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PENGARUHINDEPENDENSI, KEAHLIAN, LOCUS OF CONTROL  DAN 

PENGETAHUAN MENDETEKSI KEKELIRUAN TERHADAP AUDIT 

JUDGEMENT.(StudiKasuspada Kantor AkuntanPublik di Surakarta dan Yogyakarta) 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji dan menganalisis pegaruh independensi, 

keahlian, locus of control, dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap audit judgement. 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Surakata 

dan Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan teknik convenience sampling 

dengan memperoleh 37 kuesioner dari 10 Kantor Akuntan Publik. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis data yaitu dengan analisis linier berganda dengan program SPSS(Statistical 

Product and Service Solution) 20.0. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

independensi berpengaruh terhadap audit judgement, sedangkan keahlian, locus of control dan 

pengetahuan mendeteksi kekeliruan tidak berpengaruh terhadap audit judgement. 

 

Kata kunci  : Audit Judgement, Independensi, Keahlian, Locus Of Control, 

PengetahuaMendeteksi Kekeliruan. 

Abstract 

This study has the purpose of testing and analyzing the influence of independence, expertise, 

locus of control, and knowledge of detecting errors in the audit judgement. The population in 

this study are auditors working in the Public Accountants Office in Surakata and Yogyakarta. 

Data collection method used convenience sampling technique by obtaining 37 questionnaires 

from 10 Public Accounting Firms. The method used to analyze the data is by multiple linear 

analysis with SPSS program (Statistical Product and Service Solution) 20.0. Based on the results 

of the study, it can be concluded that independence influences judgment audit, while expertise, 

locus of control and knowledge of detecting errors do not affect the audit judgement. 

Keywords: Audit judgement, , Locus of Control, knowledge of detecting errors.  

1. PENDAHULUAN 

Dalam suatu perusahaan, profesi akuntan atau auditor merupakan profesi yang memiliki 

tanggung jawab yang besar.Auditor merupakan seorang memegang peranan penting dalam 

memberikan judgement terhadapaktivitas audit yang dilakukannya.Menurut Sofiani dan Tjondro 

(2014) Judgement sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. 

Sehingga dalam proses mengaudit seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan audit yang sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan yang berlaku 

(PektradanKunia, 2015). Ini merupakan tantangan bagi seorang auditor untuk memastikan bahwa 

audit judgement dan keputusan yang diambil telah didasarkan pada kualitas informasi yang 

relevan dan dapat dipercaya (Drupadi, danSudana 2015). 
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Dalam Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341, bahwa dalam 

menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat denganjudgement berdasarkan 

kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini, dan di masa 

yang akan datang.  Judgement sebagai proses kognitifyang merupakan perilaku pemilihan 

keputusan. Dalam membuat suatu judgement, auditor akan mengumpulkan berbagai bukti 

relevan dalam waktu yang berbeda dan kemudian mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti 

tersebut. Profesionalisme seorang auditor bias dilihat atau dinilai dari independensi, keahlian 

,locus of control, dan pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan yang nantinya keempat hal 

tersebut akan dijadikan vaeriabel independen dalam penelitian ini. 

Auditor dituntut untuk bersikap independen atau tidak berpihak kepada pihak 

manapun.Dengan mempertahankan independensi, auditor akan terhindar dari konflik 

kepentingan dalam melakukan pertimbangan yang objektif untuk menyatakan pendapatnya pada 

laporan hasil audit. Seorang  auditor dapat dikatakan ahli dalam proses mengaudit jika sudah 

memiliki pengalaman dan yang cukup yang akan mempengaruhi kualitas hasil auditnya. Auditor 

jugaharusmemilikilocus of control yang baikkarenahaltersebutakanmembentuk auditor yang 

memilik iaudit judgement yang berkualitas atau dapa tdihandalkan. Selain itu kualitas seorang 

auditor dapa tdiniliai dari pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan disini meliputi segala sesuatu 

yang berhubungan dengan proses audit hinggamendapatakanhasil audit. Pengetahuan audit 

dalam melakukan sebuah pekerjaan akan mempengaruhi auditor dalam menyeleksi kesalahan 

dan mendeteksi risiko-risiko yang akan terjadi selama proses audit. Hasil yang diperoleh auditor 

akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christanti dan 

Dwirandra (2017) tentang pengalaman auditor , locus of control, dan pengetahuan mendeteks 

ikekeliruan terhadap audit judgement, dengan mengganti variable pengalaman auditor dengan 

keahlian auditor dengan menambah satu variable independensi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil 

judul ”Pengaruh Indpendensi, Keahlian, Locus Of Contol Dan Pengetahua Mendeteksi 

Kekeliruan Terhadap Audit Judgement”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh independensi, keahlian, locus of control dan pengetahuan mendeteksi 

kekeliruan terhadap audit judgement. 
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2. METODE 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Surakarta dan Yogyakarta. 

2.1 Sampel 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian in iadalah convenience sampling, dimana sampel 

yang diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. 

Kuesioner yang terbesar sebanyak 50 kuesioner, namun yang kembali hanya 40 kuesioner 

.Sedangkandari 40 kuesioner tersebut terdapat 3 kuesioner yang rusak atau tidak di isi secara 

lengkap sehingga jumlah kuesioner yang siap untuk dianalisis 37 kuesioner. 

2.2 Sumber data danTeknikPengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalahkuesioner. Pada penelitian ini, pengumpulan data 

melalui kuesioner berupa pernyataan tertulis yang diberikan pada auditor yang bekerja di KAP 

Surakarta dan Yogyakarta. Kuesioner ini berisi pernyataan yang jawabannya dinyatakan dengan 

skala likert. 

2.3 Metode Analisis Data  

2.3.1 UjiInstrumen 

Dalamujikualitasdata  terdapat 2 uji yang dilakukan, yaiuujivaliditasdanujireabilitas. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner . Uji reliabilitas 

merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk (Ghozali, 2011: 47). 

2.3.2 Uji Asumsi Klasik  

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis (uji asumsi 

klasik) yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

2.3.3 Uji Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis penelitian diperlukan analisis statistik terhadap data yang telah 

diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 UjiAsumsiKlasik 

3.1.1 UjiNormalitas 

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kolgomorov 

Smirnov Test.Adapun hasil uji normalitas adalah: 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

– Smirnov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

1,273 0,078 Data 

terdistribusi 

Normal  

 

Sumber :  Data diolah 2018 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkannilai signifikansi untuk model 

regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwamodel persamaan regresi dalam 

penelitian ini memiliki distribusi data yang normal. 

3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Toleranc

e 

VIF Keterangan 

Independensi 0,588 1,702 BebasMultikolineritas 

Keahlian 0,724 1,381 BebasMultikolineritas 

Locus Of Control 0,610 1,639 BebasMultikolineritas 

Mendeteksi 

kekeliruan 

0,574 1,743 BebasMultikolineritas 

 Sumber : Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel IV.10 menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF < 10, demikianjuga 

hasil nilai tolerance> 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

Independensi 0,925 Bebas Heteroskedastisitas 

Keahlian 0,674 Bebas Heteroskedastisitas 

Locus Of Control 0,177 Bebas Heteroskedastisitas 

Mendeteksi kekeliruan 0,161 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.17tersebut nampak bahwa semua variabel 

bebas menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3.2 UjiHipotesis 

3.2.1 UjiRegresi Linier Berganda 

Tabel 4 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisie

nRegres

i 

thitung Sig 

Konstanta 6,168 1,677 0,103 

Independensi 0,289 2,909 0,007 

Keahlian 0,139 1,266 0,215 

Locus Of Control 0,180 1,111 0,275 

Pendeteksian kekeliruan 0,044 0,244 0,825 

R
2  

= 0,507 Fhitung = 8,236 

Adjusted R
2
 = 0,446          Sig = 0,000 

Sumber : Data diolah 2018 

AJ = 6,168 + 0,289IND + 0,139KH + 0,180LOC+0,044PMK+ ε 

3.2.2 UjiKoefisienDeterminasi (R
2
) 

Hasil perhitungan untuk nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
sebesar0,446. Hal ini berarti 

bahwa 44,6% variasi variabel audit judgemen tdapat dijelaskan oleh variable independensi, 

keahlian, locus of control dan pendeteksian kekeliruan, sedangkan sisanya yaitu 55,4% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
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3.2.3 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Berdasarkan data yang dihasilkan dar iperhitungan SPSS, dapat diketahui  bahwa Fhitung > 

Ftabel yaitu 8,236 > 2,670 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti model regresi 

dinyatakan fit (goodness of fit). Berdasarkan hasil tersebut, juga dapat dijelaskan bahwa 

secara keseluruhan variable independensi, keahlian, locus of control pengetahuan 

mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap audit judgement. 

3.2.4 Uji t 

Tabel 5 

Hasil Uji t Hipotesis 

Variabel thitung ttabel Sig Keterangan 

Independensi 2,909 2,037 0,007 H1 diterima 

Keahlian 1,266 2,037 0,215 H2 ditolak 

Locus Of Control 1,111 2,037 0,275 H3 ditolak 

Pendeteksian kekeliruan 0,244 2,037 0,825 H4 ditolak 

Sumber: Data diolah 2018 

 

3.3 Pembahasan 

 

3.3.1 PengaruhIndependensi Terhadap Audit Judgement 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkanhasil uji t untuk 

variabel  independensi mempunyainilai thitung (2,909) lebih besar daripada ttabel (2,037) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikan 0,007 <0,05. Oleh karena itu H1 diterima, 

sehinggaindependensi berpengaruh terhadap audit judgement. 

Hal ini membuktikan bahwa dalam membuat audit judgement, seorang auditor 

tidak boleh memihak pada suatu kepentingan apapun, baik itu entitas yang diperiksa 

maupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pengauditan.Seorang 

auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan lebih baik dan 

akan menghasilkan ketepatan pemberian opini yang lebih baik pula. 

HasilpenelitianinimendukungpenelitianDrupadidanSudana (2015) yang 

menyatakanbahwasikapindependensi auditor berpengaruhterhadapaudit judgment. 

3.3.2 PengaruhKeahlian TerhadapAudit Judgement 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t untuk variabel 

keahlian sebesar thitung (1,266) lebih kecil daripada ttabel (2,037) atau dapat dilihat dari 
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nilai signifikan 0,215> 0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak, sehingga keahlian tidak 

berpengaruh terhadap audit judgement. 

Hasil ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor lebih 

mengacu pada prosdur-prosdur yang ada untuk menghasilkan sebuah audit judgement. 

Sehingga keahlian yang dimiliki seorang audior hanya untuk menunjangkarirnya. Hasil 

ini dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data menyebabkan presepsi yang berbeda bagi 

auditor. Keahlian yang dimiliki seorang audior lebih mengacu pada kemampuan auditor 

dalam melakukan audit untuk menunjang karirny asebagai seorang auditor. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamri, NangoidanTinangon (2017) yang 

menyatakan bahwa keahlian yang dimiliki auditor tidak dapat mempengaruhi audit 

judgement. 

3.3.3 PengaruhLocus Of Control Terhadap Audit Judgement 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasilbahwauji t untuk 

variabel locus of controlmempunyai nilai thitung (1,111) lebih kecil daripada ttabel (2,037) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikan 0,275> 0,05. Oleh karena itu, H3ditolak,sehingga 

locus of control tidak berpengaruh terhadap audit judgement. 

Hal tersebut disebabkan karena seorang auditor akan melakukan tugasnya dengan 

baik karena dalam memberikan judgement selalu mempertimbangkan tingkat materialitas 

dan tingkat risiko audit. Sehingga seorang audit yang memiliki locus of control tinggi 

ataupun rendah tidak akan mempengruhi audit judgement. Hal ini karena adanya suatu 

tuntutan kerja, gaji, kenaikan jabaan ataupun faktor luar lainnya yang bisa mempengaruhi 

audit judgement seorang auditor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pertiwi dan Budiartha (2017) yang menyataka nLocus of Control tidak memiliki 

hubungan terha paudit judgemet. 

3.3.4 PengaruhPengetahuanmendeteksi Kekeliruan Terhadap Audit Judgement. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkanhasil uji t untuk variabel 

pendeteksian kekeliruan mempunyai nilai thitung (0,224) lebih kecil daripada (2,037) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikan 0,825> 0,05. Oleh karena itu, H4ditolak,sehingga 

pendeteksian kekeliruan tidakberpengaruh terhadap audit judgement. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, dalam melaksanakan pekerjaanya seorang auditor 

junior maish tetap mendapat pengawasan serta bimbingan dari auditor senior, sehinngga 
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dalam mendeteksi kekeliruan yang ada dalam laporan keuangan tidak secara serta merta 

seorang auditor junior memberikan judgement dan mengeluarkan opini audit, sehingga 

sepandai apapun seorang auditor dalam mendeteksi kekeliruan apabila posisi dia masih 

sebagai seorang auditor junior, maka tidak akan mempengaruhi audit judgement. Hal ini  

sesuai dengan penelitian Suweknyo (2016) serta Puspitasari (2014) yang menyakan bahwa 

pengetahuan mendeteksi kekeliruan tidak berpengaruh terhadap audit judgement. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka  hasil penelitian ini dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Independensi berpengaruh terhadap audit judgement. 

Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung (2,909) lebihbesardaripada ttabel (2,037) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikan 0,007 <0,05, 2) Keahlian tidak berpengaruh terhadap audit 

judgement. Hal ini terbukti dari nilai thitung (1,266) lebih kecil daripada ttabel (2,037) atau 

dapat dilihat dari nilai signifikan 0,215>0,05, 3) Locus Of Control tidak berpengaruh 

terhadap audit judgement. Hal ini terbukti dari hasil nilai thitung(1,111) lebih kecildaripada 

ttabel (2,037) atau dapat dilihat dari nilai signifikan 0,275>0,05, 4) Pengetahuan mendeteksi 

kekeliruan tidak berpengaruh terhadap audit judgement. Hal ini terbukti dari hasil nilai 

thitung(0,224) lebih kecil daripada (2,037) atau dapat dilihat dari nilai signifikan 0,825>0,05.  
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