e) Skor 1 untuk jawaban sangat kecil (SK) 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Validitas dapat dilihat dengan melakukan uji signifikansi. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

untuk degree of freedom (df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel atau 

jika t hitung>t tabel dapat dikatakan valid. 

Pengujian validitas menggunakan rumus kolerasi product moment yang 

dikemukakan oleh person. Teknik kolerasi ini digunakan untuk mencari 

hubungan dua variable bila kedua data berbentuk interval atau ratio, dan 

sumber data dari kedua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus dalam 

penelitian ini adalah: 
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Keterangan : 

r xy  = Koefisien korelasi 

N = Jumlah subyek /responden 

X = Skor rata-rata X 

Y = Skor rata-rata Y 

 2X
 = Jumlah kuadrat nilai x 

 2Y
 = Jumlah kuadrat nilai y 

(Arikunto, 2006:170) 

Untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan tabel nilai 

koefisien korelasi (r) pada taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan  95%, 

jika nilai rxy > rtabel atau jika nilai probabilitas korelasi { sig. (2-tailed)} ≤ 

derajat signifikansi 0,05 (α = 5%), maka instrumen tersebut dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas angket uji coba penelitian yang diujikan 

kepada 5 responden, diketahui setiap item dari instrument profesionalisme, 

objektivitas dan judgement auditor mempunyai nilai rxy > rtabel dan  nilai 

probabilitas korelasi { sig. (2-tailed)} ≤ derajat signifikansi 0,05 (α = 5%). 

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4 hal 103 dan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Profesionalisme, Objektivitas dan Judgement 

Auditor 

 

No rxy rtabel Kriteria 

1 0,973 0,878 Valid 

2 0,9739265 0,878 Valid 

3 0,9739265 0,878 Valid 

4 0,9739265 0,878 Valid 

5 0,9739265 0,878 Valid 

6 0,9735 0,878 Valid 

7 0,97393 0,878 Valid 

8 0,9734859 0,878 Valid 

9 0,9734859 0,878 Valid 

10 0,9739265 0,878 Valid 

11 0,9739265 0,878 Valid 

12 0,9739265 0,878 Valid 

13 0,8654058 0,878 Invalid  

14 0,9739265 0,878 Valid 

15 0,9734859 0,878 Valid 

16 0,6250426 0,878 Invalid 

17 0,6621288 0,878 Invalid 

18 0,9739265 0,878 Valid 

19 0,9734859 0,878 Valid 

20 0,9734859 0,878 Valid 

21 0,9359551 0,878 Valid 

22 0,9739265 0,878 Valid 

23 0,9359551 0,878 Valid 

24 0,9734859 0,878 Valid 

25 0,9359551 0,878 Valid 

26 0,9734859 0,878 Valid 

27 0,9734859 0,878 Valid 

28 0,9734859 0,878 Valid 

29 0,9359551 0,878 Valid 

30 0,97348586 0,878 Valid 

31 0,97348586 0,878 Valid 

32 0,9107021 0,878 Valid 

33 0,9107021 0,878 Valid 

34 0,6291324 0,878 Invalid  

 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, seperti yang tampak pada 

tabel 3.2 diatas maka dinyatakan valid  karena r hitung > rtabel  yaitu 0,878, sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian. Akan tetapi pada tabel 3.2 terdapat soal yang dinyatakan 
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tidak valid, yaitu nomor : 13, 16, 17 dan 34, maka soal tersebut harus dibuang untuk 

selanjutnya dilakukan penelitian.  

 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2006: 45). 

Pengukuran reabilitas dapat menggunakan dua cara yaitu: 

1. Repeated measure atau penggukuran ulang: disini seseorang akan 

disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian 

dilihat apakah konsisten dengan jawabannya. 

2. One shot atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya sekali 

dan kemudian hasilnya dibandingkan denga pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengkur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach alpha (a). suatu 

konstruk atau reliabel jika memberikan nilai Cronbach alpha>0.60 

(Nunnally,1960). 

Untuk mengetahui apakah data ini reliable atau tidak, dalam penelitian 

ini dengan menggunakan rumus alpha. Rumus alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrument yang instrument yang skornya bukan 1 dan 0 

misalnya angket atau soal bentuk uraian (Arikunto, 2006: 196). Rumus 

peritungan reabilitas menggunakan rumus alpha. 
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Rumus alpha sebagai berikut: 

R
11=










 )1(k

k
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1

2
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 b

 

Keterangan: 

r 11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  = jumlah varians butir 

2

1  = varians total 

(Arikunto, 2006:196) 

Untuk mencari tiap butir digunakan rumus: 

2 = N

N

X
X




2

2
)(

)(

  

Keterangan : 

2  = varians skor butir 

X   = jumlah skor butir 

N  = jumlah responden  (Arikunto, 2006:196) 

Pengukuran reliabilitas dapat mengguanakan pengukuran one shoot 

atau sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. Untuk mengukur validitas dengan menggunakan uji statistik 
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Cronbach’s Alpha. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0.60 (Numally,1960). 

Hasil analisis reliabilitas secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 5 

hal 107, untuk lebih jelasnyanya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas  

Nilai 

Cronbach’

s Alpha 

(0,60) 

Profesionalisme 

(X1) 

OBJEKTIVITAS 

(X2) 

JUDGEMENT 

AUDITOR 

(Y) 

 0,996 0,979 0,987 

 

Tampilan out put SPSS menunjukan bahwa setiap variabel memberikan 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari pada 0.60. maka dapat dikatakan 

reliabel. 

 

3.6 Pengukuran Variabel 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis 

data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan 

dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. 

Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif presentase, dan analisis statistik inferensial. Untuk  

mendapatkan hasil yang baik, regresi berganda mensyaratkan untuk melakukan uji 

asumsi klasik, maka sebelum uji regresi berganda penelitian ini akan melakukan 

pengujian asumsi klasik (Ghozali 2001:57). 
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3.6.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mendeskripsikan masing-

masing indikator dalam setiap variabel agar lebih mudah dalam memahaminya. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 % =
𝑛

𝑁
𝑋100 

   Keterangan: 

 

N = jumlah total responden 

n   = nilai yang diperoleh 

% = persentase   (Ali dalam Puspasari, 2008:59, dikutip dari Suswanto, 2009) 

Dalam menentukan kategori deskripsi persentase yang diperoleh, maka 

dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menetapkan presentase maksimal,yaitu (5/5) x 100% = 100% 

2. Menetapkan presentse minimal, yaitu (1/5) x 100% = 20% 

3. Menetapkan ruang persentase 

Rentang % diperoleh dengan cara mengurangi % tertinggi (100) dengan % 

terendah (20), sehingga diperoleh: 100% - 20% = 80% 

4. Menetapkan interval kelas persentase  

Interval yang diperoleh dengan cara membagi rentang % dengan jenjang 

kriteria sehingga diperoleh 80% : 5 = 16 

5. Menetapkan jenjang kriteria 

Dalam penetapan jenjang kriteria, peneliti menetapkan menjadi lima 

kriteria, yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah. 
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   Tabel 3.4 Kriteria Interval 

No Interval Persentase Kriteria 

1 84% - 100% Sangat Tinggi 

2 68% - 83 % Tinggi 

3 52% – 67% Sedang 

4 36% - 51% Rendah 

5 20% - 35% Sangat Rendah 

 

3.6.2 Metode Analisis Statistik Inferensial 

Metode analisis statistik inferensial berkenaan dengan permodelan data 

dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Adapun 

analisis statistik inferensial dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

 

3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi 

normalitas yaitu: (Ghozali 2006: 147) 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal,maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak  memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

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

seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai 

tolerance dan lawannya, (2)Variance Inflation Faktor (VIF). Jika nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan diolah 

(Ghozali 2006: 95). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2006: 125). 
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3.6.2.2 Analisis Regresi Ganda 

Penggunaan analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel teikat, yaitu antara profesionalisme (X1), 

objektivitas (X2) terhadap judgement auditor eksternal (Y). Pengujian 

dilakukan baik secara simultan ataupun partial. Model regresi dalam 

penelitian ini adalah: 

 

Dimana: 

Y = Judgement dalam perencanaan auditor eksternal 

X1= profesionalisme  

X2 = objektivitas 

b1, b2, b3, = Koefisien regresi 

a = Konstanta 

e = Error term (variabel pengganggu) 

 

3.6.2.3 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda (multiple regretion). Metode regresi 

berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variable 

independen dalam suatu model prediktif tunggal. Adapun untuk menguji 

signifikan tidaknya hipotesis tersebut dugunakanuji F, uji T dan koefisien 

determinan. 

 

Y= a+b1X1+b2X2 + e  
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a. Pengujian secara simultan (F-test) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen, 

waktu dengan membandingkan antara nilai kritis Ftabel dengan Fhitung. Jika 

Fhitung < Ftabel maka Ho diterima, yang berarti variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen. Sedangkan jika 

Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha, ini berarti semua variabel 

independen berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Algifari 2000:73). 

b. Pengujian secara parsial (t-test) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai 

thitung masing-masing koefisien dengan ttabel, dengan tingkat signifikan 5%. 

Jika thitung < t table maka Ho diterima, ini berarti variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika thitung > ttabel 

maka Ho ditolak dan menerima Ha, ini berarti variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari 2000:70). 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. Nilai 

koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R
2
 menunjukkan hubungan 

pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen dan variabel 

dependen dari hasil perhitungan tertentu. Sedangkan r2 digunakan untuk 
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mengukur derajat hubungan antara tiap variabel X terhadap variabel Y secara 

parsial (Sudjana 2002:383). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor 

Akuntan Publik (KAP), yaitu suatu badan usaha yang telah mendapatkan ijin 

dari mentri keuangan atau pejabat lain yang berwenang sebagai wadah bagi 

akuntan publik dalam memberikan jasanya. Sedangkan akuntan publik adalah 

akuntan yang telah mendapatkan ijin dari mentri keuangan atau pejabat lain 

yang berwenang untuk memberikan jasanya. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1 Persiapan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. 

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara peneliti melakukan survei 

terlebih dahulu terhadap seluruh KAP yang ada di Kota Semarang. Survei 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui KAP mana saja yang bersedia 

menerima untuk dijadikan objek penelitian. Pelaksaan peyebaran kuesiner 

dilakukan selama bulan Juli 2011 sampai Agustus 2011. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Pengambilan data 

yang digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas adalah salah satu KAP 

kota semarang, dan yang menjadi unit analisisnya adalah auditor independen 
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pada KAP tersebut. Adapun daftar nama-nama KAP yang bersedia untuk 

dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu : 

  Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama KAP yang diteliti 

No Nama KAP 

1 KAP Bayudi Watu & rekan 

2 KAP Beni Gunawan 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 

4 KAP Soetikno 

5 KAP Soekamto 

6 KAP Drs. Sugeng Pamudji 

 

7 KAP. Dra. Suhartati & Rekan 

 

8 KAP Ngurah Arya & Rekan 

     Sumber : Data penelitian 

Jumlah KAP yang bersedia menjadi objek penelitian sebanyak 8 

KAP, total angket yang dikirin adalah sebanyak 80 kuesioner, yang disebar 

kepada para auditor yang bekerja di KAP. Dari angket yang disebar 

sebanyak 80 angket yang diterima kembali oleh peneliti adalah sebanyak 43 

angket dan sebanyak 5 diantaranya akan digunakan sebagai sampel untuk uji 

validitas dan reliabilitas. 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor eksternal yang bekerja 

di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Semarang. Berdasarkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukukan, maka didapat hasil seperti yang terlihat 

pada tabel 4.2 sebagai berikut : 
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Tabbel 4.2 Tingkat Pengembalian Data 

Keterangan  Jumlah  Prosentase  

Total Kuesioner yang dibagikan 
80 100% 

Total Kuesioner yang tidak kembali 
36 45% 

Total Kuesioner yang  kembali 
44 55 % 

Total Kuesioner yang  dapat digunakan 
44 55 % 

Data yang diolah 
39 48,76% 

   Sumber: Data yang diolah 2010 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner 

sebanyak 80 kuesioner secara langsung kepada KAP yang berada di Kota 

Semarang dan bersedia untuk dijadikan penelitian. Penelitian ini dimulai 

pada tanggal 29 juli 2011 sampai tanggal 8 agustus 2011. Kuesioner yang 

kembali sebanyak 44 atau 55%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 

45% atau 36 kuesioner disebabkan karena kebanyakan auditor sedang keluar 

kota karena ada pekerjaan, dan beberapa auditor menolak mengisi kuesioner 

dikarenakan sangat sibuk. 

4.2.2 Analisis Deskriptif 

4.2.2.1 Deskriptif Responden 

Dalam penelitian ini, sampel yang dapat diolah berjumlah 

berjumlah 44 responden terdiri dari yang berpendidikan D3 sebanyak 6 ( 

13,64%) responden, yang berpendidikan S1 sebanyak 36 (81,82%) 

responden, dan 2 (5%) responden berpendidikan S2. Berdasarkan 

pengalaman mengaudit suatu perusahaan yang memiliki fungsi audit 

internal adalah 18 (41%) responden sebanyak 2-3 kali dan 8 (18,18%) 
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responden sebanyak  4-5 kali, 6 (13,64%) responden sebanyak 6-7 kali, 

dan 4(9,09%) responden sebanyak 8-9 kali, dan 8 (18,18%) responden 

sebanyak 10< kali. Sedangkan responden yang berpengalaman bekerja di 

KAP selama 1 tahun sebanyak 18 (40, 91%), responden yang 

berpengalaman bekerja di KAP selama 2 tahun sebanyak 10 (22,73%), 

responden yang berpengalaman bekerja di KAP selama 3 tahun sebanyak 3 

(6,82%), responden yang berpengalaman bekerja di KAP selama  4 tahun 

sebanyak 5 (11,36%), dan responden yang berpengalaman bekerja di KAP 

selama 5< tahun sebanyak 8 (18,18%). 

Table 4.3 Data Profil Responden 

Keterangan jumlah presentase 

Pendidikan 

  No 

   1 D3 6 13,64% 

2 S1 36 81,82% 

3 S2 2 5% 

4 S3 - - 

total                                                44 100% 

pengalaman mengaudit 

  No 

   1 2-3 Kali 18 41% 

2 4-5 Kali 8 18,18% 

3 6-7 Kali  6 13,64% 

4 8-9 Kali 4 9,09% 

5 10 > kali  8 18,18% 

Total 44 100% 

lama bekerja 

  1 1 Tahun 18 40,91% 

2 2 Tahun 10 22,73% 

3 3 Tahun 3 6,82% 

4 4 Tahun 5 11,36% 

5 5 Tahun > 8 18,18% 

Total 44 100% 

Sumber: Data yang diolah 2011 
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4.2.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel yang ada dalam skripsi ini yang terdiri dari profesionalisme 

auditor internal (X1), objektivitas auditor internal (X2), dan judgement 

auditor ekternal (Y). Dapat diketahui dari analisis deskriptif persentase 

untuk setiap variabel sebagai berikut: 

1. Profesionalisme Auditor Internal 

Profesionalisme adalah kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku 

yang spesifik, yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal 

sesuai dengan kepintaran, pengetahuan, dan pengalaman untuk memahami 

dampak aktifitas yang dilakukan. Semakin baik sikap profesionalisme 

seorang auditor internal maka semakin baik pula pekerjaan seorang auditor 

internal. Dan hasil pekerjaan itu pula yang dapat mempengaruhi judgement 

dari auditor eksternal. Gambaran tentang profesionalisme auditor internal 

dapat dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 7 hal 109 sedangkan setelah 

dimasukan dalam kriteria, tampak dalam tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Gambaran Profesionalisme Auditor Internal 

Interval  Kriteria  Frekuensi  prosentase 

84% - 100% Sangat Tinggi 0 0% 

68% - 83% Tinggi 37 94,87% 

52% - 76% Sedang  1 2,56% 

36% - 51% Rendah 1 2,56% 

20% - 35% Sangat Rendah  % 

Jumlah  39 100% 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase untuk 

profesionalisme auditor internal diperoleh sebesar 37 % dalam kategori 

tinggi. Secara lebih rinci tentang bagaimana profesionalisme auditor 

internal mempengaruhi auditor eksternal ditinjau dari tiap-tiap indikator 

adalah sebagai berikut: 

f. Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi adalah dedikasi profesional dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki oleh auditor. 

Data tentang seberapa besar pengaruh pengabdian pada profesi auditor 

internal terhadap  judgement auditor eksternal pada KAP diKota semarang 

diperoleh dari angket penelitian dengan jumah skala 5 butir. 

Hasil analisis deskriptif persentase indikator pengabdian pada 

profesi paling banyak responden mengisi termasuk dalam kategori tinggi, 

yaitu sebesar 61,54%. Gambaran tentang indikator pengabdian pada 

profesi dapat dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 7 hal 109 sedangkan 

setelah dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil perhitungan Deskriptif Persentase Indikator 

Pengabdian Pada Profesi 

No Interval  Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 1 2,56% Sangat Tinggi 

2 68%-83% 24 61,54% Tinggi 

3 52%-67% 13 33,33% Sedang 

4 36%-51% 1 2,56 Rendah 

5 20%-35% 0 

 

Sangat Rendah 

Total  39 100%   

    

 Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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Dari tabel 4.5 menunjukan bahwa pengabdian pada profesi auditor 

internal sebesar 24 atau (61,54%) responden menyatakan tinggi 

mempengaruhui judgement auditor eksternal. 13 atau 33,33% responden 

menyatakan sedang, 1 atau 2,56 % responden menyatakan sangat tinggi 

dan 1 atau 2,56 % responden menjawab rendah dalam indikator 

pengabdian pada profesi  auditor intern mempengaruhi judgement auditor 

eksternal. 

g. Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya 

peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat 

maupun professional karena adanya pekerjaan tersebut. Gambaran tentang 

indikator kewajiban sosial dapat dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 7 

hal 110 sedangkan setelah dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 

4.6 berikut ini: 

    Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Indikator 

Kewajiban Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data penelitian diolah 2011 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa 3 atau 7,69% responden menjawab 

sangat tinggi, 28 atau 71,79 responden menjawab tinggi, 7  atau 17,95% 

responden menjawab sedang dan 1 atau 2,56% responden menjawab 

No Interval  Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 3 7,69% Sangat Tinggi 

2 68%-83% 28 71,79% Tinggi 

3 52%-67% 7 17,95% Sedang 

4 36%-51% 1 2,56% Rendah 

5 20%-35% 0 

 

Sangat Rendah 

Total 39 100% 
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rendah dalam indikator kewajiban sosial auditor internal mempengaruhi 

judgement auditor eksternal.  

h. Otonomi  

Otonomi adalah kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu 

pandangan seorang profesional auditor yang harus mampu membuat 

keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Gambaran tentang 

indikator otonomi dapat dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 7 hal 110 

sedangkan setelah dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.7 

berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif 

Indikator Otonomi 

Sumber: Data penelitian diolah 2011 

 

Tabel 4.7 menunjukan bahwa sebanyak 1 atau 2,56 % responden 

menjawab sangat tinggi, 32 atau 82,05%  responden menjawab tinggi, 4 

atau 10,26% responden menjawab sedang, dan 2 atau 5,13% responden 

menjawab rendah untuk indikator otonomi dapat mempengaruhi judgment 

auditor eksternal. 

 

 

 

No Interval  Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 1 2,56% Sangat Tinggi 

2 68%-83% 32 82,05% Tinggi 

3 52%-67% 4 10,26% Sedang 

4 36%-51% 2 5,13% Rendah 

5 20%-35% 0 

 

Sangat Rendah 

Total  

 

100%   
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i. Afiliasi dengan sesama profesi 

Afilasi dengan sesama profesi adalah Hubungan dengan sesama 

profesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya 

organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai 

sumber ide utama pekerjaan cerminan auditor internal selama audit tahun 

lalu. Gambaran tentang indikator afiliasi dengan sesama profesi dapat 

dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 7 hal 110 sedangkan setelah 

dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Analisis DeskriptifIndikator Afilasi 

Dengan Sesama Profesi 

 

 

 

 

      Sumber: Data penelitian diolah 2011 

Tabel 4.8 menunjukan bahwa sebanyak 4 atau 10,26% responden 

menjawab sangat tinggi, 28 atau 71,79% responden menjawab tinggi, 6 

atau 15,38 % responden menjawab sedang, dan 1 atau 2,56% responden  

menjawab rendah. untuk indikator afiliasi dengan sesama profesi dapat 

mempengaruhi judgment auditor eksternal. 

j. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi 

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan 

bahwa yang paling berwenang dan berhak untuk menilai pekerjaan 

profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak 

No Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 4 10,26% Sangat Tinggi 

2 68%-83% 28 71,79% Tinggi 

3 52%-67% 6 15,38% Sedang 

4 36%-51% 1 2,56% Rendah 

5 20%-35% 0 0 Sangat Rendah 

Total 

 

100% 
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mempunyai kompeten dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

Gambaran tentang indikator keyakinan terhadap peraturan profesi dapat 

dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 7 hal 111 sedangkan setelah 

dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Indikator 

Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi 

 

       

Sumber: Data penelitia, diolah 2011 

Tabel 4.9 menunjukan bahwa sebanyak 4 atau 10,26% responden 

menjawab sangat tinggi, 32 atau 82,51% responden menjawab tinggi,1 

atau 2,56 % .responden menjawab sedang, dan 2 atau 5,13% responden  

menjawab rendah untuk indikator keyakinan terhadap peraturan profesi 

mempengaruh judgment auditor eksternal. 

2. Objektivitas auditor internal 

Objektivitas adalah memiliiki sikap mental yang objektif , tidak 

memihak dan meghindari timbulnya  pertentangan kepentingan. Sikap 

objektivitas auditor dapat dilihat bagaimana hasil pekerjaan auditor 

internal apakah baik atau tidak, karena auditor yang objektif akan mampu 

untuk menunjukkan temuan-temuan dari hasil auditannya, yaitu berupa 

rekomendasi, sehingga hasil yang disajikan, akan sama dengan hasil yang 

ditemukan oleh auditor eksternal. Gambaran tentang objektivitas auditor 

No Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 4 10,26% Sangat tinggi 

2 68%-83% 32 82,51% Tinggi 

3 52%-67% 1 2,56% Sedang 

4 36%-51% 2 5,13% Rendah 

5 20%-35% 0 0 Sangat Rendah 

Total 

 

100% 
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internal dapat dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 8 hal 112 

sedangkan setelah dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.10 

berikut ini: 

Tabel 4.10 Gambaran Tentang Objektivitas 

Interval  Kriteria  Frekuensi  Prosentase 

84% - 100% Sangat tinggi 18 46,15% 

68% - 83% Tinggi  18 46,15% 

52% - 76% Sedang  2 5,13% 

36% - 51% Rendah  1 2,56% 

20% - 35% Sangat Rendah 0 0.00% 

Jumlah  39 100% 

Sumber; Data penelitian, diolah 2011 

Tabel 4.10 menunjukan bahwa sebayak 18 responden atau 46 % 

menjawab bahwa objektivitas auditor internal sangat tinggi mempengaruhi 

judgement auditor eksternal, sebayak 18 responden atau 46,15% menjawab 

tinggi, 2 responden atau 2,56% menjawab sedang dan, 1 responden atau 

2,56% menjawab rendah. Dari perhitungan analisis deskriptif diatas maka 

dapat dikatakan bahwa objektivitas dari auditor internal sangat tinggi 

mempengaruhi judgment auditor eksternal. 

Secara lebih rinci gambaran tentang objektivitas auditor internal 

disajikan dalam perindikator dalam analisis deskriptif persentase dibawah 

ini: 
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a. Level organisasi 

Level organisasi adalah bukti atas hubungan pelaporan menejerial 

mengenai pelaporan yang akan diaudit beserta tingkat kesesuaian  hasil 

temuan audit internal. Gambaran tentang indikator level organisasi dapat 

dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 8 hal 112 sedangkan setelah 

dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Indikator Level 

Organisasi  

No Interval  Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 11 28,21% Sangat tinggi 

2 68%-83% 23 58,97% Tinggi 

3 52%-67% 3 7,70% Sedang 

4 36%-51% 2 5,13 Rendah 

5 20%-35% 0 0 Sangat Rendah 

Total  39 100%   

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Tabel 4.11 menunjukan bahwa sebanyak 11 responden atau 

28,21% menjawab sangat tinggi, 23 responden atau 58,97% menjawab 

tinggi, 3 responden atau 7,70% menjawab sedang dan, 2 responden atau 

5,13% menjawb rendah indikator level organisasi auditor internal 

mempengaruhi judgement auditor eksternal. 

b. Pengkomunikasian masalah  

Pengkomunikasian masalah adalah Kemampuan untuk 

menginvestigasi area manapun bebas dari konflik tugas lingkup audit. 

Luas lingkup pekerjaan auditor intern sesuai atau tidak dengan luas 

lingkup yang akan dikerjakan oleh auditor eksternal. Gambaran tentang 
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indikator pengkomunikasian masalah dapat dilihat secara lebih rinci dalam 

lampiran 8 hal 113 sedangkan setelah dimasukan dalam kriteria, nampak 

dalam tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Analisis Deskripsi Persentatif 

Indikator Pengkomunikasian Masalah 
 

 

 

 

 

     Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Tabel 4.12 menunjukan bahwa sebanyak 17 responden atau 

43,59% menjawab sangat tinggi, 19 responden atau 48,72% menjawab 

tinggi, 2responden atau 2,56 %  menjawab sedang, dan 1 responden atau 

2,56% menjawab rendah. Untuk inikator pengkomunikasian masalah dapat 

mempengaruhi judgment auditor eksternal. 

c. Akses Pelaporan  

Akses pelaporan adalah kemampuan untuk melaporkan hasil 

temuan kepada pihak menejer. Gambaran tentang indikator akses 

pelaporan dapat dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 8 hal 113 

sedangkan setelah dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.13 

berikut: 

 

 

No Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 17 43,59% Sangat tinggi 

2 68%-83% 19 48,72% Tinggi 

3 52%-67% 2 5,13% Sedang 

4 36%-51% 1 2,56% rendah 

5 20%-35% 0 0 Sangat rendah 

Total 39 100% 
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    Tabel 4.13 Hasil Analisis Deskriptif Persentatif 

          Indikator Akses Pelaporan 

  

 

Sumber:Data penelitian, diolah 2011 

Dari tebel 4.13 dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden atau 

35,90% menjawab sangat besar, 21 responden atau 53,85% menjawab 

besar, 3 responden atau 7,70% menjawab sedang, dan 1 atau 2,56 % 

responden menjawab kecil dalam hal akses pelaporan berpengaruh pada 

judgement auditor eksternal. 

d.  Pengawasan Rekruitmen  

Pengawasan rekruitmen adalah tingkat pengawasan saat 

penerimaan auditor untuk menjadi auditor dalam perusahaan. Gambaran 

tentang indikator pengawasan rekruitmen dapat dilihat secara lebih rinci 

dalam lampiran 8 hal 113 sedangkan setelah dimasukan dalam kriteria, 

nampak dalam tabel 4.14 berikut: 

 

 

 

 

 

No Interval  Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 14 35,90% Sangat tinggi 

2 68%-83% 21 53,85% Tinggi 

3 52%-67% 3 7,70% Sedang 

4 36%-51% 1 2,56% Rendah 

5 20%-35% 0 0 Sangat Rendah 

Total  39 100%   
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  Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Persentase 

Indikator Pengawasan Rekruitmen 

No Interval  Frekuensi Persentase Kriteria 

1 84%-100% 14 35,90% Sangat tinggi 

2 68%-83% 18 46,15% Tinggi 

3 52%-67% 5 18,91% Sedang 

4 36%-51% 2 5,13% Rendah 

5 20%-35% 0 0 Sangat rendah 

Total  39 100%   

Sumber : Data penelitian, diolah 2011 

 Tabel 4.14 menunjukan bahwa sebanyak 14 responden atau 

35,90% menjawab sangat tinggi, 18 responden atau 46,15% menjawab 

tinggi, 5 responden atauu 18,91%  menjawab sedang, dan 2 responden atau 

5,13% menjawab rendah dalam hal pengawasan rekruitmen auditor 

internal berpengaruh pada judgement auditor eksternal. 

3. Judgement auditor eksternal 

Judgement adalah pendapat dari auditor eksternal setelah 

melakukan serangkaian kegiatan pengauditan pada sebuah organisasi. 

Dalam menetapkan judgementnya, auditor eksternal memandang dari 

berbagai hal, termasuk kualitas dari auditor internal, jika auditor eksternal 

memutuskan untuk bekerjasama dengan auditor internal suatu organisasi 

yang akan diaudit. Gambaran tentang judgment auditor eksternal dapat 

dilihat secara lebih rinci dalam lampiran 6 hal 108 sedangkan setelah 

dimasukan dalam kriteria, nampak dalam tabel 4.15 berikut: 
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Tabel 4.15 Gambaran tentang judgement auditor eksternal 

Interval  Kriteria  Frekuensi  Presentase 

84% - 100% Sangat tinggi 21 53,85% 

68% - 83% Tinggi  16 41,03% 

52% - 76% Sedang  2 5,13% 

36% - 51% Rendah  0 0.00% 

20% - 35% Sangat Rendah 0 0.00% 

Jumlah  39 100% 

  Sumber : Data penelitian, diolah 2011 

 Tabel 4.15 menunjukan bahwa judgement yang diberikan auditor 

eksternal yang melihat pada auditor internal dalam kategori tinggi, yaitu 

21  responden atau 53,85 %. 

 

4.2.3 Analisis Statistik Inferensial  

4.2.3.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau 

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

mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal 

atau tidak, maka dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogrov-smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 dan dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 
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Hasil pengujian normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov 

dengan bantuan SPSS 16 dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 114 

Secara lebih jelas hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.16 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized  Residual 

N 39 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.48065384 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .062 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .495 

Asymp. Sig. (2-tailed) .967 

a. Test distribution is Normal. 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov pada Tabel 4.16 di atas 

menunjukkan bahwa besarnya nilai kolmogorov- smirnov adalah 0.495 dan 

signifikan pada 0.967. Angka signifikan tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hal tersebut memberikan gambaran 

bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva 

normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Koefisien korelasi 
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hasilnya tinggi atau bahkan satu diantara beberapa atau semua variabel 

bebas yang menjelaskan model regresi (Ghozali 2006:91). Hasil Uji 

Multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 115, secara lebih 

jelas hasil pengujian multikolenieritas dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 Uji Multikolinieritas 

Coefficient Correlations
a
 

Model VAR00002 VAR00001 

1 Correlations VAR00002 1.000 -.739 

VAR00001 -.739 1.000 

Covariances VAR00002 .020 -.014 

VAR00001 -.014 .017 

a. Dependent Variable: VAR00003  

                                              Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Profesionalisme .454 2.201 

Objektivitas .454 2.201 

a. Dependent Variable: 

VAR00003 

     

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini 

tidak terjadi multikoliniearitas. Hal ini dapat dilihat pada nilai Variant 

Inflation factor kedua variabel. Variabel profesionalisme auditor internal 

sebesar 2,201 dan Variabel objektivitas sebesar 2,201, dan tidak lebih dari 

10.  
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3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105) berpendapat bahwa uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Hasil uji Heterokedastisitas dengan menggunakan 

Uji glejser yang dilakukan dengan SPSS dapat dilihat pada lampiran 9 

halaman 115. Secara lebih jelas hasil pengujian heterokedastisitas dapat 

dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut: 

       Tabel 4.18 Hasil Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.767 2.244  3.461 .001 

profesionalisme -.080 .075 -.241 -1.069 .292 

Objektivitas -.073 .081 -.202 -.897 .376 

a. Dependent Variable: abs_res    

Berdasarkan tabel 4.18 kedua variabel independen tidak signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute. Hal ini 

terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

4.2.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis pengaruh profesionalisme dan objektivitas auditor 

internal terhadap judgement auditor eksternal dapat dilihat pada lampiran 
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10 halaman 116 Secara lebih jelas hasil pengujian regresi berganda dapat 

dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 31.031 3.948  7.860 .000 

Profesionalisme -.421 .132 -.532 -3.197 .003 

Objektivitas .890 .142 1.040 6.253 .000 

a. Dependent Variable: VAR00003    

 

Terlihat pada tabel 4.19 diatas, persamaan regresi berganda dapat 

ditulis sebagai berikut yaitu: 

Y = α + β1X1 + β2X2  

Y = 31,031 +(- 0,421X1) + 0,890 X2 

Dari persamaan diatas maka dapat jelaskan sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar 31,031 berarti bahwa judgement auditor eksternal 

tetap dapat meningkat sebesar nilai konstantanya meskipun variabel 

independennya benilai nol. 

2) Koefisien X1 (profesionalisme) sebesar 0,421, hal ini berarti setiap 

kenaikan satu skor untuk variabel profesionalisme auditor internal 

akan diikuti penurunan judgement auditor eksternal sebesar 0,421 

dengan asumsi varibel lain konstan. 

3) Koefisien X2 (objektivitas) sebesar 0,890, hal ini berarti setiap 

kenaikan satu skor untuk variabel objektivitas auditor internal akan 
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diikuti kenaikan judgement auditor eksternal sebesar 0,890 dengan 

asumsi varibel lain konstan. 

4.2.3.3 Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dimaksudkan untuk 

mengetahui adanya pengaruh profesionalisme dan ojektivitas auditor 

internal terhadap judgment auditor eksternal secara simultan. Kriteria 

pengujiannya yaitu apabila nilai p value < 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima. Hasil uji F dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 

116 Secara lebih jelas hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada 

tabel 4.20 sebagai berikut: 

        Tabel 4.20 Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 282.931 2 141.465 21.779 .000
a
 

Residual 233.838 36 6.496   

Total 516.769 38    

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001   

b. Dependent Variable: VAR00003    

Hasil uji F diperoleh F hitung = 21,779 dengan nilai p value = 0,00 < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini 

membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan profesionalisme dan 

objektivitas auditor internal terhadap judgement auditor eksternal. 
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2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (Uji t) dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

pengaruh profesionalisme dan ojektivitas auditor internal terhadap 

judgment auditor eksternal secara parsial. Untuk hasil uji (t) dapat dilihat 

pada tabel 4.18. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10 

halaman 116 Secara lebih jelas hasil pengujian regresi berganda dapat 

dilihat pada tabel 4.18. 

a. Profesionalisme Auditor Internal 

Berda sarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh 

profesionalisme auditor internal terhadap judgement auditor eksternal 

dengan menggunakan SPSS 16 diperoleh nilai signifikansi 0,03 < 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, atau dengan kata lain ada 

pengaruh profesionalisme internal auditor terhadap judgement  auditor 

eksternal. 

b. Objektivitas  Auditor Internal 

Berdasakan hasil pengujian secara parsial pengaruh objektivitas 

auditor internal auditor terhadap judgement eksternal auditor dengan 

menggunakan SPSS 16 diperoleh nilai signifikansi 0,00 < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, atau ada objektivitasauditor 

internal terhadap judgement  auditor eksternal. 

3. Koefisien Secara Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh 

variabel profesionalisme dan objektivitas auditor intenal terhadap 
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judgment auditor ekstenal secara simultan digunakan koefisien 

determinan (R
2
). Hasil pengujian dengan perhitungan analisis regresi 

ganda menggunakan SPSS 16.0 for dapat dilihat pada lampiran 10 

halaman 116 Secara lebih jelas hasil pengujian regresi berganda dapat 

dilihat pada tabel 4.21 sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Koefisien Determinasi  

 

 

 

 

Hasil analisis diperoleh nilai adjusted R
2  

sebesar 0,522  ini 

menunjukan bahwa pengaruh profesionalisme dan objektivitas 

auditor Internal terhadap judgement eksternal auditor sebesar 

52,2%. 

Setelah melakukan analisis atas data, hasil pengujian 

terhadap hipotesis yang dikembangkan secara ringkas disajikan 

pada tabel 4.21 tabel tersebut memperlihatkan hasil analisis dari 

penelitian. Dari ketiga hipotesis yang dibuat, hasil analisis 

menunjukan bahwa semua hipotesis diterima. Tabel 4.22 Berikut 

merupakan ringkasan dari hasil pengujian hipotesis :     

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .740
a
 .547 .522 2.54863 

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001 

b. Dependent Variable: VAR00003  
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Tabel 4.22 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 
Terdapat pengaruh antara 

profesionalisme dan objektivitas 

auditor internalterhadap  judgement 

auditor eksternal 

Hipotesa 

Diterima 

H2 
Terdapat pengaruh antara 

profesionalisme auditor internal 

terhadap  judgement auditor eksternal 

Hipotesa  

Diterima 

H3 
Terdapat pengaruh antara objektivitas 

auditor internal terhadap  judgement 

auditor eksternal. 

Hipotesa  

Diterima 

 

4.3. Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh profesionalisme dan objektivitas Terhadap Judgement 

Eksternal Auditor Secara Simultan 

Hipotesis 1 yang menyatakan profesionalisme dan objektivitas 

mempengaruhi judgement auditor eksternal secara simultan diterima secara 

statistik, sehingga dapat dipahami bahwa seorang auditor internal suatu 

perusahaan yang mempunyai sikap profesionalisme dan objektivitas yang 

tinggi akan dapat mempengaruhi auditor eksternal ketika akan memberikan 

judgemen-nya pada jasa audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Hal ini 

menunjukan bahwa ketika auditor eksternal datang untuk melakukan audit 

pendahuluan dan mengetahui bahwa perusahaan yang akan dia audit 

memiliki fungsi internal audit (auditor internal), setelah diteliti lebih lanjut 

diketahui bahwa auditor internal memiliki sikap profesionalisme yang baik 

dan objektivitas yang baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor 
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internal perusahaan tersebut baik dengan kata lain maka dapat mempercayai 

atas pekerjaan internal auditor dan dapat menjalin kerjasama dengan auditor 

internal dalam rangka untuk menghemat biaya auditan. 

Hasil pengujian statistik secara simultan ini mendukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Haron dkk dan Wahyudi dkk yang 

menggunakan alat analisis yang berbeda, yaitu penelitian haron dkk 

menggunakan ANOVA, sedangkan wahyudi dkk menggunakan analisis 

regresi berganda menunjukan bahwa auditor eksternal memandang 

profesionalisme dan objektivitas auditor internal faktor utama dalam menilai 

pekerjaan auditor internal dan sebagai pertimbangan auditor ekternal 

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan teori pengambilan 

keputusan yang menyatakan bahwa seseorang akan mengambil suatu 

keputusan didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yangmana asumsi 

tersebut berasal dari dua faktor yaitu yang berasal dari luar dalam hal ini 

adalah auditor internal dan dari dalam, yaitu auditor eksternal itu sendiri. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian ini, bahwa ketika auditor eksternal 

menyakini setelah mengamati dan meneliti tentang profesionalisme dan 

objektivitas auditor internal maka hal ini akan mempengruhi judgement 

auditor eksternal dan cenderung akan mengandalkan auditor internal. 

4.3.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Judgement Eksternal 

Auditor  

Hipotesis 2 yang menyatakan profesionalisme auditor internal 

mempunyai pengaruh secara signifikan diterima secara statistik. Sehingga 
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dapat dipahami bahwa bahwa auditor internal suatu perusahaan yang 

memiliki sikap profesionalisme yang tinggi akan mempengaruhi judgement 

auditor eksternal. Karena dengan memiliki sikap profesionalisme yang 

tinggi maka akan dapat mengungkapkan temuan-temuan audit. Sikap  

profesional internal auditor merupakan wujud dari hasil pekerjaan dari 

auditor internal untuk dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. 

Semakin tinggi sikap profesional auditor internal maka nantinya akan  

mempengaruhi judgement auditor eksternal, sebagaimana hal ini juga telah 

dijelaskan dalam SPAP, mengenai hubungan auditor internal dengan auditor 

eksternal, yaitu Apabila beberapa aktivitas auditor intern telah relevan 

dengan hasil audit, maka auditor independen dapat menyimpulkan bahwa 

tidaklah efisien mempertimbangkan lebih lanjut atas pekerjaan auditor 

intern. Sehingga hubungan kerja sama antara internal auditor dan eksternal 

auditor dapat dilakukan, mengingat bahwa dengan memanfaatkan hasil dari 

knerja yang telah dilakukan oleh auditor internal maka akan dapat 

mengurangi waktu dan biaya saat melakukan proses auditannya, dan hal ini 

juga akan mempengaruhi hasil keputusan dari judgement auditor eksternal. 

Dari analisis deskriptif gambaran tentang auditor eksternal terhadap 

judgement auditor eksternal menunjukkan hasil bahwa sebesar 94,87% atau 

37 responden dari 39 responden memandang bahwa sikap profesional 

auditor internal dapat mempengaruhi judgement auditor eksternal saat 

melakukan proses auditannya. 
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Hasil hipotesis ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh wahyudi dkk, yang menunjukan bahwa auditor eksternal memandang 

profesionalisme auditor internal. sebagai salah satu faktor yang menjadi 

penilaian auditor internal dan sebagai pertimbangan auditor ekternal. 

4.3.3 Pengaruh Objektivitas Terhadap Judgment Auditor Eksternal  

Hipotesis 3 yang menyatakan ada pengaruh objektivitas auditor 

internal mempunyai pengaruh secara signifikan diterima secara statistik. 

Sehingga dapat dipahami bahwa bahwa auditor internal suatu perusahaan 

yang memiliki objektivitas yang baik maka akan mempengaruhi judgement 

auditor eksternal. Karena dengan memiliki objektivitas yang baik maka akan 

dapat dapat dilihat hasil kinerja auditor internal dan apakah pekerjaan dari 

auditor internal tersebut sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

auditor eksternal. Jika hasil pekerjaan sesuai dengan pekerjaan maka auditor 

eksternal dapat memakai pekerajaan tersebut, tanpa harus mengulanginya 

kembali. Hal ini tentu sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan SPAP 

yang menjadi pedoman para akuntan di Indonesia. SPAP menjelaskan 

jikalau hasil pekerjaan auditor internal relevan dengan pekerjaan auditor 

internal maka pekerjaan auditor internal tesebut dapat digunakan, setelah 

auditor eksternal yakin akan objektivitas dan kompetensi auditor 

internal.berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis deskriptif 

bahwa sikap objektivitas auditor internal akan berpengaruh terhadap 

judgement auditor eksternal sebesar 46,15% atau sebanyak 18 koresponden 

menyatakan sangat tinggi mempengaruhi judgement auditor eksternal dan 
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sebanyak sebayak 18 responden atau 46,15% menyatakan tinggi untuk 

objektivitas auditor internal mempengaruhi judgement auditor eksternal. 

Hasil pengujian statistik ini mendukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haron dkk, yang menunjukan bahwa auditor eksternal 

memandang objektivitas auditor internal sebagai faktor utama dalam 

pertimbangan auditor ekternal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pemabahasan dapat diambil 

simpulan antara lain: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

profesionalisme dan objektivitas auditor internal terhadap judgement 

auditor eksternal. Jadi dapat dikatakan bahwa kenaikan 

profesionalisme dan objktivitas auditor internal akan mempengaruhi 

judgment auditor eksternal. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara profesionalisme auditor 

internal dengan judgement auditor eksternal. 

3. Terdapat pengaruh signifikan antara objektivitas auditor internal 

terhadap judgement auditor eksternal. 

5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih banyak kekurangan,. 

Oleh karena itu peneliti menyarankan: 

1. Bagi auditor internal 

Auditor internal hendaknya dapat meningkatkan 

profesionalisme dan objektivitasnya dalam menjalankan tugasnya, hal 

ini didasarkan pada hasil observasi awal peneliti yang menunjukkan 

bahwa adanya ketidaktelitian dari auditor internal yang menyebabkan 

ada beberapa berkas yang hilang saat auditor independen melakukan 

proses auditannya, sehingga hal ini nantinya juga akan mempengaruhi 
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judgment auditor eksternal. Hasil analisis deskriptif yang telah 

diperhitungkan dalam analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebesar 94,87%  profesionalisme auditor internal dalam 

kriteria tinggi dan sebesar 46,15% objektivitas mempengaruhi 

judgment auditor internal mempengaruhi judgment auditor eksternal. 

2. Bagi organisasi atau perusahaan 

Organisasi atau perusahaan perlu meningkatkan kembali peran 

serta fungsi auditor internal dengan menigkatkan kembali program 

yang dapat menabah  kompetensi auditor internal dan tetap menjaga 

independensi dari auditor internal. Sehingga kerjasama antara 

auditor internal organisasi atau perusahaan dengan auditor eksternal 

dapat tercapai dan dapat lebih mengefisienkan biaya dan waktu 

audit yang dibutuhkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini 

memilki keterbatasan, yaitu: 

a. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan conviniance sampling, sehingga partisipasi auditor 

yang ada dalam penelitian ini masih sangat belum maksimal, 

maka disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan 

teknik pengambilan sampling dengan metode purposive 

sampling, dimana dengan menggunakan teknik purposive 

sampling diharapkan partisipasi auditor dapat lebih maksimal 
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dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan yaitu dengan 

memperhatikan waktu luang dari auditor seperti halnya penelitian 

dapat dilakukan pada bulan-bulan April, Mei, Juni atau Bulan 

Oktober. 

b. Dalam penlitian ini pengukuran judgment hanya manggunakan 

variabel eksogen (eksternal) saja, sehingga diharapkan untuk 

peneliti selanjutnya perlu menambahkan variabel endogen 

sebagai variabel kontrol, misalnya : pengalaman auditor 

eksternal, tingkat pendidikan auditor eksternal dan 

profesionalisme auditor eksternal. 
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Lamp.  :   

H a l .   : Ijin Survei Pendahuluan 

Yth.     :   

 

Dengan hormat, 

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan Ijin Survei Pendahuluan untuk penyusunan Skripsi 

oleh mahasiswa sebagai berikut : 

  

N a m a   : Tedy Irmawan 

N I M    : 7250407113 

Jurusan/Jenjang  : Akuntansi S1 

Judul                  : “ Pengaruh Profesionalisme Dan Objektivitas Auditor Internal  

Terhadap Judgment Auditor Eksternal”   

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diatas dapat 

diijinkan untuk mengadakan  Penelitian di Instansi yang Saudara pimpin,  dengan alokasi 

waktu Bulan Februari 2011 s/d selesai. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan  terima kasih.   

          Ketua Jurusan,   

 

Amir Mahmud . S.Pd. M. Si  

NIP : 197212151998021001 

Tembusan  :         

1.Dekan                                                                                             

2. Pemb. Dekan Bid. Akademik  

Fakultas Ekonomi UNNES. 

             FM-05-AKD-24 
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Lampiran 3  

ANGKET PENELITIAN 

Perihal : Permohonan Pengisian Daftar Kuesioner 

Kepada Yth : 

Bapak/Ibu auditor 

 

Dengan hormat, 

Saya mengirimkan kuesioner ini : 

Nama  : Tedy Irmawan 

Status  : Mahasiswa Jurusan Akuntansi UNNES 

NIM  : 7250407113 

Dalam rangka penulisan skripsi, saya memerlukan informasi yang dapat mendukung 

untuk penelitian yang akan saya lakukan. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini akan 

sangat menentukan keberhasilan saya dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini mencoba 

untuk meneliti mengenai “Pengaruh Profesionalisme dan Objektivitas Auditor Internal 

Terhadap Judgment Auditor Eksternal”. 

Data yang didapat akan dianalisis secara agregat, bukan dalam bentuk mengenai 

jawaban Bapak/Ibu. Sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga kerahasiaan dari 

jawaban responden dan dari jawaban yang telah diisikan, tidak akan berdampak apapun 

terhadap responden. Saya berharap Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi lengkap kuesioner ini. 

Demikian permohanan ini saya buat, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu, saya 

sampaikan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

Tedy irmawan 
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Judul : Pengaruh Profesionalisme Dan Objektivitas Auditor Internal Terhadap 

Judgement Auditor Eksternal. 

Cara Pengisian jawaban : 

Bapak/Ibu diminta mengisi lembar evaluasi ini dengan cara memberikan tanda chek () pada 

kolom nilai yang sesuai. Ada 5 pilihan alternstif jawaban yaitu: 

a. Nilai 1 sangat kecil 

b. Nilai 2 kecil 

c. Nilai 3 sedang 

d. Nilai 4 besar 

e. Nilai  5 sangat besar. 

 

Bagian A : Profil Responden 

Petunjuk : lingkari huruf yang menjadi pilihan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i 

 

1) Pendidikan terakhir anda : 

a. D3 b. S1  c. S2 d. S3 

2) Sudah berapa kali Bapak/ Ibu/ Saudara/i melayani klien yang mempunyai fungsi internal 

audit ? 

a. 2-3  kali b. 4-5 kali c. 6-7 kali d. 8-9 kali e. > 10  

3) Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja sebagai auditor eksternal di KAP? 

a. 1 Th  b. 2 Th   c.3 Th  d.4Th  e.>5 Th 
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JUDGMENT 

NO 

 

 

PERTANYAAN 

 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

TINGKAT PENDIDIKAN 

     1 

 

 

 

 

Jika jenjang pendidikan audiror 

eksternal/independent tinggi minimal 

S1, apakah hal tersebut dapat 

mempengaruhi judgement auditor 

esternal tersebut ? 

     2 

 

 

 

 

Apabila auditor eksternal /independent 

sering mengikuti pelatihan, apakah hal 

tersebut akan mempengaruhi 

judgement auditor, saat mengaudit 

suatu perusahaan/ instansi? 

     3 

 

 

 

 

 

Apabila auditor eksternal/independen  

mayoritas telah memperoleh gelar 

sebagai akt(gelar sebagai profesi 

akuntan), apakah hal tersebut akan 

mempengaruhi judgment dalam 

auditor eksternal? 

     PENGALAMAN 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila auditor eksternal /independent 

memiliki pengalaman dalam mengaudit 

suatu perusahaan atau instansi 

sebelumnya, apakah hal tersebut  akan 

mempengaruhi judgement auditor pada 

saat mengaudit suatu perusahaan/ 

instansi? 

     
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila auditor eksternal /independent 

memiliki pengalaman dalam mengaudit 

suatu perusahaan atau instansi minimal 

salama 10th, apakah hal tersebut  akan 

mempengaruhi judgement auditor pada 

saat mengaudit suatu perusahaan/ 

instansi? 

     6 

 

 

 

Apabila auditor eksternal /independent 

memiliki pengalaman dalam mengaudit 
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 suatu perusahaan atau instansi 

sebelumnya dengan perusahaan yang 

sama, apakah hal tersebut  akan 

mempengaruhi judgement auditor pada 

saat mengaudit suatu perusahaan/ 

instansi tersebut? 

MATERIALITAS 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor eksternal/ independent 

sedang melaksanakan audit,  kemudian 

auditor tersebut menemukan 

penyimpangan-penyimpangan dalam 

proses audit dan sifatnya material, 

apakah hal tersebut akan 

mempengaruhi judgement auditor pada 

saat mengaudit suatu perusahaan/ 

instansi? 

 

     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor eksternal/ independent 

sedang melaksanakan audit,  kemudian 

auditor tersebut melakukan pengujian 

terhadap akun-akun yang dianggap 

rawan(seperti kas,piutang),kemudian 

auditor melakukan pengujian terhadap 

akun-akun tersebut,dan hal tersebut 

tidak sesuai dengan yang ada dalam 

asersi menejemen, apakah hal tersebut 

akan mempengaruhi judgement auditor 

pada saat mengaudit suatu perusahaan/ 

instansi? 
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KEYAKINAN 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor eksternal/independent 

akan mengaudit suatu 

perusahaan/instansi yang baru pertama 

kali auditor tersebut mengaudit, namun 

perusahaan/instansi pada periode-

periode sebelumnya sudah pernah 

diaudit oleh auditor lain (berganti 

auditor), apakah hal tersbut akan 

mempengaruhi judgement auditor 

eksternal tersebut pada saat mengaudit 

perusahaan/ instansi ? 

     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor eksternal/ independent 

akan mengaudit suatu perusahaan/ 

instansi yang baru pertama kali auditor 

tesebut mengaudit, namun 

perusahaan/instansi pada periode-

periode sebelumnya sudah pernah 

diaudit oleh auditor lain (berganti 

auditor), dan auditor yang baru 

mengenal dan yakin atas kualitas dari 

auditor yang mengaudit sebelumnya, 

apakah hal tersebut akan 

mempengaruhi judgement auditor 

eksternal pada saat mengaudit suatu 

perusahaan/instansi tersebut? 
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PROFESIONALISME 

NO 

 

 

PERTANYAAN 

 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

PENGABDIAN PADA PROFESI 
     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informasi, auditor intenal 

perusahaan telah bekerja secara 

profesional untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Seberapa besar hal 

ini dapat mempengaruhi judgment 

auditor eksternal dalam mempercayai 

auditor internal ? 

     
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informasi, auditor intenal 

perusahaan telah bekerja secara 

profesional meskipun pihak menejer 

pernah memberikan imbalan yang 

besar kapada auditor internal, akan 

tetapi auditor tersebut tetap 

profesional dalam menjalankan 

pekerjaannya. Seberapa besar hal ini 

dapat mempengaruhi pertimbangan 

auditor eksternal dalam mempercayai 

auditor internal ? 

     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor internal telah 

menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagaimana ia telah 

menjalankan tugas sesuai SPAI, 

Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 
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KEWAJIBAN SOSIAL 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika internal telah bekerja sesuai 

dengan prosedur dan kemampuan 

yang dimiliki dan berkerja secara 

transparansi untuk menjaga 

kepercayaan perusahaan terhadap 

publik. Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 

     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesi auditor internal merupakan 

posisi yang paling independen dalam 

suatu perusahaan untuk 

mengungkapkan kondisi perusahaan 

terhadap publik. Seberapa besar hal ini 

dapat mempengaruhi pertimbangan 

auditor eksternal dalam mempercayai 

auditor internal ? 

     

6 

 

 

 

 

 

 

 

Jika auditor  telah mengungkapkan 

mengenai kondisi perusahaan baik 

pengendalian intern perusahaan 

maupun kondisi perusahaan secara 

terbuka kepada auditor eksternal. 

Seberapa besar hal ini akan 

mempengaruhi judgment auditor 

eksternal? 

     OTONOMI 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

7 

 

 

 

 

 

 

Jika internal audit telah bekerja secara 

mandiri tanpa suatu tekanan dari pihak 

manapun  dan  menemukan  hasil audit 

berupa rekomendasi terhadap 

perusahan berdasarkan fakta yang 
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ditemui dalam proses pemeriksaan. 

Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika auditor internal telah menjalankan 

tugas dan kewajibannya secara 

independent dan melaporkan semua 

hasil temuannya dan mamu 

mengungkapkan hasil temuan auditnya 

mengenai perusahaan tempat ia 

bekerja kepada auditor eksternal tanpa 

ada tekanan dari pihak manapun. 

Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 

     AFIIASI DENGAN SESAMA PROFESI 

 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dalam menjalankan tugasnya, 

internal audit bekerja sesuai dengan 

standar acuan ikatan sesama profesi 

audit. Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 

     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informasi auditor internal 

selalu aktif untuk mengikuti pelatihan 

ataupun pertemuan-pertemuan para 

auditor  untuk dapat menyesuaikan 

standar pekerjaan auditor intern. 

Seberapa besar hal ini akan 
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mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal? 

KEYAKINANTERHADAP PERATURAN 

PROFESI 

SANGAT 

KECIL 

 (1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR  

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika internal audit telah bekerja 

sesuai standar profesi  kemudian 

menyerahkan laporan keuangan sesuai 

dengan standar akuntansi kepada 

auditor eksternal. Seberapa besar hal 

ini dapat mempengaruhi pertimbangan 

auditor eksternal dalam mempercayai 

auditor internal ? 

     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika internal audit telah bekerja 

secara profesional untuk 

meningkatkan kepercayaan 

masyarakat mengenai kondisi 

perusahaan dan ia mempercayai 

bahwa yang dapat menilai 

(berwenang) mengoreksi hasil 

pekerjaannya adalah auditor 

independen. Seberapa besar hal ini 

dapat mempengaruhi pertimbangan 

auditor eksternal dalam mempercayai 

auditor internal ? 
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OBJEKTIVITAS 

NO 

 

PERTANYAAN 

 

SANGAT 
KECIL  

(1) 

KECIL 
 

(2) 

SEDANG 
 

(3) 

BESAR 
 

(4) 

SANGAT 
BESAR 

(5) 

LEVEL ORGANISASI 
     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informasi tahun sebelumnya, 

internal audit klien melapor kepada level 

organisasional (misal komite audit) 

untuk meyakinkan independensi operasi, 

seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi judgement auditor 

eksternal ? 

     
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informasi tahun sebelumnya, 

internal audit klien selalu melaporkan 

laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar pelaporan keuangan  kepada 

pihak menejerial. Untuk menyatakan 

keobjektivitasan dari laporan keuangan 

yang telah dibuat. seberapa besar hal ini 

dapat mempengaruhi judgement auditor 

eksternal ? 

     PENGKOMUNIKASIAN MASALAH 

 

SANGAT 

KECIL  

(1) 

KECIL 

 

(2) 

SEDANG 

 

(3) 

BESAR 

 

(4) 

SANGAT 

BESAR 

(5) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor internal telah mampu 

untuk membicarakan kemungkinan 

masalah akuntansi atau auditing dari  

hasil pencarian investigasi auditor 

eksternal, maka pada tingkat mana audit 

independen akan mempertimbangkan 

laporan internal audit ? 

     4 

 

 

 

 

 

 

Ketika auditor internal mampu untuk 

menunjukan bukti-bukti yang cukup 

mengenai hasil pelaporannya kepada 

pihak auditor eksternal, maka seberapa 
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besar tingkat kepercayaan auditor 

eksternal untuk mempercayai auditor 

intern? 

AKSES PELAPORAN 

 

SANGAT 
KECIL  

(1) 

KECIL 
 

(2) 

SEDANG 
 

(3) 

BESAR 
 

(4) 

SANGAT 
BESAR 

(5) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari informasi tahun sebelumnya, akses 

yang dimiliki auditor internal untuk 

melapor kepada Dewan Komisaris, 

Komite Audit atau Manajer Pemilik 

sudah cukup tinggi. Seberapa besar hal 

ini dapat mempengaruhi pertimbangan 

auditor eksternal dalam mempercayai 

auditor internal? 

     
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut informasi tahun sebelumnya, 

auditor internal selalu melaporkan hasil 

temuannya berupa rekomendasi kepada 

pihak menejerial perusahaan, kemudian 

hasil rekomendasi tersebut diterapkan 

dan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, maka seberapa besar tingkat 

kepercayaan auditor eksternal untuk 

mempercayai auditor intern? 

     PENGAWASAN REKRUITMEN 

 

SANGAT 
KECIL  

(1) 

KECIL 
 

(2) 

SEDANG 
 

(3) 

BESAR 
 

(4) 

SANGAT 
BESAR 

(5) 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika pengangkatan dan pemberhentian 

internal auditor diawasi dan dilakukan 

secara langsung oleh Dewan Komisaris, 

Komite Audit, atau Manajer Pemilik. 

Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika proses rekruitment yang dilakukan 

oleh perusahaan dialakukan sesuai 

dengan standar sebagai profesi akuntan 

dan langsung diawasi oleh Dewan 

Komisaris, Komite Audit, atau Manajer 

Pemilik. Seberapa besar hal ini dapat 

mempengaruhi pertimbangan auditor 

eksternal dalam mempercayai auditor 

internal ? 
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Lampiran 4 Analisis Validitas Profesionalisme, Objektivitas dan Judgment Auditor 

 

NO 
 PROFESIONALIOSME (x1) objektivitas (x2) judgment (y) 

 
kor 

PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5 

PRO

6 PRO7 PRO8 PRO9 PRO10 PRO11 PRO12 PRO13 obj1 obj2 obj3 obj4 

1 kor1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 

2 kor2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 kor3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 kor4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 

5 kor5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  sx 17 15 15 15 15 17 15 17 17 15 15 15 16 15 17 18 17 

 

sx
2
 59 49 49 49 49 59 49 59 59 49 49 49 54 49 59 66 61 

 

SXY 1880 1710 1710 1710 1710 1880 1710 1880 1880 1710 1710 1710 1792 1710 1880 1968 1886 

 

rxy 

0,973

49 

0,97392

65 

0,97392

65 

0,97392

65 

0,97392

65 

0,97

35 

0,973

93 

0,97348

59 

0,97348

59 

0,97392

65 

0,97392

65 

0,97392

65 

0,86540

58 

0,97392

65 

0,97348

59 

0,62504

26 

0,662128

8 

 

rtabel 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 

0,87

8 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 

 

kriteria vld vld vld vld vld vld vld Vld vld vld vld vld Invld vld vld Invld Invld 
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obj5 obj6 obj7 obj8 obj9 obj10 jud1 jud2 jud3 jud4 jud5 jud6 jud7 jud8 jud9 jud10 jud11 

2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

15 14 17 16 15 16 14 16 17 17 17 16 17 17 13 13 16 

49 44 59 54 49 54 44 54 59 59 59 54 59 59 37 37 52 

1710 1612 1880 1798 1710 1798 1612 1798 1880 1880 1880 1798 1880 1880 1479 1479 1747 

0,9739 0,9734 0,9734 0,9359 0,9739 0,9355 0,97348 0,9359 0,9734 0,9734 0,9734 0,9359 0,9734 0,9734 0,9107 0,9107 0,6291 

0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 

Vld vld Vld Vld Vld vld Vld vld vld vld vld vld vld vld vld vld Invld 
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Lampiran 5 Analisis Realibilitas  

PROFESIONALISME 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 5 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 5 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.991 .996 13 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5 PRO6 PRO7 PRO8 PRO9 PRO10 PRO11 PRO12 PRO13 

PRO1 1.000 .913 .913 .913 .913 1.000 .913 1.000 1.000 .913 .913 .913 .873 

PRO2 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO3 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO4 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO5 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO6 1.000 .913 .913 .913 .913 1.000 .913 1.000 1.000 .913 .913 .913 .873 

PRO7 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO8 1.000 .913 .913 .913 .913 1.000 .913 1.000 1.000 .913 .913 .913 .873 

PRO9 1.000 .913 .913 .913 .913 1.000 .913 1.000 1.000 .913 .913 .913 .873 

PRO10 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO11 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO12 .913 1.000 1.000 1.000 1.000 .913 1.000 .913 .913 1.000 1.000 1.000 .896 

PRO13 .873 .896 .896 .896 .896 .873 .896 .873 .873 .896 .896 .896 1.000 
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OBJEKTIVITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 5 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 5 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.971 .979 10 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 obj1 obj2 obj3 obj4 obj5 obj6 obj7 obj8 obj10 obj11 

obj1 1.000 .913 .913 .559 1.000 .913 .913 .896 1.000 .559 

obj2 .913 1.000 1.000 .612 .913 1.000 1.000 .873 .913 .612 

obj3 .913 1.000 1.000 .612 .913 1.000 1.000 .873 .913 .612 

obj4 .559 .612 .612 1.000 .559 .612 .612 .869 .559 1.000 

obj5 1.000 .913 .913 .559 1.000 .913 .913 .896 1.000 .559 

obj6 .913 1.000 1.000 .612 .913 1.000 1.000 .873 .913 .612 

obj7 .913 1.000 1.000 .612 .913 1.000 1.000 .873 .913 .612 

obj8 .896 .873 .873 .869 .896 .873 .873 1.000 .896 .869 

obj10 1.000 .913 .913 .559 1.000 .913 .913 .896 1.000 .559 

obj11 .559 .612 .612 1.000 .559 .612 .612 .869 .559 1.000 

 

JUDGMENT AUDITOR 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 5 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 5 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 jud1 jud2 jud3 jud4 jud5 jud6 jud7 jud8 jud9 jud10 jud11 

jud1 1.000 .873 1.000 1.000 1.000 .873 1.000 1.000 .919 .919 .612 

jud2 .873 1.000 .873 .873 .873 1.000 .873 .873 .802 .802 .535 

jud3 1.000 .873 1.000 1.000 1.000 .873 1.000 1.000 .919 .919 .612 

jud4 1.000 .873 1.000 1.000 1.000 .873 1.000 1.000 .919 .919 .612 

jud5 1.000 .873 1.000 1.000 1.000 .873 1.000 1.000 .919 .919 .612 

jud6 .873 1.000 .873 .873 .873 1.000 .873 .873 .802 .802 .535 

jud7 1.000 .873 1.000 1.000 1.000 .873 1.000 1.000 .919 .919 .612 

jud8 1.000 .873 1.000 1.000 1.000 .873 1.000 1.000 .919 .919 .612 

jud9 .919 .802 .919 .919 .919 .802 .919 .919 1.000 1.000 .875 

jud10 .919 .802 .919 .919 .919 .802 .919 .919 1.000 1.000 .875 

jud11 .612 .535 .612 .612 .612 .535 .612 .612 .875 .875 1.000 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.979 .987 11 
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Lampiran 6 

Data Analisis Deskriptif Judgment Auditor Eksternal 

            DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN judgement auditor eksternal 

SANGAT 
BESAR 9 14 14 9 8 9 10 8 11 13 21 

BESAR 24 21 18 24 24 23 26 27 17 17 16 

SEDANG 5 4 6 6 7 7 3 4 9 8 2 

KECIL 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 

SANGAT 
KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

JUMLAH 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

            

            DISTRIBUSI PERSENTASE JAWABAN RESPONDEN  judgement auditor eksternal 

SANGAT 
BESAR 23,08 35,90 35,90 23,08 20,51 23,08 25,64 20,51 28,21 33,33 53,84615 

BESAR 61,54 53,85 46,15 61,54 61,54 58,97 66,67 69,23 43,59 43,59 41,02564 

SEDANG 12,82 10,26 15,38 15,38 17,95 17,95 7,69 10,26 23,08 20,51 5,128205 

KECIL 2,56 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 2,56 0 

SANGAT 
KECIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                        

JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Lampiran 7 Daftar Distribusi Persentase  Profesionalisme Auditor Internal 

 

              DISTRIBUSI FREKUENSI profesionalisme auditor internal  

SANGAT 
TINGGI 2 2 2 4 4 2 1 0 7 2 3 1 0 

TINGGI 19 24 21 22 23 25 24 23 24 20 29 25 37 

SEDANG 16 11 15 11 11 11 13 14 7 13 5 12 1 

RENDAH 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 

SANGAT 
RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR PENGABDIAN PADA 

PROFESI 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
PROFESONALISME auditor eksternal % 

SANGAT BESAR 
2 2 2 1 2,564103 

BESAR 19 24 21 24 61,53846 

SEDANG 16 11 15 13 33,33333 

KECIL 2 2 1 1 2,564103 

SANGAT KECIL 
0 0 0 0 0 

          0 

JUMLAH 39 39 39 39 100 

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR KEWAJIBAN SOSIAL 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
PROFESONALISME auditor eksternal %  

SANGAT BESAR 
4 4 2 3 7,692308 

BESAR 22 23 25 28 71,79487 

SEDANG 11 11 11 7 17,94872 

KECIL 2 1 1 1 2,564103 

SANGAT KECIL 0 0 0 0 0 

          0 

JUMLAH 39 39 39 39 100 

 

 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

             

              DISTRIBUSI PERSENTASE profesionalisme auditor internal  

SANGAT 
TINGGI 5,1282 5,12 5,12 10,25 10,25 5,12 2,56 0 17,94 5,128 7,69 2,56 0 

TINGGI 48,71 61,53 53,84 56,41 58,97 64,10 61,56 58,97 61,53 51,28 74,35 64,10 94,87 

SEDANG 41,02 28,20 38,46 28,20 28,20 28,20 33,33 35,89 17,94 33,33 12,82 30,76 2,56 

RENDAH 5,128 5,12 2,56 5,12 2,56 2,56 2,56 5,12 2,564 10,25 5,12 2,56 2,56 

SANGAT 
RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                           

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR OTONOMI 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
PROFESONALISME auditor eksternal  % 

SANGAT BESAR 1 0   1 2,564103 

BESAR 24 23   32 82,05128 

SEDANG 13 14   4 10,25641 

KECIL 1 2   2 5,128205 

SANGAT KECIL 0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39   39 100 

 

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR AFILIASI DENGAN 

SESAMA PROFESI 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
PROFESONALISME auditor eksternal   

SANGAT BESAR 
7 2   4 10,25641 

BESAR 24 20   28 71,79487 

SEDANG 7 13   6 15,38462 

KECIL 1 4   1 2,564103 

SANGAT KECIL 
0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39   39 100 

 

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR KEYAKINAN 

TERHADAP PERATURAN PROFESI 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
PROFESONALISME auditor eksternal   

SANGAT BESAR 
3 1   4 10,25641 

BESAR 29 25   32 82,05128 

SEDANG 5 12   1 2,564103 

KECIL 2 1   2 5,128205 

SANGAT KECIL 
0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39   39 100 
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Lampiran 8 Daftar Distribusi Persentase Objektivitas Auditor Internal 

 DISTRIBUSI FREKUENSI objektivitas auditor internal 

SANGAT 
TINGGI 9 9 9 9 7 10 5 13   18 

TINGGI 21 21 24 26 25 21 25 20   18 

SEDANG 7 7 5 2 6 8 6 4   2 

RENDAH 2 2 1 2 1 0 3 2   1 

SANGAT 
RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

                     

 39 39 39 39 39 39 39 39 0 39 

 

           

           DISTRIBUSI PERSENTASE OBJEKTIVITAS auditor internal  

SANGAT 
TINGGI 23,07692 23,07692 23,07692 23,07692 17,94872 25,64103 12,82051 33,33333 0 46,15385 

TINGGI 53,84615 53,84615 61,53846 66,66667 64,10256 53,84615 64,10256 51,28205   46,15385 

SEDANG 17,94872 17,94872 12,82051 5,128205 15,38462 20,51282 15,38462 10,25641   5,128205 

RENDAH 5,128205 5,128205 2,564103 5,128205 2,564103 0 7,692308 5,128205   2,564103 

SANGAT 
RENDAH 0 0 0 0           0 

                     

 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 

 

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR LEVEL ORGANISASI 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
OBJEKTIVITAS auditor eksternal   

SANGAT BESAR 
9 9   11 28,20513 

BESAR 21 21   23 58,97436 

SEDANG 7 7   3 7,692308 

KECIL 2 2   2 5,128205 

SANGAT KECIL 
0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39 0 39 100 
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DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR 

PENGKOMUNIKASIAN MASALAH 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
OBJEKTIVITAS auditor eksternal  % 

SANGAT BESAR 
9 9   17 43,58974 

BESAR 24 26   19 48,71795 

SEDANG 5 2   2 5,128205 

KECIL 1 2   1 2,564103 

SANGAT KECIL 
0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39 0 39 100 

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR AKSES PELAPORAN 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
OBJEKTIVITAS auditor eksternal   

SANGAT BESAR 
7 10   14 35,89744 

BESAR 25 21   21 53,84615 

SEDANG 6 8   3 7,692308 

KECIL 1 0   1 2,564103 

SANGAT KECIL 
0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39 0 39 100 

DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI INDIKATOR PENGAWASAN 

REKRUITMEN 

DISTRIBUSI FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN 
OBJEKTIVITAS auditor eksternal   

SANGAT BESAR 
5 13   14 35,89744 

BESAR 25 20   18 46,15385 

SEDANG 6 4   5 12,82051 

KECIL 3 2   2 5,128205 

SANGAT KECIL 
0 0   0 0 

          0 

JUMLAH 39 39 0 39 100 
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Lampiran 9  Hasil Uji Asumsi Klasik 

UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.48065384 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .062 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .495 

Asymp. Sig. (2-tailed) .967 

a. Test distribution is Normal. 
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UJI MULTIKOLENIERITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 31.031 3.948  7.860 .000   

VAR00001 -.421 .132 -.532 -3.197 .003 .454 2.201 

VAR00002 .890 .142 1.040 6.253 .000 .454 2.201 

a. Dependent Variable: VAR00003      

UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

uji glejser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model VAR00002 VAR00001 

1 Correlations VAR00002 1.000 -.739 

VAR00001 -.739 1.000 

Covariances VAR00002 .020 -.014 

VAR00001 -.014 .017 

a. Dependent Variable: VAR00003  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.767 2.244  3.461 .001 

VAR00001 -.080 .075 -.241 -1.069 .292 

VAR00002 -.073 .081 -.202 -.897 .376 

a. Dependent Variable: abs_res    
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 282.931 2 141.465 21.779 .000
a
 

Residual 233.838 36 6.496   

Total 516.769 38    

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001   

b. Dependent Variable: VAR00003    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 31.031 3.948  7.860 .000 

VAR00001 -.421 .132 -.532 -3.197 .003 

VAR00002 .890 .142 1.040 6.253 .000 

a. Dependent Variable: VAR00003    

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .740
a
 .547 .522 2.54863 

a. Predictors: (Constant), VAR00002, VAR00001 

b. Dependent Variable: VAR00003  

 

 

 

 

Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Berganda    


