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ABSTRACT 
 
 Researches that tried to examine influence of evidence order to auditors’ 
judgement is still scarce in Indonesia. Moreover, the use of individual psychological 
dimension, consist of cognitive style and personality, never been examined in auditing, 
especially, in belief-revision context. 
 Present research focused to examined influence of evidence order, cognitive 

style, and personality to auditors’ judgement. Judgement in this research is define to 

how auditor revised his believe based on evidence that evaluated step-by-step. 

Researcher predict this variables will influence auditor judgement. 

Experiment method use in present research. Using a case study administered to 

88 auditor, this research found that: (i) auditors’ judgement were influenced by order in 

which audit evidence was evaluated; (ii) when auditor evaluated evidence in reverse 

order (- - + + vs. + + - -), recency effect occur. This finding show that auditor will 

weighted disconfirmation evidence more than confirmation evidence; (iii) interaction 

exist between evidence order, cognitive style, and personality to influence auditors’ 

judgement. 

 

Key Words: Judgement, Auditing, Order Effect, Recency Effect, Cognitive Style, 

Personality, Tolerance for Ambiguity 
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I.  PENDAHULUAN 

 Pentingnya Pertimbangan (judgement1) dalam proses pengauditan telah berterima 

secara umum sebagai sesuatu yang melekat hampir pada setiap tahap  pengauditan. 

Contoh penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan audit berkait dengan 

penetapan materialitas, penilaian sistem pengendalian internal, penetapan tingkat risiko, 

penentuan strategi audit yang digunakan, penentuan prosedur audit yang dilaksanakan, 

evaluasi bukti yang diperoleh, penilaian going concern perusahaan, dan sampai pada 

opini yang akan diberikan oleh auditor. America Institute of Certified Public 

Accountant (AICPA) menyatakan (AICPA, 1955, dalam Ashton, 1974) bahwa 

pertimbangan merupakan faktor yang sangat penting dalam semua tahapan pengauditan, 

tetapi dalam banyak situasi adalah tidak mungkin secara praktikal untuk menetapkan 

standar (write out in specific language) mengenai bagaimana pertimbangan diterapkan 

oleh auditor. 

Secara ideal, pertimbangan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka 

pengambilan keputusan audit didasarkan pada tahapan yang sistematis dan ketat. Akan 

tetapi, karena adanya bounded rationality2, maka pada umumnya pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan menggunakan strategi heuristik yaitu penyederhanaan 

proses pengambilan keputusan. Penggunaan strategi heuristik seringkali menyebabkan 

terjadi bias dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan, atau disebut sebagai 

bias heuristik. Salah satu bias tersebut adalah order effect, yaitu auditor melakukan 

pertimbangan tidak berdasarkan substansi informasi yang ada, akan tetapi berdasarkan 

penyajian (urutan) informasi atau bukti. Bias ini akan mempengaruhi efisiensi dan 

efektivitas audit yang sedang dilakukan. Efisiensi dapat terpengaruh karena dalam 

pertimbangan yang diambil oleh auditor, auditor akan memutuskan perlu tidaknya 

tambahan bukti baru, yang berarti perlunya prosedur audit tambahan dilakukan oleh 

auditor. Akibatnya, waktu dan kos yang digunakan akan bertambah. Selain itu dari 

                                                 
1  Peneliti menggunakan secara bersamaan ataupun saling ganti (interchangeably) istilah pertimbangan 
dan judgement. Pengertian pertimbangan adalah aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan 
(Bazerman, 1994) 
2 Bounded rationality adalah kondisi individu yang memiliki keterbatasan dalam memproses informasi 
secara sistematis dan rasional akibat adanya keterbatasan informasi, waktu, kapasitas memori dan 
sebagainya. 



                                                                                                                         
     

AMKP-07   3 

aspek efektivitas, akibat pertimbangan yang diambilnya, auditor dapat memilih berbagai 

tindakan yang berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi akurasi hasil audit. 

 Penelitian-penelitian empiris mengenai efek urutan terhadap keyakinan auditor 

didasarkan pada model teoretis belief-revision yang dikembangkan  oleh Hogarth dan 

Einhorn (1986, 1987), dengan versi terakhir dikenal sebagai model penyesuaian 

keyakinan (belief-adjustment model). Model ini berasumsi bahwa individu yang 

memproses informasi secara sekuensial akan menggunakan strategi penjangkaran 

(anchoring) dan penyesuaian (adjusment) untuk menggabungkan bukti baru pada 

evaluasi tugas. Model belief-adjustment mengidentifikasi variabel tugas sebagai faktor 

yang mempengaruhi pertimbangan, sedangkan dalam penelitian-penelitian psikologis, 

pertimbangan berkait erat dengan perbedaan psikologis individu yang akan 

mempengaruhi human information processing. Perbedaan psikologis individual berkait 

dengan dua dimensi, yaitu personalitas dan gaya kognitif (Prat, 1980; Gul, 1984). 

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh antara variabel perbedaan 

psikologis, yaitu urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas dengan pertimbangan 

untuk merevisi keyakinan. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah apakah 

urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas akan mempengaruhi pertimbangan (revisi 

keyakinan) pada auditor? 

 

II. TELAAH LITERATUR, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. MODEL BELIEF-ADJUSMENT  DAN EFEK RESENSI 

Model belief-adjustment merupakan model yang dikembangkan oleh Hogart dan 

Einhorn (1987, 1992). Model ini dikembangkan berdasarkan teori prospek yang 

dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979). Asare dan Messier (dalam Chan, 

1995) menyatakan bahwa peneliti-peneliti pengauditan menggunakan model belief-

adjustment karena merupakan model yang secara baik mendeskriptifkan proses 

pertimbangan. 

Model belief-adjustment merupakan contoh dari strategi heuristik. Model ini 

memproposisikan bahwa individu yang memproses informasi secara sekuensial akan 

menggunakan proses penjangkaran (anchoring) dan penyesuaian (adjustment). 

Penjangkaran terjadi ketika bukti baru secara bertahap (sequentially) dinilai setelah 
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sebelumnya subjek memiliki keyakinan awal. Adanya bukti baru menyebabkan  

keyakinan awal disesuaikan (adjusted) sehingga keyakinan saat ini menjadi jangkar bagi 

penyesuaian selanjutnya ketika bukti baru menstimulasi kembali proses belief-

adjustment. Tabel 2.1 meringkas prediksi model belief-adjustment dalam tiga dimensi, 

yaitu: jenis sifat bukti, kompleksitas bukti, dan jumlah seri bukti. Efek resensi adalah 

bias ketika auditor membobot bukti terkini lebih penting daripada bukti sebelumnya. 

Kebalikan dari efek resensi adalah efek primasi. 

Secara aljabar, model untuk pemrosesan secara SbS yang menyatakan bahwa 

individu akan merevisi keyakinannya setelah menerima hipotesis baru adalah sebagai 

berikut: 

 

 Sk=Sk-1+αSk-1[S(Xk)-R] ketika S(Xk)≤R   (1) 

 Sk=Sk-1+β(1-Sk-1)[S(Xk)-R] ketika S(Xk)>R  (2) 

dengan keterangan sebagai berikut: 

 Sk:  derajat keyakinan setelah menerima sejumlah k bukti, 0≤ Sk ≥1, 

 Sk-1: derajat keyakinan sebelumnya (S0 menandakan derajat keyakinan awal), 

 α: sensitivitas terhadap bukti negatif, 0≤ α ≥1, 

 β: sensitivitas terhadap bukti positif, 0≤ β ≥1, 

 S(Xk): evaluasi subjektif terhadap bukti ke-k, dan 

 R: titik referensi terhadap bukti ke-k yang dieveluasi. 

Penerapan model belief-adjustment pada bidang auditing mengadopsi desain 

penelitian yang sama sebagaimana dilakukan Einhorn dan Hogarth. Urutan informasi 

dimanipulasi antar subjek. Subjek menerima informasi negatif diikuti dengan informasi 

positif (- - + +) atau informasi positif diikuti dengan informasi negatif (+ + - -). 

Penelitian pada topik ini bisa menggunakan model respon step-by-step (SbS) atau end-

of-sequence (EoS). Pada model SbS, subjek melakukan revisi atas keyakinannya setiap 

kali menerima tambahan bukti, sedangkan pada model EoS, revisi dilakukan setelah 

subjek menerima sekumpulan informasi.  

Ashton dan Ashton (1988) merupakan pioner yang mengembangkan dan 

mengaplikasi teori model belief-adjustment pada bidang pengauditan. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa revisi keyakinan oleh auditor tergantung pada urutan (order) bukti 
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yang diterima dan bagaimana bukti tersebut dipresentasikan. Revisi keyakinan yang 

dilakukan auditor semakin besar jika mereka menerima bukti yang cenderung 

mendiskonfirmasi keyakinan awal mereka. 

Penelitian-penelitian berkaitan dengan revisi keyakinan dilakukan juga oleh 

Tubbs, Messier, dan Knechel (1990), Ricchiute (1992), Messier dan Tubbs (1994), 

Trotman dan Wright (1996). Hasil penelitian mereka konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ashton dan Ashton (1988), bahwa pertimbangan auditor 

terpengaruh oleh bagaimana bukti dipresentasikan (urutan) jika mereka mengevaluasi 

bukti yang tidak konsisten secara bertahap. Selain itu beberapa peneliti berusaha 

menguji faktor-faktor apa saja yang memitigasi terjadinya bias akibat urutan tersebut. 

Beberapa faktor yang dianggap dapat memitigasi bias akibat urutan adalah pengalaman 

dan review. 

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Monroe dan Juliana (2000). Mereka 

mengajukan hipotesis bahwa ketika bukti pendek terkait dengan resiko bawaan (tinggi 

dan rendah) dievaluasi secara sekuensial, tidak akan terjadi efek resensi pada model 

respon SbS. Penelitian menggunakan kasus penilaian resiko bawaan dan menggunakan 

auditor sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek resensi 

tidak terjadi dan tidak dipengaruhi urutan bukti yang diberikan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 1 dan hipotesis 2 

dapat sebagai berikut: 

H1:  Terdapat perbedaan judgement (revisi keyakinan) antara auditor yang 

mendapatkan urutan bukti - - + + dengan auditor yang mendapatkan urutan 

bukti + + - -, ketika mereka mengevaluasi bukti secara sekuesial. 

H2: Ketika auditor mengevaluasi secara sekuensial seri bukti yang pendek dan 

kompleks, serta bersifat campuran dengan urutan presentasi (+ + - -) atau (- - + 

+), maka akan terjadi efek resensi. 

 

2.2. PERBEDAAN PSIKOLOGIS INDIVIDUAL 

Terdapat dua dimensi yang membedakan individu dalam memproses informasi (Pratt, 

1980). Dimensi pertama adalah gaya kognitif dan dimensi kedua adalah personalitas.  

2.2.1. Gaya kognitif 
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Ausburn dan Ausburn (1978, dalam Altun dan Cakan, 2006) mendefinisi gaya kognitif  

sebagai dimensi psikologis yang merepresentasi konsistensi individual dalam 

mengumpulkan dan memproses informasi. Gaya kognitif berkaitan dengan metoda yang 

digunakan individu untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

menginterpretasi data. Gaya kognitif ini cenderung konsisten sepanjang umur 

seseorang. 

 Allison dan Hayes (1996) mengembangkan instrumen pengukuran gaya kognitif 

yang diberi nama The Cognitive Style Index (CSI). Berdasarkan studi empiris Allinson 

dan Hayes dengan menggunakan CSI, mengkonfirmasi dimensi generik gaya kognitif 

yaitu intuisi dan analisis. Gaya kognitif intuitif lebih mengandalkan otak belahan kanan 

yang memiliki karakteristik intuitif, integratif, cara berpikir non-linier, pertimbangan 

berdasarkan perasaan, dan perspektif luas. Sedangkan gaya kognitif analitis lebih 

mengandalkan fungsi otak belahan kiri yang memiliki karakteristik analitikal, logikal, 

pemrosesan informasi sekuensial, pertimbangan berdasarkan penalaran, dan fokus pada 

detail. 

Perbedaan dalam gaya kognitif ini akan menyebabkan informasi (bukti) yang 

sama yang didapatkan oleh individu akan diinterpretasi berbeda. Hal ini dikaitkan 

dengan karakteristik gaya kognitif yang berbeda. Individu dengan gaya kognitif analitis 

akan mengalami efek resensi yang lebih kecil dibandingkan individu dengan gaya 

kognitif intuitif. Sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Gaya kognitif akan berinteraksi dengan informasi (urutan bukti) dan akan 

mempengaruhi pertimbangan (revisi keyakinan) yang diambil oleh auditor. 

Auditor dengan gaya kognitif analitis akan merevisi keyakinannya lebih kecil 

daripada auditor dengan gaya kognitif analitis. 

 

2.2.2. Personalitas 

Personalitas didefinisi sebagai kumpulan perilaku atau keyakinan umum yang dimiliki  

individu yang bersifat relatif stabil sepanjang waktu dan dalam berbagai keadaan 

(McGhee, Shields, dan Birnberg, 1978). Penelitian-penelitian akuntansi yang 

menggunakan variabel ini, pada umumnya berfokus pada toleransi ambiguitas sebagai 

pengukur dimensi personalitas (antara lain: Gul, 1984, 1986;  McGhee, Shields, dan 
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Birnberg, 1978; Wright dan Davidson, 2000; Lamberton, Fedorowitcz, dan Roohani, 

2005;  Hartmann, 2005).  

 Toleransi ambiguitas didefinisi (MacDonald, 1970 dalam Lamberton et. al., 2005) 

sebagai: 

 

Willingness to accept a state of affairs capable or alternative interpretations, or of 

alternative outcome, e.g., feeling comfortable (or at least not feeling uncomfortable) 

when faced with complex social issue in which opposed principles are interningled. 

Low ambiguity tolerance is shown by the desire to have everything reduced to black 

and white. 

 

Individu dengan toleransi ambiguitas rendah (intolerance for ambituity) akan cenderung 

melihat suatu hal sebagai “hitam-putih” belaka, dan mudah untuk mengganti atau 

mengubah keyakinannya ketika menerima sebuah informasi baru, jika informasi 

tersebut bertentangan dengan informasi yang sebelumnya didapat. Sebaliknya, individu 

dengan toleransi ambiguitas yang tinggi, cenderung melihat sesuatu dengan lebih jernih, 

dan tidak mudah merubah keyakinannya ketika menerima informasi baru yang 

bertentangan dengan informasi sebelumnya. Sehingga, informasi ambigus (konfirmasi-

diskonfirmasi atau sebaliknya) yang disajikan pada individu dengan toleransi 

ambiguitas yang berbeda akan menghasilkan pertimbangan yang berbeda karena adanya 

perbedaan cara memproses dan menginterpretasi informasi tersebut. 

 Penggunaan variabel toleransi ambiguitas dalam kaitannya dengan revisi 

keyakinan sampai dengan saat ini belum pernah digunakan, sehingga penelitian ini 

merupakan pioner. Patut diduga, informasi yang sama akan menghasilkan pertimbangan 

yang berbeda oleh auditor dengan toleransi ambiguitas yang rendah dan auditor dengan 

toleransi ambiguitas yang tinggi. Sehingga hipotesis empat dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H4:  Terdapat interaksi antara toleransi ambiguitas dengan urutan bukti yang 

disajikan dan akan mempengaruhi pertimbangan (revisi keyakinan) yang 

diambil oleh auditor. Auditor dengan toleransi ambiguitas tinggi akan merevisi 

keyakinannya lebih kecil daripada auditor dengan toleransi ambiguitas rendah. 
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2.3. INTERAKSI URUTAN BUKTI, GAYA KOGNITIF, DAN PERSONALITAS 

Perbedaan psikologis individual terdiri atas dua dimensi, yaitu variabel gaya kognitif 

dan variabel personalitas-toleransi ambiguitas. Ada kemungkinan auditor dengan jenis 

personalitas yang sama, menggunakan gaya kognitif yang berbeda untuk mengorganisir 

dan memproses informasi yang diterimanya. Sebaliknya, individu dengan gaya kognitif 

yang sama mungkin memiliki perilaku dan keyakinan (personalitas) yang berbeda. 

Sehingga patut diduga kedua dimensi ini akan berinteraksi dalam gaya pemrosesan 

informasi individu. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, patut diduga bahwa informasi yang 

sama akan diinterpretasi berbeda oleh individu dengan gaya kognitif dan personalitas 

yang berbeda. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis lima sebagai berikut: 

H5:  Urutan Bukti, Gaya kognitif, dan toleransi ambiguitas akan  mempengaruhi 

pertimbangan (revisi keyakinan) yang diambil oleh auditor. Auditor dengan 

gaya kognitif analitis dan toleransi ambiguitas tinggi akan merevisi 

keyakinannya lebih kecil daripada auditor dengan pasangan gaya kognitif dan 

toleransi ambiguitas yang berbeda. 

 Gambar 2.1 meringkas model penelitian yang akan diuji dalam tesis ini, dengan 

menggambarkan hubungan antara urutan bukti, gaya kognitif, personalitas dan revisi 

keyakinan. 

 
Insert Gambar 2.1. Disini 

 

 

III. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metoda eksperimen  2 x 2 x 2 factorial design between 

subject. Pemilihan metoda ini didasarkan pada alasan sebagai berikut: (1) konsisten 

dengan penelitian-penelitan mengenai efek resensi. (2) Mampu menguji pengaruh 

interaksi dari variabel independen terhadap variabel dependen. (3) Menghindari 

terjadinya demand effect, yaitu partisipan mengetahui arah dari kondisi yang diberikan. 

Subjek eksperimen dibagi ke dalam dua kelompok. Pengelompokan ini berkaitan 

dengan urutan bukti yang disajikan. Kelompok pertama adalah kelompok yang akan 
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menerima penyajian bukti dengan urutan + + - -. Sedangkan kelompok kedua akan 

menerima penyajian bukti dengan urutan - - + +. 

Efek urutan, berkaitan dengan hipotesis 1, dapat dikatakan telah terjadi jika 

terdapat perbedaan revisi keyakinan antara subjek yang mendapatkan urutan bukti - - + 

+ dengan subjek yang mendapatkan urutan bukti + + - -. Berkaitan dengan hipotesis 

dua, terjadinya efek resensi, revisi keyakinan pada subjek yang menerima tambahan 

informasi dengan urutan - - + + lebih tinggi/besar daripada subjek dengan urutan 

informasi + + - - atau secara matematis dapat dinyatakan - - + + > + + - -. Berkaitan 

dengan hipotesis 3, terjadi interaksi antara urutan bukti dan gaya kognitif dan akan 

mempengaruhi revisi keyakinan. Rata-rata revisi keyakinan auditor dengan gaya 

kognitif intuitif lebih kecil daripada auditor dengan gaya kognitif analitis. Berkaitan 

dengan hipotesis 4, urutan bukti akan berinteraksi dengan toleransi ambiguitas auditor 

dan akan mempengaruhi revisi keyakinan yang dilakukannya. Rata-rata revisi 

keyakinan auditor dengan toleransi ambiguitas tinggi lebih kecil daripada auditor 

dengan toleransi ambiguitas rendah. Sedangkan dalam hipotesis 5, terdapat interaksi 

antara urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas. 

 

3.2. SUBJEK 

Akuntan publik berpengalaman digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Untuk 

memperoleh subjek yang diinginkan, beberapa kantor akuntan publik (KAP) di daerah 

Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Manado dihubungi oleh peneliti 

untuk meminta kesediaannya menyediakan subjek auditor. Kuesioner akan diserahkan 

langsung pada contact person dimasing-masing KAP.. Kuesioner diserahkan dalam 

bentuk booklet dan masing-masing berada dalam amplop tertutup. Pembagian kuesioner 

diserahkan sepenuhnya pada KAP bersangkutan. Dua minggu kemudian, kuesioner 

akan diambil kembali oleh peneliti atau pihak yang mewakili peneliti. 

 

3.3. TUGAS DAN PROSEDUR 

Eksperimen akan menggunakan cara paper and pensil test. Seluruh penugasan untuk 

masing-masing treatment (berupa urutan bukti - - + +/+ + - -) dilakukan secara random. 
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Subjek eksperimen atau  partisipan akan diminta mengasumsi peranan auditor 

yang sedang mengaudit sebuah superstore. Kasus atau materi dalam instrumen 

berkaitan dengan skenario akun piutang dagang yang digunakan dalam Tubbs et. al. 

(1990, 1994). Subjek, disemua kelompok, diberi informasi awal dan disusul dengan 

empat buah bukti yang berurutan, yang berkaitan dengan kolektibilitas piutang dagang. 

Dua buah bukti merupakan bukti konfimasi (positif) dan sisanya merupakan bukti 

diskonfirmasi (negatif).  

Berikutnya mereka diminta untuk mengisi kuesioner pengecekan manipulasi, 

untuk mengetahui adanya coding error. Setelah mengisi kuesioner pengecekan 

manipulasi, subjek diminta untuk mengisi instrumen Cognitive Style Index (CSI) yang 

dikembangkan oleh Allison dan Hayes (1996). Kemudian subjek diminta mengisi 

instrumen toleransi Terakhir subjek diminta mengisi pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan data demografi dan data tambahan lainnya. 

 

3.4. VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN 

3.4.1. Variabel independen 

Urutan bukti 

Subjek akan menerima kasus eksperimen dengan urutan bukti salah satu dari dua jenis  

urutan, yaitu dua bukti positif diikuti dengan dua bukti negatif ( + + - -) atau sebaliknya 

(- - + +). 

Gaya Kognitif 

Gaya kognitif diukur dengan menggunakan Cognitive Style Index (CSI) yang 

dikembangkan oleh Hayes dan Allinson (1996). CSI terdiri dari 38 item pertanyaan dan 

subjek diminta untuk memilih satu dari tiga jenis jawaban, yaitu sesuai-tidak yakin-

tidak sesuai.. Arah penskoran tergantung pada polaritas item pertanyaan (17 item 

merupakan item pertanyaan yang dibalik untuk menghindari efek bias). Instrumen ini 

telah teruji validitas dan reliabilitasnya (Allinson dan Hayes, 1996, 2000; Sadler-Smith, 

1999). 

Toleransi ambiguitas 

Toleransi ambiguitas diukur dengan menggunakan instrumen AT-20 yang 

dikembangkan oleh McDonald (1970). Instrumen ini telah secara luas digunakan dan 



                                                                                                                         
     

AMKP-07   11 

memiliki validitas dan reliabilitas yang baik (Kirton, 1981; Gul, 1986; Wright dan 

Davidson, 2000; Lamberton, Fedorowith, dan Roohani, 2005). 

 

3.4.2. Variabel Dependen 

Revisi keyakinan 

Penelitian ini memiliki tujuan utama menguji pengaruh urutan bukti, gaya kognitif, dan  

personalitas terhadap revisi keyakinan (efek resensi). Variabel dependen diukur 

berdasarkan besaran dan arah seluruh revisi keyakinan yaitu S4 – S1
3. 

 

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA 

Pengujian hipotesis-hipotesis penelitian ini adakan dilakukan sebagai berikut4: 

Hipotesis 1 akan diuji dengan one-way Anova.  Hipotesis 2, 3, dan 4 akan diuji dengan 

membandingkan rata-rata grup eksperimen dan mengujinya dengan uji-t. Hipotesis 5 

akan diuji dengan menggunakan three-way ANOVA.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. STATISTIK DESKRIPTIF 

Tabel 4.1 menjelaskan statistik deskriptif variabel-variabel dependen dan variabel 

independen. Penentuan apakah subjek masuk dalam kategori gaya kognitif intuitif atau 

analitis maupun kategori toleransi ambiguitas tinggi atau rendah berdasarkan nilai 

median. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan 

variabel-variabel tersebut (Gul, 1984, 1986; Allinson dan Hayes, 1996).  

 

 Insert Tabel 4.1. Disini 
 

 Tabel 4.2 meringkas jumlah subjek yang masuk dalam kategori urutan bukti - - + 

+ atau + + - -, gaya kognitif intuitif atau analitis, dan subjek dengan toleransi ambiguitas 

rendah dan tinggi. 

 

                                                 
3 Penggunaan variabel dependent S4 – S0 sesuai dengan apa yang disarankan oleh Asare (1992), Tubbs, 
et al. (1994), Johnson (1995), dan Chan (1995). 

Insert Tabel 4.2. Disini 

4 Teknik pengujian hipotesis menggunakan metoda yang digunakan oleh Kennedy (1993). 
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 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan beberapa pengujian asumsi 

ANOVA. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan: (i) tidak ada pengaruh dari 

variabel extraneous (gender, lama pengalaman kerja, Posisi dalam KAP, dan umur. (ii) 

Tidak ada korelasi signifikan antar variabel independen. (iii) terpenuhinya asumsi 

homogenity of variance. 

 

4.2. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

4.2.1. Efek Urutan dan Efek Resensi 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan revisi 

keyakinan antara auditor yang mengevaluasi secara sekuensial serial bukti yang 

memiliki urutan - - + + dengan + + - -. Hasil analisis secara statistik berdasarkan data 

dalam penelitian ini, dengan menggunakan ANOVA ( tabel 4.3), menunjukkan bahwa 

revisi keyakinan bagi auditor yang mendapatkan bukti - - + + berbeda signifikan secara 

statistik dengan auditor yang mendapatkan bukti + + - -, dengan nilai F sebesar 66,891, 

p < 0,01, p = 0,000. Hasil statistik ini menunjukkan bahwa terjadi efek urutan dalam 

judgement auditor untuk merevisi keyakinan berkaitan dengan tingkat kolektibilitas 

piutang dagang, atau dengan kata lain hipotesis satu terdukung. 

 

Insert Tabel 4.3 Disini  

  

 

 Untuk membuktikan hipotesis dua, yaitu terjadinya efek resensi pada efek urutan, 

maka rata-rata revisi keyakinan kelompok auditor yang menerima urutan informasi - - + 

+ dibandingkan dengan kelompok yang menerima urutan informasi + + - -. Selanjutnya 

dilakukan pengujian dengan uji-t untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan 

secara statistik ataukah tidak. Efek resensi dikatakan terjadi jika rata-rata kelompok - - + 

+ > + + - -. Data rata-rata kedua kelompok (Tabel 4.4) membuktikan bahwa rata-rata 

kelompok - - + + sebesar 10,45 dan rata-rata kelompok + + - - sebesar -22,79. Hasil uji-t 

menunjukkan nilai t sebesar 8,252 dan p = 0,000. Hal ini mengindikasi bahwa terjadi 

efek resensi yang berarti hipotesis dua terdukung. Dukungan ini dikuatkan dengan 



                                                                                                                         
     

AMKP-07   13 

gambar 4.1 yang menunjukkan adanya pola fishtail pada revisi keyakinan yang diambil 

oleh auditor. 

 
Insert Tabel 4.3 Disini  

 

 
Insert Gambar 4.1 Disini 

 

 

4.2.2. Interaksi Urutan Bukti dan Gaya Kognitif 

Hipotesis tiga menyatakan bahwa gaya kognitif memoderasi hubungan antara urutan  

bukti dengan judgment auditor untuk merevisi keyakinannya. Berdasarkan data pada  

penelitian ini, dengan menggunakan ANOVA (tabel 4.4) diketahui bahwa nilai F 

sebesar 1,261 dan nilai p = 0,265.  Rata-rata Grup gaya kognitif intuitif sebesar -5,12 

dan grup gaya kognitif analitis sebesar -6,88. Hasil uji-t menunjukkan nilai t sebesar 

0,318 dan p = 0,375. Hasil ini mengindikasi, berdasarkan ANOVA, besarnya nilai rata-

rata dan pengujian nilai t, hipotesis 3 tidak terdukung, dalam pengertian gaya kognitif 

tidak memoderasi hubungan antara urutan bukti dan revisi keyakinan serta arah 

prediksian tidak terbukti. 

 
Insert Tabel 4.4 Disini 

 

 

4.2.3. Interaksi Urutan Bukti dan Personalitas 

Hipotesis empat menyatakan bahwa personalitas dalam hal ini adalah toleransi 

ambiguitas akan memoderasi hubungan antara urutan bukti dengan revisi keyakinan. 

Nilai ANOVA (tabel 4.5) menunjukkan nilai F sebesar 0,041 dan p sebesar 0,840. Nilai 

rata-rata kelompok grup ditunjukkan dalam tabel 4.12. Hasil uji-t menunjukkan nilait t 

sebesar 1,65 dengan p = 0,0516. Hal ini menunjukkan toleransi ambiguitas tidak 

berinteraksi atau tidak memoderasi hubungan antara urutan bukti dan pertimbangan 

auditor untuk merevisi keyakinannya, serta arah hubungan tidak sesuai dengan arah 

prediksian.  
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4.2.4. Interaksi Urutan Bukti, Gaya Kognitif, dan Personalitas 

Hipotesis lima menyatakan bahwa terdapat interaksi antara urutan bukti, gaya kognitif, 

dan personalitas. Berdasarkan hasil analisis ANOVA (tabel 4.3) dapat dilihat bahwa 

interaksi antara urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas signifikan secara statistik 

(F = 5,591; p = 0,020) . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis lima terdukung. 

 

4.3. PEMBAHASAN 

Dari pembuktian hipotesis satu dan dua dapat didiskusikan beberapa hal, yaitu pertama, 

hasil pengujian menguatkan hasil yang didapat oleh Ashton dan Ashton (1988), Asare 

(1993), Kennedy (1993), Chan (1995), dan peneliti-peneliti lainnya. Kedua, Ketika 

auditor hadapkan pada tugas untuk mengevaluasi bukti audit secara sekuensial dan bukti 

memiliki sifat campuran diskonfirmasi dan konfirmasi, auditor akan mengambil 

judgement berdasarkan urutan penyajian dan bukan berdasarkan substansi bukti 

tersebut. Hal ini akan menyebabkan pengauditan yang dilaksanakan berjalan secara 

tidak efektif dan efisien. Ketiga, auditor memiliki sensitivitas yang lebih besar pada 

bukti diskonfirmatif (negatif) daripada bukti konfirmatif (positif) hal ini terlihat dari 

rata-rata grup eksperimen yang mendapatkan urutan bukti - - + + lebih kecil daripada 

grup dengan urutan bukti + + - -. Tabel 4.6 ini menunjukkan bahwa bukti diskonfirmatif 

lebih dipandang penting daripada bukti konfirmatif, sehingga mengabaikan kekuatan 

bukti lainnya. Hasil ini menguatkan hasil temuan Ashton dan Ashton (1988) yang 

menyatakan bahwa auditor lebih sensitif pada bukti diskonfimatif. 

 Penelitian ini tidak dapat menunjukkan dukungan bagi pembuktian hipotesis tiga 

yaitu gaya kognitif memoderasi hubungan antara urutan bukti dan revisi keyakinan. 

Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Chan (1995) yang 

membuktikan adanya pengaruh interaksi atau moderasi antara urutan bukti dan gaya 

kognitif. 

 Dari pengujian hipotesis empat, hasil menunjukkan tidak adanya interaksi atau 

moderasi toleransi ambiguitas terhadap urutan bukti dan gaya kognitif. 

Ketidakterdukungan hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Gul (1984, 1986) dan McGhee (1978) bahwa personalitas berupa toleransi 
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ambiguitas tidak mempengaruhi hubungan antara jenis tugas atau informasi dan 

judgement.  

 Hipotesis lima diuji melalui interaksi tiga arah yaitu urutan bukti, gaya kognitif, 

dan personalitas dalam mempengaruhi pertimbangan auditor. Dari uji ANOVA terlihat 

bahwa hipotesis ini terdukung secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh interaksi antara urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas terhadap 

bagaimana auditor melakukan judgement untuk merevisi keyakinannya, yang artinya 

auditor dengan gaya kognitif dan personalitas berbeda akan merespon informasi yang 

sama secara berbeda, sehingga judgement yang mereka ambil juga akan berbeda. Hasil 

ini mendukung proposisi yang diajukan oleh prat (1980) yang memprediksi interaksi 

antar dimensi dalam variabel psikologis yaitu gaya kognitif dan personalitas. Hal ini 

juga sekaligus mendukung temuan Gul (1986) yang menunjukkan adanya interaksi 

antara gaya kognitif dan personalitas dalam mempengaruhi judgement subjek. 

 

V.  SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN  

Hasil penelitian dengan sampel 88 auditor menunjukkan temuan sebagai berikut: (1) 

Dari pengujian dengan menggunakan one-way ANOVA untuk menguji hipotesis 

pertama menunjukkan bahwa urutan bukti akan mempengaruhi judgement auditor 

dalam hal ini terhadap revisi keyakinan yang dilakukannya. (2) Dari pengujian dengan 

membandingkan rata-rata grup eksperimen dan grafik, terlihat bahwa auditor akan 

membobot informasi terkini lebih penting dari informasi sebelumnya atau dengan kata 

lain telah terjadi efek resensi. (3) Dari pengujian dengan menggunakan two-way 

ANOVA dan uji-t untuk menguji hipotesis tiga menunjukkan bahwa gaya kognitif tidak 

berinteraksi atau memoderasi hubungan antara urutan bukti dan revisi keyakinan. (4) 

Dari pengujian dengan menggunakan two-way ANOVA dan uji-t untuk menguji 

hipotesis empat menunjukkan bahwa urutan bukti tidak berinteraksi signifikan secara 

statistik dengan personalitas (toleransi ambiguitas). (5) Dari pengujian dengan 

menggunakan three-way ANOVA untuk menguji hipotesis tujuh menunjukkan bahwa 

interaksi antara urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas signifikan secara statistik 

mempengaruhi judgement yang dilakukan oleh auditor untuk merevisi keyakinannya. 
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5.2. KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini telah didesain dengan baik, namun peneliti menyadari adanya 

keterbatasan  

yang tidak dapat dihindari. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah: (1) Penelitian 

yang dilakukan tidak lepas dari kelemahan mendasar dari metoda eksperimen yaitu 

artifisial dan penyederhanaan. (2) Data eksperimen ini dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner dan diisi berdasarkan waktu luang yang dimiliki oleh auditor 

bersangkutan. Kondisi ini menimbulkan lemahnya kontrol terhadap teknik pengisian. 

(3) Variabel personalitas yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa toleransi 

ambiguitas. Berdasarkan literatur psikologi, variabel personalitasdapat diukur dengan 

berbagai jenis variabel.  

Penelitian yang akan datang dapat mengembangkan penelitian ini melalui 

beberapa hal, yaitu (1) Perlu dilakukan replikasi penelitian ini dalam kondisi 

laboratorium eksperimen sehingga peneliti dapat mengkontrol proses penelitian dengan 

lebih baik lagi, faktor lingkungan dapat diisolasi dan variabel ekstraneous dapat 

dikendalikan. (2) Perlu digunakan kasus penelitian yang berbeda sehingga dapat lebih 

menguatkan hipotesis pengaruh urutan bukti, gaya kognitif, dan personalitas terhadap 

terjadinya efek urutan dan efek resensi ketika auditor mengevaluasi bukti secara 

sekuensial.  
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Tabel 2.1 

Prediksi model belief-adjustment dengan pengasumsian 

metoda step-by-step 

 

Jenis Bukti Jumlah seri bukti 

Konsisten Campuran 

Seri pendek   

 Sederhana Tidak ada efek Efek resensi. 

 Komplek Tidak ada efek Efek resensi 

Seri Panjang Primasi - 

Sumber: Tubbs, 1994 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

Urutan Bukti Revisi Keyakinan 

Gaya Kognitif Personalitas 

 
 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel-variabel 

 

Variabel Minimum Maksimum Median Deviasi Standar 

Revisi Keyakinan -80 40 -2,5 25,12

Gaya Kognitif 21 53 41 6,25

Toleransi Ambiguitas 0 12 5 2,43
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N = 88 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Kategori Partisipan 

 

Konstruk Jumlah 

Urutan 

- - + + 

+ + - - 

Total 

 

44 

44 

88 

Gaya Kognitif 

 Intuitif 

 Analitis 

 Total 

 

36 

52 

88 

Toleransi Ambiguitas 

 Rendah 

 Tinggi 

 Total 

 

43 

45 

88 

 

 

Tabel 4.3 

ANOVA – Urutan Bukti, Gaya Kognitif, Personalitas, dan Revisi Keyakinan 

 

Source Sum of 

Squares 

df Rata-rata 

Square 

F Sig 

UB 23644,517 1 23644,517 66,891 0,000

GK 987,192 1 987,192 0,932 0,337

TA 912,198 1 912,198 2,992 0,088

UB x GK 325,130 1 325,130 1,261 0,265

UB x TA 78,217 1 78,217 0,041 0,840

GK x TA 1362,736 1 1362,736 1,752 0,189
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UB x GK x TA 1148,160 1 1148,160 5,591 0,020

Error 26139,538 80 326,744  

Adjusted R2 = 0,473 

 

UB = Urutan Bukti 

GK= Gaya Kognitif 

TA = Toleransi Ambiguitas 

 

Tabel 4.4 

Rata-rata Sel hipotesis 1 dan  2 

 

Urutan Rata-rata 

-- + + 10,45

+ + - - -22,79

 

 

Gambar 4.1 

Pengaruh Urutan Bukti terhadap Revisi Keyakinan
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Tabel 4.4 

Rata-rata Sel Penelitian Hipotesis 3 

 

Gaya Kognitif Urutan 

Intutitif Analitis 

- - + + 10 10,74 

+ + - - -18,68 -25,92 

Rata-rata total -5,13 -6,88 

 

 

Tabel 4.5 

Rata-rata Sel Penelitian Hipotesis 4 

 

Toleransi Ambiguitas Urutan 

Rendah Tinggi 

- - + + 14,57 -20,4 

+ + - - 5,95 -24,79 

Rata-rata Total -1,69 -10,44 

 

 

Tabel 4.6 

Nilai Rata-rata Revisi Keyakinan Auditor 

Sekuen Pertimbangan Urutan 

Bukti S0 S1 S2 S3 S4 

- - + + 70,23 51,70 44,89 65,11 80,68

+ + - - 71,43 77,70 81,14 56,45 48,64

 

 

 

 

 


