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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan 

karakteristik responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner. 

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali dan BPK Perwakilan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan metode convinience sampling dengan 

pengambilan data dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan 

kuesioner secara tertulis yang diberikan langsung kepada responden. Waktu yang 

digunakan untuk menyebar kuesioner sampai dengan kuesioner terkumpul kurang 

lebih 5 minggu yaitu mulai tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018. 

Sampel yang berhasil terkumpul berjumlah 74 responden, dapat dilihat pada tabel 

4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1  

Jumlah Sampel Yang Terkumpul 

Keterangan Jumlah Persentase

Kuesioner yang dibagikan 90 100%

Kuesioner yang tidak kembali 16 11,77%

Kuesioner yang diolah 74 88,23%

Jumlah Sampel

 

 Berdasarkan data diatas, kuesioner yang diabagikan kepada responden 

sejumlah  90, sedangkan kuesioner yang tidak dikembalikan sejumlah 16 dengan 
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tingkat persentase 11,77%. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 

74 dengan tingkat persentase 88,23% dari kuesioner yang dibagikan. 

4.1.1 Karakteristik Responden 

Gambaran umum responden diperoleh dari data bagian informasi 

demografi yang terdapat pada kuesioner penelitian. Pada bagian informasi 

demografi terdapat bagian identitas responden yang teridiri dari jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, jabatan atau posisi, rata-rata jumlah penugasan audit selama 

setahun dan pendapatan kotor per bulan. Adapun gambaran umum responden, 

dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Pria 43 58,11%

Wanita 31 41,89%

Jumlah 74 100%

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

 

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.2 bahwa responden dengan jenis 

kelamin pria sebanyak 43 orang dengan persentase sebanyak 58,11%, sedangkan 

dengan jenis kelamin wanita sebanyak 31 orang dengan tingkat persentase 

sebanyak 41,89%. Maka dari itu, responden terbanyak dengan jenis kelamin pria 

sebanyak 43 orang. 
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Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase

Sekolah Menengah Atas atau Sederajat 0 0%

DIII 0 0%

S1 54 72,98%

S2 19 25,67%

S3 1 1,35%

Jumlah 74 100%

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

 

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 4.3 bahwa dari 74 responden dengan 

tingkat persentase 72,99% sebanyak 54 responden berpendidikan Strata-1 (S1). 

Sebanyak 19 responden dengan tingkat persentase 25,67 % berpendidikan Strata-2 

(S2). Kemudian sebanyak 1 responden dengan tingkat persentase 1,35% 

berpendidikan Strata-3 (S3). Maka dari itu, jumlah sampel terbanyak yaitu 

responden dengan tingkat pendidikan Strata-1 (S1). 

Tabel 4.4 

Jabatan atau Posisi Frekuensi Persentase

Pemeriksa Pertama 7 9,46%

Auditor 55 74,33%

Pemeriksa Muda 9 12,16%

Auditor Ahli 3 4,05%

Jumlah 74 100%

Responden Berdasarkan Jabatan atau Posisi

 

Dapat dilihat pada tabel 4.4, responden dengan jabatan Pemeriksa Pertama 

sebanyak 7 orang dengan tingkat persentase 9,46%. Responden dengan jabatan 

Auditor sebanyak 55 orang dengan tingkat persentase 74,33 %. Responden 

dengan jabatan Pemeriksa Muda sebanyak 9 orang dengan tingkat persentase 

sebanyak 12,16%. Kemudian responden dengan jabatan Auditor Ahli sebanyak 3 
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orang dengan tingkat persentase 4,05%. Oleh karena itu, jumlah sampel terbanyak 

yaitu responden dengan jabatan Auditor. 

4.1.2 Tanggapan Responden 

Kuesioner yang diberikan oleh peneliti terdapat tanggapan responden yang 

nampak dari jawaban jawaban responden. Skala yang digunakan pada kuesioner 

penelitian menggunakan 4 skala interval dari 1 sampai 4 untuk menyatakan: 

Untuk pernyataan positif menggunakan skala sebagai berikut: 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Setuju 

4 = Sangat setuju 

Untuk pernyataan negatif menggunakan skala sebagai berikut: 

1 = Sangat setuju 

2 = Setuju 

3 = Tidak setuju 

4 = Sangat tidak setuju 

 

a. Tanggapan Responden Mengenai Pengalaman 

Responden sebanyak 74 orang terhadap pengalaman sebanyak 6 item 

pertanyaan. Deskripsi tanggapan responden terdapat pada lampiran yang 

menunjukkan tanggapan responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Terhadap Pengalaman 

 Jumlah jawaban responden 

1 2 3 4 

1. Pengalaman saya sebagai auditor akan 

semakin meningkat karena seringnya saya 

melakukan penugasan 

- 1 21 52 

2. Pengalaman audit yang saya dapat selama 

penugasan berpengaruh terhadap keputusan 

yang saya buat 

1 - 31 42 

3. Pengalaman yang saya dapatkan selama 

penugasan membantu saya dalam 

menganalisis permasalahan 

 

- 1 26 47 

4. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

auditor, semakin besar kemampuan auditor 

dalam mengatasi permasalahan yang ada 

- 1 29 44 

5. Pengalaman yang saya dapatkan selama 

penugasan membantu saya dalam 

memprediksi dan mendeteksi masalah 

- 3 28 43 

6. Pengalaman yang saya dapatkan selama 

penugasan menambah profesionalisme saya 

dalam bekerja 

- 1 34 39 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas bahwa responden sebanyak 52 

atau dengan persentase 70,27% menjawab sangat setuju atas item pernyataan yang 

diberikan dengan pernyataan Pengalaman saya sebagai auditor akan semakin 

meningkat karena seringnya saya melakukan penugasan. Kemudian responden 

sebanyak 41 dengan tingkat persentase sebanyak 55,40% menjawab sangat setuju 

atas item  pernyataan Pengalaman audit yang saya dapat selama penugasan 

berpengaruh terhadap keputusan yang saya buat. Begitupun selanjutnya atas 

pernyataan yang mayoritas menjawab sangat setuju. 
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b. Tanggapan Reponden Mengenai Beban Kerja 

Responden sebanyak 74 orang terhadap beban kerja auditor dengan rata-

rata jumlah penugasan audit selama setahun yang tertera pada bagian demografi. 

Berdasarkan jumlah penugasan audit selama setahun terdapat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Terhadap Beban Kerja 

Jumlah Penugasan Audit Jumlah Jawaban Responden 

1-3 penugasan 9 

4-7 penugasan 10 

8-10 penugasan 27 

Lebih dari 10 penugasan 28 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

 Mayoritas responden sebanyak 28 dengan tingkat persentase sebesar 

37,84% menjawab lebih dari 10 penugasan dalam setahun. Terdapat responden 

sebanyak 27 dengan tingkat persentase sebesar 36,49% menjawab 8-10  

penugasan dalam setahun. Kemudian responden sebanyak 10 dengan tingkat 

persentase sebanyak 13,51% menjawab 4-7 penugasan dala setahun. Lalu 

responden sebanyak 9 dengan tingkat persentase sebanyak 12,16% menjawab 1-3 

penugasan dalam setahun. 

c. Tanggapan Responden Melalui Gender 

Responden sebanyak 74 orang terhadap gender auditor yang tertera pada 

bagian demografi. Berdasarkan gender auditor terdapat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Terhadap Gender 

Gender Jumlah Jawaban Responden 

Laki-laki 43 

Perempuan 31 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden laki-laki 

sebanyak 43 orang dengan persentase 58,10 %. Sedangkan responden perempuan 

sebanyak 31 dengan persentase 41,90%. 

d. Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Auditor Investigatif 

Responden sebanyak 74 orang terhadap kemampuan auditor investigatif 

sebanyak 18 item pertanyaan. Deskripsi tanggapan responden terdapat pada 

lampiran yang menunjukkan tanggapan responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Auditor Investigatif 

 

 Jumlah jawaban responden 

1 2 3 4 

1. Dalam melakukan audit investigatif anda 

menerapkan ilmu auditing 

- 1 43 30 

2. Anda akan melakukan pemahaman Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

- 2 36 36 

3. Rekan mengerti setiap perkataan yang anda 

katakana pada saat pemeriksaan 

- 2 43 29 

4. Memperhatikan teknik-teknik audit investigasi 

dalam memperoleh bukti 

- - 42 32 

5. Anda merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan informasi yang telah diperoleh 

- 5 35 34 

6. Anda melakukan evaluasi suatu bukti - - 38 36 

7. Anda memahami masalah teknologi informasi 

yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi 

- - 39 35 

8. Anda memahami tentang cyber crime 1 2 39 32 

9. Anda melakukan penelusuran lebih serius dengan 

sikap curiga profesional (skeptisme profesional) 

- - 44 30 

10. Anda melakukan analysis kasus sebelumnya agar 

menambah wawasan atas kasus yang akan dating 

- 2 41 31 

11. Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

terhadap IT, anda menggunakan tenaga ahli IT 

- 2 40 32 

12. Anda mengetahui tentang hukum (undang-

undang) yang berkaitan dengan kasus yang 

ditangani 

- 3 42 29 

13. Anda mengacu pada Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

- 3 39 32 

14. Anda bersikap independent dalam menghadapi 

suatu kasus 

- 1 40 33 

15. Setelah melakukan audit investigasi, anda 

memperoleh hipotesis pada suatu tehap 

penyidikan 

- 2 51 21 

16. Data-data dikumpulkan untuk membuktikan 

hipotesis 

- 1 46 27 

17. Anda melaksanakan investigasi sesuai standar 

yang berlaku umum 

- 4 45 25 

18. Anda memiliki sikap tidak mudah mempercayai 

setiap pernyataan/jawaban yang diberikan oleh 

tersangka setelah menemukan beberapa bukti yang 

berkaitan dengan kasus yang dihadapi 

- - 47 27 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas bahwa responden sebanyak 42 

atau dengan persentase 56,75% menjawab setuju atas item pernyataan yang 

diberikan dengan pernyataan yang keempat Memperhatikan teknik-teknik audit 

investigasi dalam memperoleh bukti. Kemudian responden sebanyak 32 dengan 

persentase 43,24% menjawab sangat setuju. Sebagian besar responden setuju 

terhadap item pernyataan kemampuan investigatif. 

e. Tanggapan Responden Melalui Pendeteksian Fraud 

Responden sebanyak 74 orang terhadap pendeteksian fraud sebanyak 6 

item pertanyaan. Deskripsi tanggapan responden terdapat pada lampiran yang 

menunjukkan tanggapan responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Terhadap Pendeteksian Fraud 

 Jumlah jawaban responden 

1 2 3 4 

1. Menurut saya, salah saji dalam pelaporan 

keuangan yang dilakukan secara sengaja 

adalah tindakan wajar 

1 1 38 34 

2. Menurut saya, tidak adanya pengecekan dan 

penelaahan independen merupakan hal yang 

wajar 

- 1 44 29 

3. Menurut saya, adanya unsur kesengajaan 

pihak instansi/klien dalam melakukan 

penggantian dokumen merupakan hal yang 

wajar 

 

- - 34 40 

4. Menurut saya, pelaksanaan review terhadap 

penyimpangan dalam standar anggaran dan 

rencana anggaran tidak harus ditelusuri 

dengan cermat 

- - 37 37 

5. Saya sering kali menemukan sistem akuntansi 

instansi/klien yang tidak memadai dan 

menurut saya itu hal yang wajar 

- - 48 26 

6. Menurut saya, sering terjadi anomali prosedur 

analitis seperti tindakan menutupi kondisi 

keuangan yang sebenarnya dengan melakukan 

rekayasa keuangan (financial engineering) 

adalah perbuatan yang wajar 

- - 39 35 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Bersadarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden 

sebanyak 48 atau dengan persentase 64,86% menjawab tidak setuju atas item 

pernyataan kelima yang diberikan dengan pertanyaan Saya sering kali 

menemukan system akuntansi instansi/klien yang tidak memadai dan menurut 

saya itu hal yang wajar. Kemudian responden sebanyak 26 atau dengan tingkat 

persentase 35,13% menjawab tidak setuju. Begitupun dengan atas pernyataan 

selanjutnya dengan mayoritas menjawab tidak setuju. 
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f. Tanggapan Responden Melalui Skeptisme Profesional 

Responden sebanyak 74 orang terhadap skeptisme profesional sebanyak 6 

item pertanyaan. Deskripsi tanggapan respnden terdapat pada lampiran yang 

tersaji pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Terhadap Skeptisme Profesional 

 Jumlah jawaban responden 

1 2 3 4 

1. Saya selalu membuat penaksiran yang kritis 

(critical assesment) 

- 2 47 25 

2. Pikiran saya selalu mempertanyakan 

(questioning mind) terhadap validitas dari 

bukti audit yang saya peroleh 

- - 44 30 

3. Saya selalu waspada terhadap bukti audit 

yang bersifat kontradiksi atau menimbulkan 

pertanyaan sehubungan dengan reliabilitas 

dari dokumen 

 

- - 45 29 

4. Saya selalu memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan dan informasi lain 

yang diperoleh dari manajemen dan pihak 

yang terkait 

- 2 47 25 

5. Saya tidak mudah percaya dan cepat puas 

dengan apa yang telah terlihat dan tersajikan 

secara kasat mata 

- - 46 28 

6. Saya akan terus mencari dan menggali bahan 

bukti yang ada sehingga cukup bagi saya 

untuk melaksanakan pekerjaan sesuai standar 

- - 44 30 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data pada tabe diatas, dapat diketahui bahwa responden 

sebanyak 44 dengan tingkat persentase 59,45% menjawab setuju atas item 

pernyataan keenam yang diberikan dengan pernyataan Saya akan terus mencari 

dan menggali bahan bukti yang ada sehingga cukup bagi saya untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai standar. Kemudian responden sebanyak 35 dengan 
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tingkat persentase sebanyak 47,29% menjawab sangat setuju. Begitupun juga 

dengan pernyataan lainnya dengan mayoritas menjawab setuju pada pernyataan 

yang tertera pada kuesioner. 

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.11 

Statistik Deskriptif 

n Minimum Maximum Mean Median Std. Deviation

Pengalaman 74 2 4 3.58108108 4 0.53653578

Beban Kerja 74 1 4 3 3 1.006826

Gender 74 1 2 1.41891892 1 0.496749896

Kemampuan Investigatif 74 2 4 3.295045 3 0.566401

Pendeteksian Fraud 74 2 4 3.427928 3.166667 0.515323

 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa terdapat 6 variabel 

penelitian yang meliputi (Pengalaman, Beban Kerja, Gender, Kemampuan 

Auditor Investigatif, Pendeteksian Fraud, dan Skeptisme Profesional). Sampel 

berjumlah 74 dengan nilai minimum sebagai nilai terendah untuk setiap variabel 

dan maksimum dengan sebagai nilai tertinggi untuk setiap variabel penelitian. 

Dapat dilihat dalam tabel hasil statistik deskriptif dapat dilihat mean dari setiap 

nilai masing-masing variabel penelitian, serta dapat dilihat juga standar deviasi 

dari data masing-masing variabel penelitian tersebut. 

4.2 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mendapatkan 

dan mengetahui data telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006). Berdasarkan hasil dari analisis, 

dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan variabel Pengalaman, Beban 
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Kerja, Gender, Kemampuan Investigatif, Pendeteksian Fraud, dan Skeptisme 

Profesional dinyatakan valid, karena mempunyai factor loading  lebih dari 0,7 

dan dapat dianalisis lebih lanjut. 

4.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mngukur konsistensi dari instrument alat 

ukur, sehingga suatu pengukuran tersebut dapat dipercaya. Untuk mengukur nilai 

sebenanya dari suatu konstruk dapat dilihat dengan rule of thumbs dengan nila 

alpha lebih besar dari 0,7 maka dikatakan reliabel. Interpretasi reliabelitas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Pengalaman 0,950 Reliabel 

Beban Kerja 1,000 Reliabel 

Gender 1,000 Reliabel 

Kemampuan Investigatif 0,972 Reliabel 

Pendeteksian Fraud 0,890 Reliabel 

Skeptisme Profesional 0,957 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan dari data diatas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha 

dari keenam variabel lebih besar dari 0,7, sehingga variabel tersebut dinyatakan 

layak dan handal digunakan sebagai alat pengumpulan data. 
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4.4 Analisis Partial Least Square (PLS) 

4.4.1 Diagram Jalur 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1 

Diagram Jalur Pendeteksian Fraud 

4.4.2 Evaluasi Model Pengukuran 

 Evaluasi model pengukuran merupakan tahapan untuk mengevaluasi 

validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Berikut ini adalah evaluasi model 

pengukuran penelitian ini. 

4.4.2.1 Evaluasi Validitas Konstruk Model Formatif 

 Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung Weight (bobot). Suatu 

instrument pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid apabila nilai T-statistik  ≥  

T-tabel (1,96). Dalam penelitian ini, variabel Beban Kerja (BK) dan Gender 

(GND) menggunakan model formatif. Hasil pengujian validitas konvergen 

disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.13 

Nilai Outer Weight Model Formatif 

 Original Sample (O) Standard Deviation (STDEV) 

BK 1,000 0,000 

GND 1,000 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas, indikator yang mengukur variabel Beban 

Kerja dan Gender adalah Beban Kerja dan Gender sendiri, sehingga menghasilkan 

nilai sampel 1,000. Oleh karena itu, indikator tersebut dinyatakan valid, karena 

pada variabel terdapat 1 indikator. 

4.2.2.2 Evaluasi Validitas Konstruk Model Reflekstif 

 Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung validitas konvergen dan 

validitas diksriminan. Validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat outer 

loading dan AVE. Suatu instrument dikatakan memenuhi pengujian validitas 

konvergen apabila memiliki outer loading diatas 0,7 dan nilai AVE diatas 0,5. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa semua indikator bernilai lebih 

besar dari 0.7. Dengan demikian, indikator tersebut dinyatakan valid untuk 

mengukur variabelnya. 

 Validitas konvergen selain dapat dilihat melalui outer loading, dapat 

diketahui melalui Average Variance Extracted (AVE). Suatu instrument dikatakan 

memenuhi pngujian validitas konvergen apabila memiliki AVE diatas 0,05. Hasil 

pengujian validitas konvergen dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Konvergen AVE 

Variabel AVE Keterangan 

Pengalaman 0,802 Valid 

Beban Kerja 1,00 Valid 

Gender 1,00 Valid 

Kemampuan Investigatif 0,677 Valid 

Pendeteksian Fraud 0,647 Valid 

Skeptisme Profesional 0,824 Valid 

  Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan hasil dari Tabel 4.18, dapat diketahui dari semua variabel 

diatas menghasilkan nilai AVE diatas 0.5. Dengan demikianindikator tersebut 

dapat dinyatakan valid untuk mengukur variabelnya. 

 Selanjutnya validitas dikriminan dihitung menggunakan cross loading 

dengan kriteria bahwa apabila nilai cross loading dalam suatu variabel yang 

bersesuaian lebih besar dari nilai 0.7, maka dinyatakan valid. \ 

 Berdasarkan pengukuran cross loading, dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan indikator-indikator dari semua variabel menghasilkan cross loading 

yang lebih besar dari 0.7. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa masing-masing 

indikator mampu mengukur variabel laten yang bersesuaian dengan indikatornya. 

4.2.2.3 Hasil Evaluasi Reliabilitas 

 Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk 

adalah Cronbach alpha dan composite reliability. Kriteria pengujian adalah 

apabaila cronbach alpha ≥ 0.6 dan composite reliability ≥ 0.7, maka konstruk 

tersebut dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan cronbach alpha dan composite 

reliability dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Keterangan 

Pengalaman 0,950 0,960 Reliabel 

Beban Kerja 1,000 1,000 Reliabel 

Gender 1,000 1,000 Reliabel 

Kemampuan Investigatif 0,972 0,974 Reliabel 

Pendeteksian Fraud 0,890 0,916 Reliabel 

Skeptisme Profesional 0,957 0,966 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nial Cronbach’s alpha pada variabel 

Pengalaman sebesar 0,950, Beban Kerja sebesar 1,000, Gender sebesar 1,000, 

Kemampuan Investigatif sebesar 0,972, Pendeteksian Fraud sebesar 0,916, dan 

Skeptisme Profesional sebesar 0,957. Hasil tersebut menunjukkan semua variabel 

menghasilkan nilai Cronbach’s alpha yang lebih besar dari 0.6. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

dinyatakan reliabel dalam mengukur variabel latennya. 

 Kemudian dilihat dari nilai composite reliability  pada variabel 

Pengalaman sebesar 0,960, Beban Kerja sebesar 1,000, Gender sebesar 1,000, 

Kemamouan Investigatif sebesar 0,974, Pendteksian Fraud sebesar 916, dan 

Skeptisme Profesional sebesar 0,966. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari 

composite reliability  seluruh variabel diatas 0.7. Dengan demikian, semua 

indikator dinyatakan reliabel dalam mengukur variabel latennya. 
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4.4.3 Model Pengukuran (Outer Model) 

 Konversia diagram jalur ke dalam model pengukuran dapat diketahui 

melalui penjelsan berikut ini: 

4.4.3.1 Model pengukuran Variabel Pengalaman 

Indikator pengukuran variabel Pengalaman dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Model Reflektif Variabel Pengalaman 

Variabel Indikator Original Sample 

 

 

Pengalaman 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X1.6 

0,854 

0,924 

0,938 

0,846 

0,882 

0,932 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Model yang terbentuk untuk pengukuran variabel Pengalaman adalah 

sebagai berikut: 

X1.1 = 0,845 PNG 

X1.2 = 0,924 PNG 

X1.3 = 0,938 PNG 

X1.4 = 0,846 PNG 

X1.5 = 0,882 PNG 

X1.6 = 0,932 PNG 

 Berdasarkan Tabel 4.19 diatas, terlihat bahwa indikator X1.3 mempunyai 

nilai yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa indikator X1.3 merupakan 

indikator yang paling dominan terhadap variabel Pengalaman. Pada tabel diatas 

didapatkan nilai indikator X1.3 sebesar 0,938. Hal ini menunjukkan bahwa 

keragaman variabel Pengalaman mampu dijelaskan oleh indikator X1.3 sebesar 
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93,8%. Dengan demikian, kontribusi indikator X1.3 dalam mengukur variabel 

Pengalaman sebesar 93,8%. 

4.4.3.2 Model Pengukuran Variabel Beban Kerja 

Indikator pengukur variabel Beban Kerja dapat dilihat melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 4.17 

Model Reflektif Variabel Beban Kerja 

Variabel Indikator Original Sample 

Beban Kerja Beban Kerja (X2) 1,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Model yang terbentuk untuk pengukuran variabel Beban Kerja adalah 

sebagai berikut: 

BK = 1,000 BK 

 Bersadarkan dari hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Beban 

Kerja mempunyai satu indikatr yaitu Beban Kerja, sehingga mempunyai nilai 

sebesar 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel Beban Kerja 

mampu dijelaskan oleh indikator Beban Kerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan 

leh variabel yang teriri dari satu indikator. 

4.4.3.3 Model Pengukuran Variabel Gender 

Indikator pengukur variabel Gender dapat dilihat melalui tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.18 

Model Reflektif Variabel Gender 

Variabel Indikator Original Sample 

Gender Gender 1,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Model pengukuran yang terbentuk untuk variable Gender adalah sebagai 

berikut: 

GND = 1,000 GND 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Gender 

mempunyai satu indikator yaitu Gender, sehingga mempunyai nilai sebesar 1,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel Gender mampu dijelaskan oleh 

indikator Gender sebesar 100%. Hal ini disebabkan leh variabel yang teriri dari 

satu indikator. 

4.4.3.4 Model Pengukuran Variabel Kemampuan Investigatif 

 Indikator pengukur variabel Kemampuan Investigatif dapat dilihat 

melalui tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.19 

Model Reflektif Variabel Kemampuan Investigatif 

Variabel Indikator Original Smaple 

 

 

 

 

Kemampuan Investigatif 

X4.1  0,764 

X4.2  0,824 

X4.3  0,756 

X4.4  0,909 

X4.5  0,732 

X4.6  0,852 

X4.7  0,861 

X4.8  0,794 

X4.9  0,865 

X4.10  0,854 

X4.11  0,853 

X4.12  0,821 

X4.13  0,865 

X4.14  0,762 

X4.15  0,815 

X4.16  0,810 

X4.17  0,812 

X4.18  0,845 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Model pengukuran yang terbentuk untuk variable Kemampuan 

Investigatifadalah sebagai berikut: 

X4.1 = 0,764 KI  X4.9 = 0,865 KI  X4.17 = 0,812 KI 

X4.2 = 0,824 KI  X4.10 = 0,854 KI  X4.18 = 0,845 KI 

X4.3 = 0,756 KI  X4.11 = 0,853 KI 

X4.4 = 0,909 KI  X4.12 = 0,821 KI 

X4.5 = 0,732 KI  X4.13 = 0,865 KI 

X4.6 = 0,852 KI  X4.14 = 0,762 KI 

X4.7 = 0,861 KI  X4.15 = 0,815 KI 

X4.8 = 0,794 KI  X4.16 =0,810 KI 

 Berdasarkan Tabel 4.22, dapat dilihat bahwa indikator X4.4 mempunyai 

nilai yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa indikator X4.4 merupakan 

indikator yang paling dominan terhadap variabel Kemampuan Investigatif. Pada 
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hasil yang disajikan tabel diatas, didapatkan nilai indikator X4.4 sebesar 0,909. 

Hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel Kemampuan Investigatif mampu 

dijelaskan oleh indikator X4.4 sebesar 90,9%. Dengan kata lain, kontribusi 

indikator X4.4 dalam mengukur variabel Kemampuan Investigatif sebesar 90,9%. 

4.4.3.5 Model Pengukuran Variabel Pendeteksian Fraud 

 Indikator pengukur variabel Pendeteksian Fraud dapat dilihat melalui 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.20 

Model Reflektif Variabel Pendeteksian Fraud 

Variabel Indikator Original Sample 

 

 

Pendeteksian Fraud 

Y1.1 0,748 

Y1.2 0,776 

Y1.3 0,891 

Y1.4 0,879 

Y1.5 0,799 

Y1.6 0,722 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Model pengukuran yang terbentuk untuk variable Kemampuan 

Investigatifadalah sebagai berikut: 

Y1.1 = 0,748 FR  Y1.3 = 0,891 FR  Y1.5 = 0,799 FR 

Y1.2 = 0,776 FR  Y1.4 = 0,879 FR  Y1.6 = 0,722 FR 

  

 Berdsarkan Tabel 4.23 yang disajikan diatas, terlihat indikator Y1.3 

mempunyai nilai paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa indikator Y1.3 

merupakan indikator yang paling dominan terhadap variabel Pendeteksian Fraud. 

Pada hasil yang disajikan tabel diatas, didapatkan nilai indikator Y1.3 sebesar 

0,891. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel Pendeteksian Fraud 
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mampu dijelaskan oleh indikator Y1.3 sebesar 89,1%. Dengan kata lain, 

kontribusi indikator Y1.3 dalam mengukur variabel Pendeteksian Fraud sebesar 

89,1%. 

4.4.3.6 Model Pengukuran Variabel Skeptisme Profesional 

 Indikator pengukur variabel Skeptisme Profesional dapat dilihat melalui 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.21 

Model Reflektif Variabel Skeptisme Profesional 

Variabel Indikator Original Sample 

 

 

SKeptisme Profesional 

Y2.1 0,864 

Y2.2 0,923 

Y2.3 0,954 

Y2.4 0,869 

Y2.5 0,897 

Y2.6 0,936 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Model pengukuran yang terbentuk untuk variabel Skeptisme Profesional 

adalah sebagai berikut: 

Y2.1 = 0,864 SP  Y2.3 = 0,954 SP  Y2.5 = 0,897 SP 

Y2.2 = 0,923 SP  Y2.4 = 0,869 SP  Y2.6 = 0,936 SP 

 

 Berdsarkan Tabel 4.24 yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa 

indikator Y2.6 mempunyai nilai paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator Y2.6 merupakan indikator yang paling dominan terhadap variabel 

Skeptisme Profesional. Pada hasil yang disajikan tabel diatas, didapatkan nilai 

indikator Y2.6 sebesar 0,936. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel 

Skeptisme Profesional mampu dijelaskan oleh indikator Y2.6 sebesar 93,6%. 
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Dengan kata lain, kontribusi indikator Y2.6 dalam mengukur variabel Skeptisme 

Profesional sebesar 93,6%. 

4.4.4 Goodness Of Fit Model 

 Goodness of fit model digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan 

variabel endogen untuk menjelaskan keragaman variabel eksogen, atau dengan 

kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Goodness of fit model dalam analis PLS ini dilakukan dengan 

menggunakan Q-Square predictive relevance (Q2) atau jika variabel endogen 

hanya ada satu atau menggunakan R2. Adapun hasil dari Gdness of fit model  yang 

telah disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.22 

Nilai R Square 

Variabel R Square 

Pendeteksian Fraud 0,156 

Skeptisme Profesional 0,806 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.25 yang telah disajikan diatas, dapat dilihat nila R 

Square variabel Pendeteksian Fraud sebesar 0,156 atau 15,6%. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa keragaman variabel Pendeteksian Fraud mampu dijelaskan 

oleh variabel Pengalaman, Beban Kerja, Gender, Kemampuan Investigatif, dan 

Skeptisme Profesional sebesar 15,6% atau dengan kata lain kontribusi oleh 

variabel Pengalaman, Beban Kerja, Gender, Kemampuan Investigatif, dan 

Skeptisme Profesional terhadap Pendeteksian Fraud sebesar 15,6%, sedangkan 

sisanya sebesar 84,4% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 
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 Selanjutnya nilai R Square variabel Skeptisme Profesional sebesar 0,806 

atau dengan tingkat persentase sebesar 80,6%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

keragaman variabel Skeptisme Profesional mampu dijelaskan oleh variabel 

Pengalaman, Beban Kerja, Gender, Kemampuan Investigatif, dan Pendeteksian 

Fraud sebesar 80,6% atau dengan kata lain kntribusi leh variabel Pengalaman, 

Beban Kerja, Gender, Kemampuan Investigatif, dan Pendeteksian Fraud sebesar 

80,6%, sedangkan sisanya 19,4% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

4.4.5 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis atau pengujian signifikansi digunakan untuk menguji 

ada atau tidaknya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria 

pengujian yaitu apabila nila T-statistics ≥ T-tabel (1,96) atau P Value < α = 0,05 

maka dapat dinyatakan adanya pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Berikut ini adalah hasil output Indirect Effect yang disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.23 

Indirect Effect 

Eksogen Mediasi Endogen Original 

Sample 

(O) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Value 

Pengalaman Skeptisme 

Profesional 

Pendeteksian 

Fraud 

0,187 0,090 2,067 0,039 

Beban Kerja Skeptisme 

Profesional 

Pendeteksian 

Fraud 

-0,166 0,079 2,086 0,037 

Gender Skeptisme 

Profesional 

Pendeteksian 

Fraud 

0,127 0,063 2,025 0,043 

Kemampuan 

Investigatif 

Skeptisme 

Profesional 

Pendeteksian 

Fraud 

0,214 0,109 1,970 0,049 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Setelah melihat dan menilai model secara keseluruhan dan menguji 

hubungan kausalitas seperti yang telah dihipotesiskan sebelumnya. Lalu tahap 

yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil peneltian. Hasil penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1: Pengalaman berpengaruh positif  terhadap pendeteksian fraud 

melalui skeptisme profesional. 

 Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Pengalaman (PNG) dengan 

item pernyataan X1.1-X1.6 memiliki nilai diatas 0,7 dan dapat dinyatakan bahwa 

pernyataan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil perhitungan T-statistik 

sebesar 2,067 signifikan pada p<0,05. Pengaruh langsungnya dapat dilihat pada 

standardized indirect effect adalah sebesar 0,187. Dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud 

melalui skeptisme profesional. Dengan kata lain, hipotesis 1 didukung.  

 Pada pengujian pengaruh langsung pengalaman terhadap pendeteksian 

fraud menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa varaiabel 

skeptisme memediasi hubungan antara variabel pengalaman dengan pendeteksian 

fraud. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori atribusi. Dalam 

teori atribusi mengacu pada penyebab dengan hasil yang diperoleh berdasarkan 

persepsinya sendiri. Dalam mencapai tujuan dan hasil yang akan diharapkan, 

auditor haruslah menjalankan tugasnya dengan kemahiran dan menerapkan ilmu 

yang telah dipelajari selama ia bekerja dalam membuat pertimbangan dan 

kesimpulan dengan menggunakan sikap skeptis untuk dapat mendeteksi adanya 

fraud. 
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 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novita (2015) menunjukkan 

bahwa pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud melalui skeptisme profesional. Dapat dikatkan, penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015). 

2. Hipotesis 2: Beban kerja berpengaruh negatif pada pendeteksian fraud 

melalui skeptisme profesional. 

 Berdasarkan hasil uji validitas variabel beban kerja dengan item 

pernyataan X2 yang memiliki nilai diatas 0,7 dan dapat dinyatakan valid dan 

dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil perhitungan T-statistik sebesar 2,086 signifikan 

pada p<0,05. Pengaruh langsungnya dapat dilihat pada standardized indirect 

effect sebesar -0,166. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja mempunyai 

pengaruh yang negatif, tetapi signifikan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan tehadap pendeteksian fraud 

melalui skeptisme profesional.  

 Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa parameter mediasi tersebut 

negatif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa skeptisme profesional memediasi 

hubungan antara beban kerja dan pendeteksian fraud, sehingga hipotesis kedua 

tidak didukung oleh penelitian ini.  

 Teori atribusi menjelaskan bahwa kombinasi dari kekuatan internal yang 

dimiliki seseorang, seperti sifat, karakter, sikap, kemampuan, keahlian, serta 

usaha. Beban kerja menunjukkan beban pekerjaan yang sedang dihadapi oleh 

auditor. dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa jika beban kerja auditor sangat 

tinggi, maka auditor tersebut tidak akan mencari infromasi lebih lanjut lagi 
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mengenai bukti-bukti audit yang akan diperiksa. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015) dan Faradina (2016). 

3. Hipotesis 3: Auditor pria lebih baik dalam pendeteksian fraud melalui 

skeptisme profesional. 

 Berdasarkan hasil uji validitas variabel gender dengan item pernyataan 

X3 yang memiliki nilai diatas 0,7 dan dapat dinyatakan valid dan dapat dianalisis 

lebih lanjut. Kemudian hasil perhitungan T-statistik sebesar 2,025 signifikan pada 

p<0,05. Pengaruh langsungnya dapat dilihat pada standardized indirect effect 

sebesar 0,127. Hal ini menunjukkan bahwa gender mempunyai pengaruh positif. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 3 diterima. 

 Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa parameter mediasi tersebut 

positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa skeptisme profesional memediasi 

hubungan antara gender dan pendeteksian fraud, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hipotesis ketiga didukung oleh penelitian ini. 

 Pada penelitian ini, gender diukur dengan dimensi jenis kelamin, yaitu 

pria dan wanita. Pada dasarnya pria dan wanita memiliki perbedaan dari segi 

kesabaran, mental, pola pikir, ketakutan dan keahlian. Auditor pria akan lebih 

mendalami keahlian dan kemampuannya dalam melakukan tugasnya sebagai 

auditor dibandingkan dengan auditor wanita. Sebab, di Indonesia peran wanita 

diposisikan pada dua peran, yaitu peran domestic dan peran publik. Jika dilihat 

dari nilai rata-rata gender antara auditor pria dan wanita yaitu masing-masing 

sebesar 58,11% dan 41,89%. Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Nasution dan Fitriany (2012) yang mengungkapkan bahwa pria 
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terbukti akan semakin meningkatkan kemampuan mendeteksinya jika dihadapkan 

dengan gejala-gejala kecurangan dibandingkan dengan auditor wanita.  

 Penelitian ini dijelaskan dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang 

ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. 

Gender dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai karakteristik dan persepsi 

mereka masing-masing yang menentukan suatu keputusan yang akan mereka buat. 

Dengan adanya skeptisme yang tinggi di dalam diri auditor akan membuat pikiran 

yang selalu mempertanyakan dan juga waspada terhadap kondisi yang 

menunjukkan indikasi atau gejala kemungkinan terjadinya kecurangan tersebut. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pramitasari, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh pendeteksian fraud melalui 

skeptisme profesional. 

4. Hipotesis 4: Kemampuan Investigatif berpengaruh positif terhadap 

pendeteksian fraud melalui skeptisme profesional. 

 Berdasarkan uji validitas yang didapatkan variabel kemampuan 

investigatif  (KI) dengan item pertanyaan X4.1-X4.18 memiliki stanrdized 

loading memiliki nilai diatas 0,7 dan dapat dinyatakan bahwa pernyataan 

dikatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil perhitungan T-statistik 

sebesar 1,970 signifikan pada p<0,05. Pengaruh langsungnya dapat dilihat pada 

standardized indirect effect sebesar 0,214. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendteksian 

fraud melalui skeptisme profesional. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramantha dan Dewi (2016) 

dan Patunru (2014) yang menjelaskan bahwa kemampuan investigatif 
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berpengaruh positif terhadap pembuktian kecurangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan yang dimiliki oleh auditor investigatif terbukti dapat 

mengungkapkan/mendeteksi tindakan fraud. Dalam penelitian ini, untuk variabel 

kemampuan auditor investigatif belum ada yang menggunakan variabel mediasi 

seperti skeptisme profesional. Jadi, dapat dikatakan dalam penelitian ini variabel 

kemampuan investigatif merupakan penelitian baru yang menggunakan skeptisme 

profesional sebagai variabel intervening. 

 Pengaruh langsung variabel kemampuan investigatif terhadap 

pendeteksian fraud menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini berarti 

bahwa variabel skeptisme profesional memediasi hubugan antara variabel 

kemampuan investigatif dengan pendeteksian fraud.  

 Hal ini sejalan dengan teori yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu 

teori atribusi. Dalam teori atribusi ini menjelaskan bahwa kesimpulan seseorang 

terhadap suatu hal atau dengan kata lain penilaian auditor dan pembuatan 

keputusan oleh auditor. Kemampuan auditor investigatif sangat diperlukan dalam 

mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai sumber dan saksi secara adil, akurat, dan 

tidak berpihak pada siapapun. Dengan adanya skeptisme profesional yang dimiliki 

auditor dan memiliki pemikiran yang selalu mempertanyakan kehandalan 

dokumen-dokumen untuk dijadikan bukti adalah hal yang paling penting untuk 

penilaian yang kritis terhadap bukti-bukti audit. Semakin tinggi skeptisme yang 

dimiliki oleh auditor, maka akan mempengaruhi auditor tersebut untuk mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup relevan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya fraud. 




