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ABSTRACT 

Judgment quality is independent of outcomes. In an uncertain environment a bad 
outcome may result even though the judgment process was “good” in the sense that all 
relevant information was properly considered (Kennedy, 1993).  
Hogart and Einhorn (1992) proposed and tested a descriptive model of belief 
adjustment. They posited that individuals are sequential processors of information who 
employ an anchoring and adjustment strategy to incorporate new evidence in an 
evaluation task. One important prediction of the model is that order in which a short 
series of complex, mixed evidence is evaluated leads to a efek kekinian. Issues in 
debiasing efek kekinian in an audit environment have been investigated by little 
researchers. This is necessary because the use of disproportional heuristic in decision 
making will lead towards an error.  
This study proposed self review as the debiasing mechanisms that can reduce the efek 
kekinian and improve judgment quality. This study found the self review mechanism 
significantly reduced errors in the evaluation of going concern.  
 
Key Words: efek kekinian, debiasing, self review, and going concern judgment. 
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LATAR BELAKANG 

 Evaluasi mengenai going concern perusahaan merupakan pekerjaan krusial bagi 

seorang auditor. Auditor harus menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup 

melalui investigasi yang komprehensif tentang kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi 

yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Auditor akan 

berhadapan dengan bukti-bukti yang kompleks dan bisa jadi satu dengan yang lainnya 

saling bertentangan.   

Auditor mengumpulkan bukti dalam waktu yang berbeda dan mengintegrasikan 

informasi dari bukti baru tersebut untuk membuat suatu pertimbangan (judgment). 

Pertimbangan audit berkonsentrasi pada suatu asersi laporan keuangan tertentu, 

memulai dengan keyakinan awalnya mengenai asersi tersebut dan ada proses perbaikan 

setelah  menerima dan menilai bukti audit yang baru. Dalam proses ini dipertimbangkan 

apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit 

untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, mungkin diperlukan untuk 

memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti 

yang mendukung informasi tersebut. Proses ini mengikuti aturan normatif seperti Teori 

Bayes yaitu adanya keyakinan awal (prior belief) dan keyakinan baru (posterior belief) 

dan berbasis pada suatu kemungkinan yang bersifat kondisional yang terdiri dari tiga 

konsep dasar yaitu arah (direction), kekuatan (strength) dan tipe bukti (type of 

evidence). Akan tetapi sejumlah studi dalam audit (Joyce dan Biddle, 1981; Kinney dan 

Uecker, 1982) mengindikasikan bahwa aturan-aturan Bayes bukan merupakan 

deskriptor yang baik bagi proses pertimbangan auditor. Masalah utamanya adalah 

aturan-aturan Bayes tidak memasukkan faktor-faktor kontekstual yang bisa 
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mempengaruhi pertimbangan auditor. Faktor-faktor kontekstual yang dimaksud bisa 

berupa urutan bukti yang diterima selama proses audit dilakukan. 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengindikasikan bahwa apabila 

auditor mendapatkan bukti audit mengenai suatu pengujian selama masa interim, maka 

auditor harus menentukan bukti audit tambahan apa yang harus diperoleh untuk masa 

tersisa. Sebagai contoh, hasil pengujian pengendalian pada waktu interim mendukung 

sepenuhnya asersi audit. Jika hasil pengujian substantif pada akhir tahun  kontradiktif 

dengan temuan ini  kemungkinan auditor terpengaruh oleh recency effect (efek 

kekinian) yaitu auditor memberikan keyakinan pada urutan bukti yang paling akhir dari 

serangkaian bukti atau informasi yang diperolehnya. Konsisten dengan model Hogart 

dan Einhorn (1992) sejumlah studi membuktikan bahwa pertimbangan auditor  bisa 

menjadi subyek efek kekinian (Ashton dan Ashton 1988; Tubbs et al. 1990; Dillard et 

al. 1991; Asare 1992; Pei et al. 1992; Emby 1994;  Messier dan Tubbs 1994; Krull et al. 

1993; Reckers et al.1993; Anderson dan Maletta 1999; Monroe dan Ng 2000; Arnold et 

al. 2000).  

Efek kekinian akan menimbulkan masalah dalam proses audit, karena akan 

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi audit.  Efisiensi bisa dipengaruhi ketika urutan 

bukti audit yang diproses mungkin akan meluas sehingga perlu pencarian bukti-bukti 

tambahan. Dari perspektif efektivitas, urutan bukti akan membuat pelaksanaan program 

audit yang berbeda yang selanjutnya kemungkinan akan mengurangi akurasi temuan 

(Krull, et al. 1993). Implikasi terhadap efisiensi dan efektivitas akan bertambah 

manakala tidak ada suatu mekanisme dalam program audit untuk memitigasi 

kecenderungan-kecenderungan yang menyebabkan kualitas pertimbangan audit menjadi 

menurun (Kennedy, 1993). 
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Ashton dan Ashton (1988) mengatakan bahwa auditor dapat mengendalikan 

faktor-faktor bias tersebut melalui suatu mekanisme debiasing (pengawabiasan). 

Pernyataan penting lain yang dikemukakan oleh Ashton dan Ashton adalah; jika 

pengaruh dari urutan bukti adalah acak, maka akan kesulitan untuk mengidentifikasi dan 

mengendalikannya dalam lingkungan audit, akan tetapi hasil kajian Ashton dan Ashton 

menemukan hal yang bersifat tidak acak tetapi sesuatu yang sistematik dan bisa 

diprediksi. Dengan semangat ini, simulasi untuk mengurangi bias dalam pertimbangan 

audit adalah bukan sesuatu yang mustahil.   

 Kennedy (1993, 1995) mengelaborasi rerangka pengawabiasan terfokus pada 

sumber-sumber dari bias dalam rangka meningkatkan kualitas pertimbangan. Kualitas 

pertimbangan adalah suatu fungsi dari upaya (effort) dan data. Upaya terdiri dari dua 

komponen yaitu kapasitas dan motivasi, sedangkan data terdiri dari data internal dan 

eksternal. Data internal mengacu pada pengetahuan yang disimpan dalam ingatan, 

sedangkan data eksternal mengacu pada informasi atau sinyal yang berasal dari 

lingkungan.  

Studi yang dilakukan oleh Kennedy (1993) menemukan bahwa akuntabilitas 

yaitu suatu mekanisme institusional dapat mengurangi bias dalam pertimbangan auditor 

yang disebabkan oleh bias recency khususnya untuk subyek yang kurang 

berpengalaman. Akuntabilitas diartikan sebagai persyaratan dalam melakukan 

pembenaran supaya orang bertanggung jawab terhadap pertimbangan yang dibuat. 

Apabila orang disuruh untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya, maka 

orang tersebut bekerja dengan hati-hati sehingga kemungkinan pengambil keputusan 

membuat keputusan bias menjadi lebih kecil. Sebaliknya apabila tidak diberikan 
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persyaratan akuntabilitas maka kemungkinan orang ceroboh dalam mengambil 

keputusan.   

Cushing dan Ahlawat (1996) mengindikasikan  bahwa efek kekinian bisa 

dikurangi dengan melakukan pendokumentasian  yaitu dengan cara membaca dan 

memahami secara komprehensif semua informasi yang tersedia. Dari upaya tersebut staf 

auditor kemudian memberikan suatu memorandum kepada atasannya yang dapat 

mendorong suatu integrasi aktif atas informasi baru dengan pengetahuan yang sudah 

ada sehingga dapat mempengaruhi pengkodean, penyimpanan dalam pelaksanaan tugas-

tugas yang terkait.  

Ashton dan Kennedy (2002) mengunakan teknik self review  dalam 

mengeliminasi efek kekinian untuk penilaian tugas penilaian kelangsungan hidup 

perusahaan. Self review dilakukan dengan cara memberikan indikasi atau bobot faktor-

faktor yang menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak (going concern). 

Pemberian bobot ini memungkinkan auditor mampu untuk mengintegrasikan seluruh 

informasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas. Sebagai 

contoh, dalam penilaian kelangsungan hidup perusahaan, auditor akan menemukan dua 

hal yang tidak konsisten yaitu (1) adanya rencana manajemen untuk mengatasi masalah 

dan (2) ada kesangsian bahwa entitas bisnis tidak mampu menjaga kelangsungan 

hidupnya. Apabila bukti ini diterima oleh auditor secara bertahap dan mempunyai kadar 

kompleksitas yang tinggi, bisa jadi keputusan yang diambil akan mengalami bias yaitu 

pertimbangan audit yang memberi perhatian pada hal-hal yang dianggap kurang 

relevan. 

Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 
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Apakah self review mampu meningkatkan kualitas pertimbangan audit yang 
diukur dari turunnya besaran efek kekinian? 

                       

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Model Penyesuaian Keyakinan (Belief Adjustment Model) 
 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Penyesuaian 

Keyakinan dari Hogarth dan Einhorn tahun 1992 yang menggunakan pendekatan 

penjangkaran dan penyesuaian (general anchoring and adjustment approach).  Model 

ini memprediksi bahwa cara orang memperbaiki keyakinannya yang sekarang (jangkar) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor bukti diantaranya adalah urutan bukti  

Fenomena pengaruh urutan bukti muncul karena adanya interaksi antara strategi 

pemrosesan informasi dan karakteristik tugas. Sifat-sifat bukti yang dipertimbangkan 

dalam model adalah:  (1) arah (sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan sekarang), (2) 

kekuatan (lemah atau kuat), dan (3) jenis (negatif, positif, atau campuran). Urutan bukti 

dapat berupa positif setelah itu negatif, negatif positif atau campuran positif dan negatif. 

Cara penyajian informasi juga menjadi sesuatu yang penting. Cara penyajian ini 

mempunyai dua dimensi yaitu dalam bentuk sekuensial/berurutan (Step-by-Step; SbS), 

individu-individu memperbaharui keyakinannya setelah mereka diberikan tiap-tiap 

potongan bukti dalam serangkaian penyampaian informasi yang terpisah-pisah, 

sedangkan dalam bentuk simultan (End-of-Sequence; EoS) individu-individu 

memperbaharui keyakinannya begitu semua informasi tersaji dalam bentuk yang telah 

terkumpul. 

Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa individu-individu membuat perbaikan 

keyakinan yang lebih besar bila informasi diberikan dalam format SbS, dibandingkan 
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dengan format EoS (Ashton dan Ashton, 1988). Penyebabnya adalah karena penyajian 

potongan-potongan bukti yang lebih sering (SbS) memberikan kesempatan yang lebih 

banyak untuk melakukan penjangkaran dan penyesuaian, dan individu-individu sering 

melakukan penyesuaian berlebihan (over-adjust) ke arah item-item informasi tersebut. 

Inilah yang menyebabkan terjadinya bias dalam pertimbangan dan pengambilan 

keputusan, karena individidu terpengaruh oleh hal-hal yang tidak substansial tetapi oleh 

sekuensial dari input yang diterima (Ashton dan Kennedy, 2002). Auditor memberikan 

keyakinan pada urutan bukti yang paling akhir dari serangkaian bukti atau informasi 

yang diperolehnya. 

Potensi bias kekinian yang lebih besar hadir pada strategi pengolahan SbS, 

karena dalam EoS bukti positif dan negatif disaring sebelum diintegrasikan dengan 

keyakinan sebelumnya. Jika tugas tersebut bersifat kompleks, individu-individu 

cenderung menggunakan strategi pengolahan SbS yang memerlukan tuntutan minimal 

pada memori dan muatan pengolahan informasi, sehingga meningkatkan 

kemampuannya untuk menangani tuntutan-tuntutan kognitif dari tugas-tugas tersebut. 

Suatu tugas membutuhkan respon mode SbS, kemudian individu menggunakan dengan 

proses SbS atau EoS, itu semua tergantung dari ingatan dan muatan informasi yang ada 

pada tugas tersebut. Tabel 1 (terlampir)  menyajikan prediksi Model Penyesuaian 

Keyakinan. 

B. Pengawabiasan (Debiasing) 

 Pengawabiasan adalah suatu strategi atau teknik yang dirancang untuk 

mengurangi besaran dari kesalahan dan bias dalam pertimbangan dan pengambilan 

keputusan (Anderson et al. 1997). Bazerman (1994) menyebutkan bahwa 
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pengawabiasan mengacu pada prosedur untuk mereduksi atau mengeliminasi bias yang 

berasal dari strategi-strategi kognitif pengambil keputusan. Pengawabiasan dianggap 

penting karena merujuk pada peningkatan kualitas proses kognitif dalam pengambilan 

keputusan. 

Konsep pengawabiasan beranjak dari sumber bias atau kesalahan dalam 

pertimbangan dan pengambilan keputusan. Arkes (1991) membagi kesalahan dalam 

pertimbangan dan pengambilan keputusan menjadi tiga kategori besar yaitu (1) 

kesalahan yang berbasis strategi (strategy-based errors), (2) kesalahan yang berbasis 

asosiasi (association-based errors), dan (3) kesalahan yang berbasis psikofisik 

(psychophysically based errors).                 

Kesalahan yang berbasis strategi yaitu ketika subyek menggunakan suatu 

strategi yang suboptimal. Arkes (1991) membandingkan kinerja dari berbagai strategi 

terkait dengan kemampuan mereka memilih alternatif untuk mencapai nilai yang 

terbaik. Ketika menggunakan strategi yang suboptimal, maka potensi akan terjadi loss 

sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan  melalui extra effort yaitu suatu 

upaya dengan memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan adanya bias dalam 

pengambilan keputusan. Perhatian lebih yang dimaksud dapat dilakukan dengan 

menelaah secara mendalam semua input yang diterima.  

Kesalahan yang berbasis asosiasi berkaitan dengan ingatan semantik yaitu 

berkaitan dengan arti kata. Contoh bias dalam tipe ini adalah hindsight bias yaitu bias 

yang muncul karena kecenderungan untuk memandang apakah yang sudah terjadi 

secara relatif tidak dapat dielakkan atau cenderung untuk membesar-besarkan. Slovic 

dan Fischhoff (1977) dalam Arkes (1991) mempublikasikan suatu studi yang 

menunjukkan bagaimana mengurangi hindsight bias. Slovic dan Fischhoff menyarankan 
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hindsight bias dapat dikurangi ketika orang memberhentikan untuk mempertimbangkan 

mengapa hasilnya bisa berbeda.  

Kesalahan yang berbasis psikofisik berasal dari pemetaan yang tidak linear dari 

stimulasi fisik terhadap respon psikologi. Salah satu contoh kesalahan yang berbasis ini 

adalah sunk cost effect. Keputusan-keputusan ekonomik seharusnya dibuat berdasarkan 

atas biaya dan manfaat yang berasal dari setiap arah tindakan. Namun hal ini kurang 

diikuti, karena bisa jadi orang melakukan eskalasi komitmen terhadap keputusan yang 

telah dibuatnya, meskipun keputusan tersebut disadari mengandung banyak kesalahan. 

Ghosh (1997) mengusulkan tiga pengawabiasan untuk mengurangi prilaku eskalasi 

yaitu (1) menyediakan umpan balik yang tepat terhadap hasil-hasil dari pengeluaran 

sebelumnya, (2) melakukan telaah, dan (3) mengevaluasi dampak dari setiap perubahan 

dalam perencanaan awal terhadap hasil proyek termasuk didalamnya mengevaluasi 

manfaat-manfaat yang akan datang.   

 Kray dan Galinsky (2003) menggunakan teknik pengawabiasan counterfactual 

untuk meminimalkan keputusan yang salah yang berasal dari kegagalan kelompok 

melihat informasi yang tidak terkonfirmasikan dalam menguji hipotesis awal. 

Counterfactual adalah pemikiran apakah yang terjadi dan menyajikan alternatif realitas 

dari kejadian-kejadian yang sudah lewat. Counterfactual secara khusus ditekankan 

sebagai proposisi kondisional yang mengghubungkan antara penyebab dan akibat dan 

selalu dicirikan derngan menggunakan ekspresi “jika hanya”. Hasil penelitian Kray dan 

Galinsky (2003) mengindikasikan bahwa kelompok dalam kondisi counterfactual 

menghasilkan keputusan yang lebih tepat dibandingkan tanpa counterfactual.  

Berdasarkan taksonomi dari Arkes (1991), Kennedy (1995) memformulasikan 

rerangka pengawabiasan memfokuskan pada sumber-sumber dari bias. Kualitas 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   10 

pertimbangan adalah suatu fungsi dari upaya dan data (Kennedy, 1995). Effort terdiri 

atas dua komponen: kapasitas dan motivasi, sedangkan data terdiri atas data internal dan 

eksternal.  Gambar 1 berikut ini menyajikan rerangka pengawabiasan untuk 

meningkatkan kualitas pertimbangan. 
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Gambar 1. Rerangka Pengawabiasan untuk Meningkatkan Kualitas Pertimbangan  
Sumber: Kennedy (1995) 
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 Untuk meningkatkan kualitas pertimbangan pengambil keputusan diberikan 

insentif yang dapat berupa akuntabilitas dan insentif moneter. Hubungan antara effort, 

insentif dan kinerja telah diteliti oleh berbagai peneliti seperti misalnya Ashton (1990) 

yang mengusulkan suatu rerangka bahwa insentif akan meningkatkan tekanan sehingga 

perhatian dan effort menjadi meningkat dalam tugas-tugas terkait. Kualitas 

pertimbangan juga terkait dengan data internal atau eksternal. Data internal mengacu 

pengetahuan yang disimpan dalam ingatan sedangkan data eksternal mengacu pada 

informasi atau sinyal dari lingkungan. Suatu cara untuk meningkatkan data internal 

adalah penyegaran ingatan, pelatihan, penyediaan alat bantu keputusan dan penggantian 

pengambil keputusan dengan yang lebih memiliki pengetahuan.  

Pengawabiasan Efek kekinian dengan Self Review 

Studi-studi yang mencoba mengkaji eliminasi bias dalam pertimbangan auditor 

karena pengaruh urutan bukti adalah Kennedy (1993), Messier dan Tubbs (1994), 

Cushing dan Ahlawat  (1996), Ahlawat (1999) dan Ashton dan Kennedy (2002). 

Kennedy (1993) menguji apakah akuntabilitas yang diartikan sebagai persyaratan untuk 

pembenaran suatu pertimbangan dapat mengurangi terjadinya bias karena efek kekinian.  

Hasilnya mengindikasikan bahwa mekanisme institusional seperti proses telaah audit, 

akuntabilitas atau justifikasi bisa mengurangi bias dalam pertimbangan auditor.   

Cushing dan Ahlawat (1996) menguji pengaruh pendokumentasian dalam 

mengurangi efek kekinian.  Tujuh puluh lima auditor profesional yang berpengalaman 

berpartisipasi dalam eksperimen yang melibatkan kebijakan dan keputusan dalam 

hubungannya dengan keputusan mengenai going concern perusahaan. Konsisten dengan 

hasil penelitian sebelumnya, efek kekinian itu timbul dalam kebijakan audit yang 

menyangkut subyek yang tidak melakukan pendokumentasian, tetapi efek kekinian 
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tidak muncul diantara subyek yang melaksanakan tugas pendokumentasian. Penelitian 

menguji apakah upaya pendokumentasian untuk keputusan audit bisa mengurangi bias 

dalam pertimbangan sekuensial seperti yang telah didentifikasi dan diuji sebelumnya. 

Dalam penelitian eksperimental sebelumnya dihipotesiskan bahwa tugas 

pendokumentasian membutuhkan upaya, perhatian, pemahaman komprehensif yang 

lebih besar dan juga ingatan tentang informasi yang relevan dengan pembentukan 

kebijakan audit, sehingga kebijakan audit tersebut tidak terlalu menjadi subyek dari 

bias. Tujuh puluh lima auditor profesional yang berpengalaman berpartisipasi dalam 

eksperimen yang melibatkan kebijakan dan keputusan dalam hubungannya dengan isu 

going concern. Tugas tersebut mencakup pembuatan serangkaian pertimbangan tentang 

status kelangsungan usaha (going concern) dari suatu perusahaan dan suatu 

rekomendasi tentang jenis laporan audit yang akan diterbitkan. Standar Audit No. 59 di 

AS mewajibkan para auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan substansial 

tentang kemampuan entitas klein untuk terus berjalan (going concern) dan jika 

jawabannya ya, memodifikasi laporan auditnya untuk menyertakan suatu paragrap 

penjelasan. Para auditor mengidentifikasi sebuah perusahaan yang mempunyai suatu 

masalah dan kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti tambahan untuk 

memutuskan apakah akan memodifikasi laporan auditnya atau tidak. Setiap revisi 

keyakinan merupakan suatu fungsi dari pertimbangan sebelumnya dan bukti yang 

sekarang.   

Ashton dan Kennedy (2002) menguji penggunaan self review untuk 

pengawabiasan karena pengaruh efek kekinian. Efek kekinian ditemukan dalam 

pertimbangan going concern, tetapi dengan sukses dieliminasi dengan penggunaan 

teknik self review yang secara mudah dapat diimplementasikan dalam praktik audit. Self 
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review dilakukan dengan cara memberikan indikasi dan rangking faktor-faktor yang 

menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak setelah mereka menerima 

informasi atau bukti-bukti baru. Cara ini tepat dilakukan, karena auditor dapat 

melakukan telaah atas informasi yang tersedia. Hasilnya menunjukkan bahwa auditor 

dengan menggunakan teknik self review dapat mengurangi efek kekinian dalam menilai 

kelangsungan hidup perusahaan. Self review mengikuti pendapatnya Tetlock (1985) 

yaitu mengkonversikan tugas SbS (sekuensial) “seolah-olah” menjadi EoS (simultan), 

tetapi individu tidak merubah metoda pemrosesan informasi ketika mengumpulkan 

bukti.  Teknik self review adalah suatu cara yang mudah dilakukan karena subyek cukup 

menelaah informasi yang tersedia sebelum mengambil suatu keputusan. Self review 

merupakan upaya yang dilakukan untuk memitigasi bias yang disebabkan oleh effort 

yang tidak optimal (effort- related bias). 

Dengan demikian hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

Self review dapat mengurangi  efek kekinian dalam penilaian kelangsungan hidup 
perusahaan. 

 
  DESAIN PENELITIAN   

 
A.  Rancangan Eksperimen 

Eksperimen menggunakan cara paper and pencil test yaitu suatu cara yang 

dilakukan dengan memberikan kepada subyek tugas-tugas yang harus dikerjakan 

melalui media kertas dan ditulis menggunakan pensil atau pulpen. Partisipan 

eksperimen para auditor Kantor Akuntan, Mahasiswa Akuntansi di Kota Denpasar dan 

Surabaya.  Eksperimen dilakukan pada masing-masing Kantor Akuntan dengan setting 

kelas dalam waktu yang berbeda. Penugasan untuk masing-masing perlakuan dilakukan 

secara acak pada tempat eksperimen dilakukan.  
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Rancangan eksperimen menggunakan 2 x 2 x 2 between subjects dengan urutan 

bukti, pengalaman, dan self review yang masing-masing faktor mempunyai dua level. 

Informasi yang disajikan terdiri dari delapan potong bukti (empat positif dan empat 

negatif). Surogasi subyek dibuat dalam kondisi yang sangat kontras yaitu level kurang 

berpengalaman diwakili oleh mahasiswa S1 dan PPAk, sedangkan level berpengalaman 

diwakili oleh auditor profesional pada berbagai kantor akuntan. Alasan menggunakan 

dua kelompok subyek ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah dalam kedua 

kelompok tersebut mekanisme self review dapat berjalan secara efektif. Pola seperti ini 

telah dilakukan oleh Kennedy (1993) yang membagi partisipan ke dalam dua kelompok 

yaitu kelompok mahasiswa MBA dan auditor profesional, kemudian kedua kelompok 

diberikan suatu perlakuan (dalam hal ini akuntabilitas). Faktor ketiga merupakan 

variabel aktif, dimanipulasi dengan cara auditor/mahasiswa yang melakukan self review 

dan yang tidak melakukan self review.   

Tugas dalam penelitian ini yaitu subyek diminta untuk menilai kelangsungan 

hidup perusahaan dengan delapan bukti tambahan. Material eksperimen diadopsi dari 

penelitiannya Kennedy (1993) dengan menggunakan common base rate sebesar 50 % 

perusahaan bisa melanjutkan usahanya didasarkan pada laporan keuangan dua tahun 

terakhir.   

Setelah diberikan asumsi awal  berkenaan dengan penilaian kelangsungan usaha 

perusahaan, berikutnya subyek menerima delapan  informasi tambahan tentang 

kemampuan entitas bisnis melangsungkan kehidupan usaha dengan urutan dibolak-

balik. Pertama (- - + +), kedua (+ + - -). Satu halaman kertas berisikan satu item bukti 

tambahan, sehingga setiap subyek secara bergantian mendapatkan delapan item bukti 

tambahan dengan delapan halaman kertas yang diberikan secara bertahap. Partisipan 
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diberi kesempatan untuk membaca dan memberikan tanggapan dengan waktu maksimal 

dua menit untuk setiap sekuen informasi. Adapun kedelapan bukti tambahan tersebut 

adalah: (1) sulit bagi perusahaan memperoleh tambahan modal sebagai upaya untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan, (2) pembahasan dengan pihak manajemen 

mengindikasikan bahwa ada kewajiban sangat material yang harus dibayar sebagai 

akibat tuntutan hukum atau proses litigasi, (3) pihak manajemen yakin akan kehilangan 

pelanggan utama perusahaan untuk tahun ini, (4) tahun ini perusahaan melaporkan 

kerugian operasi yang signifikan, (5) pemasok atau supplier memberikan kredit 

perdagangan yang cukup menguntungkan perusahaan, (6) produk utama perusahaan 

secara umum dianggap berkualitas baik, (7) pihak manajemen menyatakan bahwa ada 

kemungkinan bisa diperoleh sebuah hak paten kunci dalam waktu dekat ini, (8) tahun 

ini perusahaan melaporkan aliran kas positif dari operasi.  

Setiap akhir sekuen kembali ditanyakan ”apa pendapat anda tentang potensi 

kelanjutan usaha ”PT Monotron” (S1 sampai dengan S8). Setelah subyek menerima 

bukti secara sekuensial, subyek yang mendapat perlakuan self review melakukan 

rangking terhadap delapan faktor yang diberikan sebelumnya dan melakukan telaah. 

Perlakuan pada kelompok self review pertanyaan akhirnya adalah ” Sekarang, silakan 

telaah kedelapan bukti di atas dan berikan pendapat akhir tentang potensi kelanjutan 

usaha PT Monotron berdasarkan bobot masing-masing informasi”.  

B. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis statistik yang digunakan adalah ANOVA dengan pertimbangan 

awal sama yaitu sebesar 0,5. ANOVA merupakan alat uji yang tepat digunakan apabila 

data penelitiannya mempunyai properti yaitu variabel dependennya metrik dan varibel 

independennya non metrik.  Untuk menguji hipotesis digunakan t test sampel bebas 
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dengan membandingkan dua perlakuan yang berbeda dan melihat magnitude (besaran) 

efek kekinian. 

Subyek memberikan penilaian akhir tentang kelangsungan hidup perusahaan 

dengan skala dari 0 (pasti tidak bisa melanjutkan usaha) sampai 100 (pasti bisa 

melanjutkan usaha). Skor ini digunakan untuk variabel dependen. Juga dilakukan 

pengecekan manipulasi untuk mengetahui apakah subyek mengerti tugas eksperimen 

yang dijalankan dengan cara menguji apakah partisipan memahami arah dari bukti audit 

sehingga dapat diketahui coding error yaitu kesalahan subyek dalam 

mengklasifikasikan bukti-bukti spesifik perusahaan.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Data dan Pengecekan Manipulasi 

Terkait dengan pengecekan manipulasi, ada 9 orang subyek yang salah dalam 

memberikan kode bongkahan-bongkahan bukti tambahan dari keseluruhan subyek yang 

mengerjakan kasus penilaian kelangsungan hidup perusahaan. Pengecekan manipulasi 

dilakukan dengan pertanyaan: berilah tanda + (informasi tersebut menguatkan 

kelanjutan usaha) atau – (informasi tersebut melemahkan kelanjutan usaha) dengan 

mengisi tanda + atau – di dalam kurung.    

Pengujian normalitas dan variansi homogenitas dilakukan terkait dengan 

persyaratan uji ANOVA/ANCOVA yang akan dilakukan dalam analisis data. Analisis 

ANOVA mengasumsikan bahwa data dalam setiap sel perlakuan harus berdistribusi 

normal dan variansinya homogen. Dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

(KSZ) semua sel perlakuan datanya berdistribusi normal yang dapat dilihat dari nilai 

KSZ dan nilai p yang tidak signifikan. Begitu juga halnya dengan pengujian terhadap 
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variansi homogenitas yang menggunakan levene test, data eksperimen menunjukkan 

variansinya homogen (F=1,606; p=0,145).                           

 
B. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Sebelum masuk pada pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji korelasi antara 

faktor demografi dengan variabel tak bebasnya. Korelasi Pearson mengindikasikan 

bahwa umur subyek tidak berkorelasi dengan pertimbangan akhir subyek yang 

diindikasikan dari nilai probabilitas yang tidak signifikan (pv=0,321). Korelasi 

Spearman menyatakan bahwa jenis kelamin dan pendidikan tidak berkorelasi dengan 

pertimbangan akhir subyek (pv=0,389;pv=0,512). Berdasarkan atas temuan ini, faktor-

faktor ini memang tidak mempengaruhi pengujian hipotesis yang akan dilakukan. Atau 

dengan kata lain pengujian korelasi dilakukan untuk menghindari efek penggangu 

(confounding effects) dalam kaitan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak 

bebas (Gul,1990). 

Pengujian hipotesis menggunakan ANOVA karena tidak ada covariate yang 

diukur, tetapi patokan awal (initial anchor) diasumsikan. Seperti halnya penelitian 

Kennedy (1993) penelitian ini juga menggunakan common base rate dengan asumsi 

sebesar 50 % untuk keyakinan awal (initial anchor). Dalam penelitian ini, pertimbangan 

akhir subyek (S8) diperlakukan sebagai variabel tak bebas.  Hasil ANOVA panel A 

tabel 2 menunjukkan hanya efek utama urutan bukti (order) yang signifikan (F=35,726; 

p=0,000; η=0,296) sedangkan dua efek utama lainnya yaitu pengalaman (F=0,207; 

p=0,65)  dan self review (F=0,049; p=0,825) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. 

Bila ditelusuri lebih lanjut nampak bahwa first order interaction antara urutan bukti 

dengan self review (F=13,151; p=0,00; η=0,134) dan pengalaman dan self review 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   18 

(F=4,093; p=0,046; η=0,046) signifikan secara statistik. Karena interaksi dari 

pengalaman dan self review adalah signifikan, maka efek utama dari variabel-variabel 

itu sendiri tidak bisa diinterpretasikan secara bebas (Trotman, 1996). Interaksi pada 

level pertama juga memperlihatkan bahwa self review memoderasi hubungan antara 

urutan bukti dengan pertimbangan seorang auditor.  

Tabel  2 Analisis Revisi Keyakinan 
Panel A ANOVA 
Variabel Tak Bebas: Pertimbangan Akhir 
 
                                    Sum of Squares          df                    F                Sig.       Eta S. 
 
Efek Utama: 
  Urutan Bukti (UB)     9476,154                    1                35,726             0,000*        0,296 
  Pengalaman (P)               55,026                  1                   0,207             0,650         0,002 
  Self review (TS)              13,121                  1                   0,049             0,825         0,001 
 
Interaksi Dua Jalur: 
   UB x P                        112,601                    1                   0,425            0,516         0,005 
   UB x TS                    3488,156                    1                 13,151            0,000*       0,134                   
      P x TS                    1085,525                    1                    4,093           0,046**     0,046 
 
Interaksi Tiga Jalur 
  UB x P x TS                 197,180                   1                     0,743           0,391         0,009 
 
_____________________________________________________________________________________
__ 
 
 
Panel B Rata-Rata (Standar Deviasi) Pertimbangan Auditor  

Positif/Negatif Negatif/Positif  
Tanpa Self 

review 
Self review Tanpa Self review Self review 

Kurang 
Berpengalaman 

30,42 
(9,64) 

53,18 
(18,20) 

 
 

68 
(11,29) 

60,42 
(15,44) 

Berpengalaman 
 

40,83 
(16,76) 

44,09 
(23,21) 

 

68,18 
(9,56) 

 

52,75 
(20,86) 

 
Panel C Besaran Efek kekinian  

Urutan Bukti 
                                           _________________________________ 
Kelompok Perlakuan          --++                  ++--             Besaran a               Nilai t 
 
Mahasiswa                68 (n=12)            30,4167 (n=12)        37,5833         8,769(p=0,000)* 
Auditor                     68,1818 (n=11)     40,8333(n=12)        27,3485        4,744(p=0,000)* 
Mhs. Telaah             60,4167(n=12)       53,1818(n=11)         7,2349          1,031(p=0,157) 
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Auditor Telaah        52,7500(n=12)       44,0909(n=11)          8,6591         0,942(p=0,1785) 
*signifikan pada level 0,01 
aDihasilkan dari D= S(--++)-S(++--) 
 

Tampak pada tabel 2 panel B, tanpa self review pertimbangan akhir semua 

subyek telah sesuai arahnya dengan urutan bukti, tetapi yang berpengalaman 

mempunyai pertimbangan lebih tinggi. Bila dikondisikan ada self review, semua subyek 

telah sesuai arahnya, pada kondisi positif/negatif arahnya menaik (30,42 menjadi 53,18) 

dan pada kondisi negatif/positif arahnya menurun (68 menjadi 60,42 pada subyek 

kurang pengalaman dan 68,18 menjadi 52,75 pada subyek berpengalaman).  

 Hipotesis penelitian menyatakan bahwa self review dapat mengurangi efek 

kekinian. Selisih penilaian subyek pada kelompok negatif/positif dengan kelompok 

positif/negatif menghasilkan besaran efek kekinian 7,2349 seperti tersaji pada tabel 2 

panel C. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup berarti dibandingkan dengan 

kelompok kontrol (kelompok kurang berpengalaman dan tidak melakukan self review). 

Hasil uji t menunjukkan nilai t sebesar 1,031 dan p sebesar 0,157 (satu ekor). Berarti 

tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Hipotesis  dapat didukung secara 

statistik, yaitu self review dapat digunakan sebagai mekanisme pengawabiasan efek 

kekinian oleh subyek yang kurang berpengalaman. Untuk subyek yang berpengalaman 

juga menghasilkan hal yang sama seperti yang ditampilkan pada Panel C tabel 2. Untuk 

kelompok berpengalaman (auditor) dengan self review besaran efek kekinian menjadi 

8,6591 lebih kecil dibandingkan dengan kelompok benchmark yaitu kelompok auditor 

yang tidak melakukan self review yang nilai besaran efek kekiniannya mencapai 

27,3485.  Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada kelompok auditor dengan 

self review tidak terjadi efek kekinian yang diindikasikan dari nilai probabilitas yang 

tidak signifikan (nilai t=0,942;PV=0,1785).  Gambar 2 dan 3 terlampir menyajikan 
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visualisasi revisi keyakinan kelompok mahasiswa dan auditor dengan self review. Dari 

gambar tersebut nampak bahwa pola ekor ikan (fishtail pattern) tidak kelihatan secara 

utuh, karena adanya intervensi berupa mekanisme debiasing dengan self review yaitu 

subyek diberi kesempatan secara proporsional untuk melakukan telaah atas 

informasi/bukti yang diterimanya.  

Hasil ini konsisten dengan temuan Ashton dan Kennedy (2002) yang 

menyatakan bahwa self review merupakan cara dalam mengurangi efek kekinian untuk 

kasus penilaian kelangsungan hidup perusahaan dari berbagai level pengalaman. Hasil 

ini memiliki implikasi bagi praktik pengauditan. Kualitas pertimbangan audit dalam 

menilai kelangsungan hidup perusahaan akan meningkat, apabila subyek melakukan 

suatu intervensi melalui self review yang memiliki ciri sederhana dan berbiaya murah. 

Sebelum membuat suatu pertimbangan, tugas-tugas sekuensial direstrukturisasi melalui 

program audit yang ada. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Studi ini menemukan bahwa pengawabiasan melalui self review efektif    

digunakan dalam mengeliminasi efek kekinian dalam pertimbangan auditor mengenai 

penilaian terhadap kelangsungan hidup satuan usaha dengan berbagai level pengalaman. 

Self review dilakukan dengan cara memberikan bobot atas informasi yang diterima 

sebelumnya. Interaksi urutan bukti, pengalaman dan self review tidak terjadi pada 

penilaian kelangsungan hidup perusahaan. 

Beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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Pertama, penelitian ini mengambil subyek auditor sebagai sampel dari beberapa 

kantor akuntan publik tanpa mengambilnya secara acak dari keseluruhan populasi 

auditor di Indonesia sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi. 

Bervariasinya ukuran Kantor Akuntan dan standar pengendalian mutu yang berbeda 

juga bisa mempengaruhi hasil penelitian. Pelaksanaan eksperimen tidak dilaksanakan 

dalam waktu yang bersamaan pada satu tempat tertentu. Cara ini kemungkinan juga 

akan mempengaruhi hasil penelitian yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang 

berbeda pada masing-masing kantor akuntan.  

Kedua, penggunaan asumsi  dengan common base rate tidak memberikan 

patokan awal berdasarkan atas suatu keyakinan awal yang terukur. Patokan awal tidak 

sama untuk setiap subyek, oleh karena itu mesti dilakukan observasi berdasarkan 

informasi yang tersedia.  

B. Saran 

Dengan keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, untuk penelitian yang akan datang 

ada beberapa saran dan rekomendasi untuk perbaikan: (1) perlu upaya untuk melakukan 

triangulasi dengan tidak mendasarkan hanya pada satu metoda saja. Seperti yang 

disarankan oleh Trotman (1996) penelitian Model Penyesuaian Keyakinan akan lebih 

kaya apabila menggunakan analisis protokol sehingga fenomena-fenomena terungkap 

dari berbagai sisi (new inside) secara lebih lengkap, (2) kasus penelitian perlu 

diperbanyak sehingga validitas eksternal pengawabiasan efek kekinian menjadi lebih 

kuat. Misalnya kasus mengenai masalah piutang, risiko audit, audit kecurangan (red 

flags) dan lain-lainnya, (3) eksperimen dilaksanakan pada satu tempat sehingga faktor 

lingkungan tempat eksperimen relatif lebih mudah dikendalikan. Hal ini bisa terlaksana 

bila ada pertemuan yang melibatkan banyak auditor.  
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Lampiran 
 

Tabel 1 Model Penyesuaian Keyakinan  (R=0) 

Sederhana Kompleks  

Simultan 
(EoS) 

Sekuensial 
(SbS) 

 

Simultan 
(EoS) 

 

Sekuensial 
(SbS) 

  

Informasi tidak konsisten: 

Pendek Primacy Recency Recency Recency 

Panjang Primacy Primacy Primacy Primacy 

Informasi konsisten: 

Pendek Primacy - - - 

Panjang Primacy Primacy Primacy Primacy 
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Gambar 2 
Pola Revisi Keyakinan Subyek Mahasiswa dengan Pengawabiasan Self review 

S(--++) vs S(--++) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

 

 

SEKUEN PERTIMBANGAN  

PE
N

IL
A

IA
N

  G
O

IN
G

 C
O

N
C

ER
N

 

 S1  S2   S3   S4   S5   S6        S7   S8 

Gambar 3 
Pola Revisi Keyakinan Auditor dengan Pengawabiasan Self review 

S(--++) vs S(--++) 
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Denpasar, Nopember 2005  

Kepada Yth Bapak/Ibu  

Berikut kami sajikan sebuah kasus, harap Bapak/Ibu membaca secara seksama kasus 

yang ada dan mengisi beberapa item pertanyaan berkenaan dengan pertimbangan 

mengenai kekuatan struktur pengendalian intern dan masalah kelangsungan usaha suatu 

perusahaan. Isilah jawaban berdasarkan informasi yang ada, tidak berdasarkan pretensi 

atau spekulasi. Jawaban yang bapak/ibu berikan akan kami rahasiakan dan tidak ada 

sangkut pautnya dengan penilaian kinerja bapak/ibu di kelas/kantor ini. Jawaban cukup 

dengan memberikan angka tertentu pada pilihan yang tersedia dengan menggunakan 

skala continous (skala 0-100). Atas bantuan  dan partisipasinya kami sampaikan terima 

kasih. 

 Kasus 1 

PT Euro Lisabona Indah (ELI) 

Anda sedang mengaudit PT Euro Lisabona Indah (ELI) untuk tahun buku yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2005. Kantor akuntan publik anda telah menjadi auditor 

sejak tahun 2004. Semua jurnal penyesuaian telah dibukukan oleh klien anda. Sekarang 

anda sedang melakukan evaluasi akhir atas struktur pengendalian intern persediaan 

klien anda untuk mengakhiri rencana audit.  

Mohon dibaca informasi yang menggambarkan tentang struktur pengendalian 

intern di bawah ini dan buatlah pertimbangan (judgment) yang cocok. Bila ada 

informasi yang tidak tersedia, maka anda harus mengasumsikan bahwa situasinya 

“normal” karena audit ini tidak memasukkan keadaan-keadaan yang luar biasa.  
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Sejarah Umum dan Latar Belakang 

PT ELI adalah sebuah distributor alat-alat olah raga, mulai dari segala jenis bola, 

perlengkapan hoki, golf, hingga perlengkapan latihan dan senam rumah. Perusahaan 

mempunyai stok berbagai jenis produk dan punya basis customer yang besar berupa 

perusahaan grosir dan toko-toko pengecer. Perusahaan membeli produk-produknya 

langsung dari berbagai pabrik. Produk-produk tersebut didistribusikan pada pedagang-

pedagang grosir dan eceran di Asia Tenggara dan Indonesia.  

Perusahaan mengalami pertumbuhan meyakinkan dalam beberapa tahun 

terakhir. Namun, penurunan perekonomian yang terjadi baru-baru ini telah 

mempengaruhi PT ELI. Banyak customernya yang mengalami penurunan penjualan dan 

laba, dan industri tersebut secara keseluruhan melewati masa-masa sulit dengan 

sejumlah kegagalan bisnis. Kondisi keuangan PT ELI mengalami penurunan di tiga 

kuartal pertama tahun 2005 – penjualan, laba dan earnings per share (EPS) tidak 

memenuhi harapan manajemen. Pihak manajemen memperkirakan total revenue dan net 

income akan terus mengalami penurunan. 

RINGKASAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN  

Untuk menilai struktur pengendalian intern klien, anda mengumpulkan 

informasi berikut ini melalui observasi, wawancara dengan karyawan yang sesuai, 

melakukan penghitungan, dan prosedur-prosedur lain yang relevan. Anda bisa 

mengasumsikan bahwa pengendalian yang teridentifikasi beroperasi secara efektif 

sepanjang tahun. Jika prosedur pengendalian tersebut tidak disebutkan maka anda akan 

mengasumsikan bahwa prosedur tersebut tidak ada dan ini kemungkinan akan 

melemahkan struktur pengendalian intern yang ada.  
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PT ELI belakangan ini melakukan komputerisasi atas sistem persediaannya dan 

sekarang memiliki catatan persediaan berkelanjutan (perpetual inventory method). 

Sebelum tahun berjalan, perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik. PT ELI 

mempunyai beberapa gudang yang lebih kecil. Walaupun semua penerimaan barang 

dagangan dan pengiriman kepada customer dilakukan melalui gudang utama, gudang-

gudang kecil kadang-kadang bertindak sebagai penyangga (buffer) untuk menyerap 

persediaan tambahan saat mengantisipasi peningkatan permintaan. Gudang-gudang itu 

mempunyai prosedur sendiri-sendiri berdasarkan prosedur yang ada di gudang utama.  

Gambaran singkat tentang masing-masing bagian yang terkait dengan 

penerimaan, gudang dan pengiriman barang adalah sebagai berikut : 

1) Bagian Penerimaan – Barang diterima langsung dari pabrik-pabrik supplier 

dalam jumlah besar. Item-item lain seperti supplai kantor, perbaikan dan asset 

tetap yang kecil-kecil juga diterima di bagian penerimaan. 

2) Gudang – Persediaan di simpan di sini untuk packing ulang dan pengiriman 

sesuai pesanan customer. 

3) Bagian Packing Ulang – Berdasarkan atas pesanan customer, karyawan di 

bidang ini melakukan packing untuk pengiriman sesuai dengan spesifikasi 

customer. Kadang-kadang item-item tersebut bisa saja hanya diberi label ulang 

dan dikirim begitu diterima dari pabrik, sedangkan pesanan-pesanan lain 

mungkin memerlukan packing yang lebih kompleks, seperti merubah container 

di samping pemberian label ulang. 

4) Bagian Pengiriman – Semua material yang meninggalkan fasilitas perusahaan 

melewati bagian ini, dan laporan pengiriman disiapkan.  



                                                                                                                         
     

AUEP-02   31 

Pertanyaan 1 

Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat awal anda tentang kekuatan Struktur 

Pengendalian Intern (SPI) persediaan PT ELI? 

       0      100 

 Sangat lemah                                                        Sangat  Kuat 

1. PENERIMAAN PERSEDIAAN DIHITUNG, DIPERIKSA KERUSAKANNYA, 

KELENGKAPANNYA DAN SETERUSNYA SEBAGAI DASAR PENGUJIAN 

DAN SEBUAH LAPORAN PENERIMAAN DISIAPKAN UNTUK SEMUA 

MATERIAL YANG MELEWATI BAGIAN PENERIMAAN. 

S1. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang kekuatan SPI persediaan 

PT ELI? 

0      100 

Sangat lemah                                                            Sangat Kuat 

 

2. METODA PERSEDIAAN PERPETUAL (DALAM SATUAN UNIT DAN 

RUPIAH) DITANGANI OLEH SESEORANG YANG INDEPENDEN. 

  S1. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang kekuatan SPI 

persediaan PT ELI? 
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0      100 

Sangat lemah                                                            Sangat Kuat 

 

3. TIDAK ADA TELAAH RUTIN TERHADAP BARANG DAGANGAN YANG 

BERGERAK LAMBAT ATAU YANG MEMPUNYAI POTENSI KEUSANGAN. 

S1. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang kekuatan SPI persediaan 

PT ELI? 

0      100 

Sangat lemah                                                            Sangat Kuat 

 

4. PENGHITUNGAN PERSEDIAAN FISIK HANYA DILAKUKAN 

BERSAMAAN DENGAN PERSIAPAN LAPORAN KEUANGAN DI AKHIR 

TAHUN. CATATAN PERSEDIAAN SECARA PERPETUAL TIDAK 

DIREKONSILIASIKAN DENGAN PERSEDIAAN SECARA FISIK YANG ADA 

SEPANJANG TAHUN.  

Versi 1 

S4. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat akhir anda tentang kekuatan SPI 

persediaan PT ELI? 

0      100 
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      Sangat lemah                                                      Sangat Kuat 

Versi 2 

S4. Sekarang, silakan telaah keempat bukti di atas, setelah itu apa pendapat akhir anda 

tentang kekuatan SPI persediaan PT ELI? 

0      100 

      Sangat lemah                                                      Sangat Kuat 

Pertanyaan Tambahan 

1. Berapa lama pengalaman anda sebagai auditor  ?   ……. Tahun 

2. Posisi anda saat ini dalam Kantor Akuntan? 

   ( Staff, Senior, Manajer, Partner)*  

* Garis bawahi yang sesuai 

3. Apakah sudah pernah mendapatkan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL)?     

Kalau sudah, berapa kali? 

4. Apakah ada inhouse traning dalam KAP? Kalau ada berapa kali anda ikuti? 

5. Apakah Kantor Akuntan anda mempunyai sistem pengendalian mutu (SPM)? 

6. Umur: 

7. Jenis kelamin: 

8. Pendidikan terakhir:  

Pengecekan Manipulasi 

Berilah tanda + (informasi tersebut menguatkan SPI) atau – (informasi tersebut 

melemahkan SPI) dengan mengisi tanda + atau – di dalam kurung.  
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1.PENERIMAAN PERSEDIAAN DIHITUNG, DIPERIKSA KERUSAKANNYA, 

KELENGKAPANNYA DAN SETERUSNYA SEBAGAI DASAR PENGUJIAN 

DAN SEBUAH LAPORAN PENERIMAAN DISIAPKAN UNTUK SEMUA 

MATERIAL YANG MELEWATI BAGIAN PENERIMAAN.   (        ) 

2. METODA PERSEDIAAN PERPETUAL (DALAM SATUAN UNIT DAN 

RUPIAH) DITANGANI OLEH SESEORANG YANG INDEPENDEN. 

 (      ) 

3. TIDAK ADA TELAAH RUTIN TERHADAP BARANG DAGANGAN YANG 

BERGERAK LAMBAT ATAU YANG MEMPUNYAI POTENSI KEUSANGAN. 

(      ) 

4. PENGHITUNGAN PERSEDIAAN FISIK HANYA DILAKUKAN 

BERSAMAAN DENGAN PERSIAPAN LAPORAN KEUANGAN DI AKHIR 

TAHUN. CATATAN PERSEDIAAN SECARA PERPETUAL TIDAK 

DIREKONSILIASIKAN DENGAN PERSEDIAAN SECARA FISIK YANG ADA 

SEPANJANG TAHUN.  (         ) 

Kasus 2 

Bagian 1 Bukti-Bukti Awal 

Anda diminta oleh klien untuk mengaudit kembali perusahaan PT Monotron untuk 

tahun yang berakhir 31 Desember 2003. Beberapa tahun belakangan, kinerja perusahaan 

ini menunjukkan hasil yang tidak diharapkan. Dalam pertemuan sebelumnya auditor 

diyakinkan bahwa perusahaan akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 

Namun demikian diasumsikan peluang untuk menjaga kelangsungan perusahaan 
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(common base rate) adalah sebesar 50 %. Anda diharapkan untuk memberikan 

pertimbangan untuk satu tahun ke depan dengan mengisi sesuai dengan skala yang 

disediakan.  

Berikut disajikan bukti-bukti tambahan  

1. Pemasok (supplier) memberikan kredit perdagangan yang cukup 

menguntungkan   perusahaan. 

S1. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan usaha 

PT Monotron 

0      100 

Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut 

2. Produk utama perusahaan secara umum dianggap berkualitas baik. 

S2. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan usaha 

PT Monotron 

0      100 

Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut 

3.  Pihak manajemen menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa diperoleh sebuah 

hak paten kunci dalam waktu dekat ini. 

S3. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan usaha 

PT Monotron 
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0      100 

Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut 

 Tahun ini perusahaan melaporkan aliran kas positif dari operasi.  

S4. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan usaha 

PT Monotron 

0      100 

Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut  

4. Sulit bagi perusahaan memperoleh tambahan modal sebagai upaya untuk 

menjaga kelangsungan perusahaan.  

S5. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan usaha 

PT Monotron 

0      100 

Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut   

5. Pembahasan dengan pihak manajemen mengindikasikan bahwa ada kewajiban 

sangat material yang harus dibayar sebagai akibat tuntutan hukum atau proses 

litigasi.  

 S6. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan 

usaha PT Monotron 

0      100 
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Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut 

6. Pihak manajemen yakin akan kehilangan pelanggan utama perusahaan untuk 

tahun ini.  

 S7. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat anda tentang potensi kelanjutan 

usaha PT Monotron 

0      100 

Pasti tidak berlanjut                                               Pasti berlanjut 

7. Tahun ini perusahaan melaporkan kerugian operasi yang signifikan. 

Versi 1 (individual) 

S8. Berdasarkan informasi di atas, apa pendapat akhir anda tentang potensi kelanjutan 

usaha  

0      100 

Pasti tidak berlanjut                                            Pasti berlanjut  

Versi 2 (individual) 

S8. Sekarang, Silakan telaah kedelapan bukti yang sudah lewat apa pendapat akhir anda 

tentang potensi kelanjutan usaha PT Monotron? 

0      100 

  Pasti tidak berlanjut                                Pasti Berlanjut             

Versi 3 (untuk kelompok)  
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S8. Sekarang, Silakan diskusikan dan telaah selama maksimal 5 menit kedelapan bukti 

yang sudah lewat apa pendapat akhir anda tentang potensi kelanjutan usaha PT 

Monotron? 

0      100 

  Sangat tidak berlanjut                                Pasti Berlanjut             

Pertanyaan Tambahan 

1. Berapa lama pengalaman anda sebagai auditor  ?   ……. Tahun 

2. Posisi anda saat ini dalam Kantor Akuntan? 

   ( Staff, Senior, Manajer, Partner)* 

* Garis bawahi yang sesuai 

3. Apakah sudah pernah mendapatkan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL)?     

Kalau sudah, berapa kali? 

4. Apakah ada inhouse traning dalam KAP? Kalau ada berapa kali anda ikuti? 

5. Apakah Kantor Akuntan anda mempunyai sistem pengendalian mutu? 

6. Apakah pernah mendapatkan penugasan audit untuk menilai kelangsungan hidup 

perusahaan (going concern)?  

6. Umur: 

7. Jenis kelamin: 

8. Pendidikan terakhir:  

 

TES REKOGNISI 

Pilihlah dengan cara menyilang jawaban yang benar 
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1. Apa nama perusahaan di atas?: a. Monologi b. Monotron c. Monotoni d. 

Monolog 

2. Berapa persentase asumsi awal keberlanjutan usaha?: a. 30 % b. 40% c. 50 % d. 

60 % 

3. Berapa item informasi tambahan yang disajikan dalam kasus di atas? a. 5  b. 6. 

c. 7  d. 8 

4. Berapa item informasi positif (informasi tersebut menguatkan kelanjutan 

usaha)?: a.5  b.4  c.3  d.2 

5. Berapa item informasi negatif (informasi tersebut melemahkan kelanjutan 

usaha)?: a.5  b.4  c.3  d.2 

6. Ada informasi yang berbunyi: perusahaan melaporkan keuntungan operasi 

perusahaan (Benar/Salah) 

7. Ada informasi yang berbunyi: aliran kas operasi perusahaan positif 

(Benar/Salah). 

8. Ada informasi yang berbunyi: pihak manajemen yakin akan kehilangan 

pelanggan utama perusahaan untuk tahun ini (Benar/Salah) 

8. Pemasok (supplier) memberikan kredit perdagangan yang cukup 

menguntungkan   perusahaan. Itu adalah informasi urutan yang 

pertama(Benar/Salah). 
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9. Pembahasan dengan pihak manajemen mengindikasikan bahwa ada kewajiban 

sangat material yang harus dibayar sebagai akibat tuntutan hukum atau proses 

litigasi. Itu adalah informasi urutan yang pertama(Benar/Salah). 

10. Tahun ini perusahaan melaporkan aliran kas negatif. Itu adalah informasi urutan 

yang kelima(Benar/Salah). 

11. Ada informasi yang berbunyi produk utama perusahaan di mata konsumen 

berkualitas buruk (Benar/Salah). 

 

Pengecekan Manipulasi 

Berilah tanda + (informasi tersebut menguatkan kelanjutan usaha) atau – (informasi 

tersebut melemahkan kelanjutan usaha) dengan mengisi tanda + atau – di dalam kurung. 

1. Pemasok (supplier) memberikan kredit perdagangan yang cukup menguntungkan   

perusahaan (         ) 

2. Produk utama perusahaan secara umum dianggap berkualitas baik 

(         ) 

3. Pihak manajemen menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa diperoleh sebuah hak 

paten kunci dalam waktu dekat ini (        ) 

4. Tahun ini perusahaan melaporkan aliran kas positif  (        ) 

5. Sulit bagi perusahaan memperoleh tambahan modal sebagai upaya untuk menjaga 

kelangsungan perusahaan (         ) 
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6.Pembahasan dengan pihak manajemen mengindikasikan bahwa ada kewajiban sangat 

material yang harus dibayar sebagai akibat tuntutan hukum atau proses litigasi.  (         )  

7. Pihak manajemen yakin akan kehilangan pelanggan utama perusahaan untuk tahun 

ini.  (        ) 

8.Tahun ini perusahaan melaporkan kerugian operasi yang signifikan.    

(               ) 

 

Lampiran 3. Hasil olah statistik Eksperimen 1 

Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12 15 11 11 14 13 11 15
30,4167 75,2000 46,8182 62,2727 50,2143 52,3077 67,0000 58,9333
13,8922 17,8173 15,2106 16,7874 13,1218 19,6443 16,4317 15,8316

,255 ,119 ,145 ,223 ,208 ,222 ,183 ,180
,190 ,104 ,144 ,180 ,156 ,117 ,137 ,180

-,255 -,119 -,145 -,223 -,208 -,222 -,183 -,158
,883 ,459 ,481 ,739 ,777 ,802 ,607 ,699
,417 ,984 ,975 ,646 ,581 ,541 ,854 ,714

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametera,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

kp1 kp2 p1 p2 sr2 sr1 psr2 psr1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
T tes pada staf auditor 
 
T-Test 

Group Statistics

15 14.2667 24.92408 6.43537
12 -32.5000 20.28210 5.85494

order1
-+
+-

staf
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

1.781 .194 5.251 25 .000 46.7667 8.90683 28.42271 65.11062

5.375 24.983 .000 46.7667 8.70025 28.84756 64.68577

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

staf
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
T tes pada senior dan manajer  
 
T-Test 

Group Statistics

11 -1.8182 21.00866 6.33435
11 -9.0909 14.96967 4.51352

order2
-+
+-

senior
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.728 .404 .935 20 .361 7.2727 7.77791 -8.95171 3.49716

.935 18.073 .362 7.2727 7.77791 -9.06330 3.60876

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

senior
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
T tes pada staf yang melakukan self review 
 
T-Test 

Group Statistics

14 -10.5000 16.71365 4.46691
13 -7.3077 24.54718 6.80816

order3
-+
+-

review
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   43 

Independent Samples Test

.176 .679 -.398 25 .694 -3.1923 8.02854 9.72739 3.34278

-.392 20.968 .699 -3.1923 8.14275 0.12763 3.74302

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

review
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
T tes pada senior/manajer yang melakukan self review 
 
T-Test 

Group Statistics

11 2.2727 13.29730 4.00929
15 -5.8667 20.62892 5.32636

order4
-+
+-

p.review
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.774 .388 1.143 24 .264 8.1394 7.12220 6.56010 2.83889

1.221 23.705 .234 8.1394 6.66667 5.62901 1.90780

Equal varian
assumed
Equal varian
not assumed

p.revie
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df ig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   44 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: judakhir

30,4167 13,8922 12
52,3077 19,6443 13
41,8000 20,1494 25
46,8182 15,2106 11
58,9333 15,8316 15
53,8077 16,4366 26
38,2609 16,4875 23
55,8571 17,6860 28
47,9216 19,1498 51
75,2000 17,8173 15
50,2143 13,1218 14
63,1379 20,0031 29
62,2727 16,7874 11
67,0000 16,4317 11
64,6364 16,3897 22
69,7308 18,2462 26
57,6000 16,6758 25
63,7843 18,3699 51
55,2963 27,6917 27
51,2222 16,2891 27
53,2593 22,5959 54
54,5455 17,5193 22
62,3462 16,2750 26
58,7708 17,1306 48
54,9592 23,4476 49
56,6792 17,0742 53
55,8529 20,3009 102

review
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total

pengalam
KP

P

Total

KP

P

Total

KP

P

Total

order
++--

--++

Total

Mean Std. Deviation N

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: judakhir

,661 7 94 ,705
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design:
Intercept+JUDAWAL+ORDER+PENGALAM+REVIEW+
ORDER * PENGALAM+ORDER * REVIEW+PENGALAM
* REVIEW+ORDER * PENGALAM * REVIEW

a. 
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: judakhir

17870,963a 8 2233,870 8,746 ,000 ,429
10437,779 1 10437,779 40,866 ,000 ,305

1023,363 1 1023,363 4,007 ,048 ,041
6553,631 1 6553,631 25,658 ,000 ,216
1034,298 1 1034,298 4,049 ,047 ,042

241,797 1 241,797 ,947 ,333 ,010
694,589 1 694,589 2,719 ,103 ,028

4436,986 1 4436,986 17,372 ,000 ,157
462,130 1 462,130 1,809 ,182 ,019

2730,528 1 2730,528 10,690 ,002 ,103

23753,831 93 255,418
359819,000 102

41624,794 101

Source
Corrected Model
Intercept
JUDAWAL
ORDER
PENGALAM
REVIEW
ORDER * PENGALAM
ORDER * REVIEW
PENGALAM * REVIE
ORDER * PENGALAM
* REVIEW
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig. Eta Squared

R Squared = ,429 (Adjusted R Squared = ,380)a. 
 

Estimated Marginal Means of judakhir
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Lampiran 4. Hasil Olah Statistik Eksperimen 2 

NPar Tests untuk uji normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

11 12 11 12 12 12 12 11
53,1818 30,4167 44,0909 40,8333 60,4167 68,0000 52,7500 68,1818
18,2034 9,6433 23,2183 16,7649 15,4417 11,2896 20,8637 9,5584

,263 ,233 ,127 ,158 ,233 ,202 ,160 ,212
,263 ,160 ,127 ,158 ,167 ,180 ,121 ,168

-,249 -,233 -,071 -,107 -,233 -,202 -,160 -,212
,873 ,806 ,421 ,546 ,806 ,700 ,554 ,702
,432 ,534 ,994 ,927 ,535 ,712 ,919 ,707

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parama,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ORDER11RDER11RDER12ORDER12ORDER21RDER21RDER22ORDER22

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

T-Test untuk subyek Mahasiswa 
 
T-Test 

Group Statistics

12 68.0000 11.28958 3.25902
12 30.4167 9.64326 2.78377

VAR00010
-+
+-

KP
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.057 .814 8.769 22 .000 37.5833 4.2860928.6945246.47214

8.769 21.475 .000 37.5833 4.2860928.6819146.48475

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

KP
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
T-Test untuk subyek Auditor 

Group Statistics

11 68.1818 9.55843 2.88198
12 40.8333 16.76486 4.83960

indi1
-+I
+-I

indi
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   47 

Independent Samples Test

2.007 .171 4.744 21 .000 27.3485 5.764815.359919.33706

4.855 17.732 .000 27.3485 5.632725.501759.19522

Equal varian
assumed
Equal varian
not assumed

indi
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df ig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
T-Test untuk subyek Mahasiswa dg self review 
 
T-Test 

Group Statistics

12 60.4167 15.44173 4.45764
11 53.1818 18.20340 5.48853

VAR00014
-+
+-

SR
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.180 .676 1.031 21 .314 7.2348 7.01834 7.36059 1.83029

1.023 19.737 .319 7.2348 7.07068 7.52696 1.99666

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

SR
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
T-Test untuk subyek berpengalaman dg self review 
T-Test 

Group Statistics

12 52.7500 20.86374 6.02284
11 44.0909 23.21833 7.00059

VAR00016
-+
+-

PXSR
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

.145 .707 .942 21 .357 8.6591 9.19016 0.45290 27.77108

.938 20.214 .359 8.6591 9.23487 0.59143 27.90962

Equal variance
assumed
Equal variance
not assumed

PXSR
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
anova 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: judakhir

30,4167 9,6433 12
53,1818 18,2034 11
41,3043 18,2294 23
40,8333 16,7649 12
44,0909 23,2183 11
42,3913 19,7063 23
35,6250 14,3945 24
48,6364 20,8841 22
41,8478 18,7782 46
68,0000 11,2896 12
60,4167 15,4417 12
64,2083 13,7840 24
68,1818 9,5584 11
52,7500 20,8637 12
60,1304 17,9249 23
68,0870 10,2599 23
56,5833 18,3728 24
62,2128 15,9032 47
49,2083 21,7695 24
56,9565 16,8374 23
53,0000 19,6944 47
53,9130 19,4210 23
48,6087 21,9602 23
51,2609 20,6725 46
51,5106 20,5668 47
52,7826 19,8034 46
52,1398 20,0930 93

review
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total
TSR
SR
Total

pengalam
KP

P

Total

KP

P

Total

KP

P

Total

order
++--

--++

Total

Mean Std. Deviation N
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: judakhir

1,606 7 85 ,145
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design:
Intercept+ORDER+PENGALAM+REVIEW+ORDER *
PENGALAM+ORDER * REVIEW+PENGALAM *
REVIEW+ORDER * PENGALAM * REVIEW

a. 

 
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: judakhir

14597,251a 7 2085,322 7,862 ,000 ,393
253289,650 1 253289,650 954,923 ,000 ,918

9476,154 1 9476,154 35,726 ,000 ,296
55,026 1 55,026 ,207 ,650 ,002
13,121 1 13,121 ,049 ,825 ,001

112,601 1 112,601 ,425 ,516 ,005
3488,156 1 3488,156 13,151 ,000 ,134
1085,525 1 1085,525 4,093 ,046 ,046

197,180 1 197,180 ,743 ,391 ,009

22545,932 85 265,246
289969,000 93

37143,183 92

Source
Corrected Model
Intercept
ORDER
PENGALAM
REVIEW
ORDER * PENGALAM
ORDER * REVIEW
PENGALAM * REVIEW
ORDER * PENGALAM
* REVIEW
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig. Eta Squared

R Squared = ,393 (Adjusted R Squared = ,343)a. 
 

 

Profile Plots

Estimated Marginal Means of judakhir
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Lampiran 5. Hasil Olah Statistik Ekperimen 3 

NPar Tests untuk uji normalitas perlakuan 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

11 11 12 12
46.9091 68.1818 42.9167 40.8333

16.00909 9.55843 13.39239 16.76486
.164 .212 .272 .158
.151 .168 .272 .158

-.164 -.212 -.167 -.107
.542 .702 .941 .546
.930 .707 .339 .927

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

klpk1 ind1 klpk2 ind2

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
T-Test pengujian efek kekinian pada kelompok  

Group Statistics

11 46,9091 16,0091 4,8269
12 42,9167 13,3924 3,8660

VAR00006
-+K
+-K

VAR00005
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

,218 ,645 ,651 21 ,522 3,9924 6,1347 -8,7654 6,7503

,646 19,609 ,526 3,9924 6,1843 -8,9243 6,9091

Equal varian
assumed
Equal varian
not assumed

VAR000
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df ig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
T-Test pengujian efek kekinian pada individu 
T-Test 

Group Statistics

11 68.1818 9.55843 2.88198
12 40.8333 16.76486 4.83960

indi1
-+I
+-I

indi
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   51 

Independent Samples Test

2.007 .171 4.744 21 .000 27.3485 5.76481 5.35991 9.33706

4.855 17.732 .000 27.3485 5.63272 5.50175 9.19522

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

indi
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
T-Test pengujian rekognisi individu vs kelompok  
T-Test 

Group Statistics

23 10.3913 1.40580 .29313
23 8.4783 1.85545 .38689

reko1
K
I

reko
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.737 .395 3.941 44 .000 1.9130 .48539 .93480 2.89129

3.941 40.998 .000 1.9130 .48539 .93277 2.89332

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

reko
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
Deskriptif Pengujian Rekognisi 

Descriptive Statistics

23 7.00 12.00 10.3913 1.40580
23 4.00 12.00 8.4783 1.85545
23

klpk
individu
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
Analysis of Variance ( ANOVA) 
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Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors

++-- 24
--++ 22
individu 23
group 23

1.00
2.00

order

1.00
2.00

unit

Value Label N

 
Descriptive Statistics

Dependent Variable: judakhir

40.8333 16.76486 12
42.9167 13.39239 12
41.8750 14.87721 24
68.1818 9.55843 11
46.9091 16.00909 11
57.5455 16.85435 22
53.9130 19.42097 23
44.8261 14.50283 23
49.3696 17.55924 46

unit
individu
group
Total
individu
group
Total
individu
group
Total

order
++--

--++

Total

Mean Std. Deviation N

 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: judakhir

.679 3 42 .570
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+ORDER+UNIT+ORDER * UNITa. 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: judakhir

5333.589a 3 1777.863 8.742 .000 .384
113456.029 1 113456.029 557.907 .000 .930

2818.638 1 2818.638 13.860 .001 .248
1056.668 1 1056.668 5.196 .028 .110
1565.364 1 1565.364 7.697 .008 .155
8541.129 42 203.360

125993.000 46
13874.717 45

Source
Corrected Model
Intercept
ORDER
UNIT
ORDER * UNIT
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = .384 (Adjusted R Squared = .340)a. 
 

Spread-versus-Level Plots 
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Spread vs.  Level Plot of judakhir

Groups: order * unit
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Spread vs.  Level Plot of judakhir

Groups: order * unit
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Observed

Predicted

Std.  Residual

Dependent Variable: judakhir

Model: Intercept + ORDER + UNIT + ORDER*UNIT  
Profile Plots 

Estimated Marginal Means of judakhir
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Lampiran 6. Analisis Statistik untuk subyek berpengalaman khusus  
NPar Tests (uji normalitas data) untuk subyek yang berpengalaman dalam 
masalah penilaian kelangsungan hidup perusahaan (task specific experience 
for going concern). 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

4 5
58,7500 67,0000
13,7689 12,0416

,237 ,198
,237 ,140

-,175 -,198
,475 ,444
,978 ,989

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

VAR00005 VAR00006

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

T-Test Untuk subyek yang berpengalaman dalam masalah penilaian 
kelangsungan hidup perusahaan (task specific experience for going 
concern). 

Group Statistics

4 58,7500 13,7689 6,8845
5 67,0000 12,0416 5,3852

ORDER
+-
-+

PGC
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

,233 ,644 -,960 7 ,369 -8,2500 8,5935 28,5704 12,0704

-,944 6,086 ,381 -8,2500 8,7405 29,5645 13,0645

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

PGC
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
Lampiran 7. Korelasi antara faktor demografi dengan variabel respon pada 
eksperimen 1 
Umur 



                                                                                                                         
     

AUEP-02   56 

Correlations

1,000 ,014
, ,887

102 102
,014 1,000
,887 ,
102 102

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

judakhir

umur

judakhir umur

 
Jenis Kelamin dan Pendidikan 

Correlations

1,000 ,119 ,022
, ,233 ,829

102 102 102
,119 1,000 -,062
,233 , ,534
102 102 102
,022 -,062 1,000
,829 ,534 ,
102 102 102

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

judakhir

jk

pend

Spearman's rho
judakhir jk pend

 
 
 
Lampiran 8. Korelasi antara faktor demografi dengan variabel respon pada 
eksperimen 2 
 
Umur 

Correlations

1,000 ,104
, ,321

93 93
,104 1,000
,321 ,

93 93

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

judakhir

umur

judakhir umur

 
Jenis Kelamin dan Pendidikan 
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Correlations

1,000 ,090 ,069
, ,389 ,512

93 93 93
,090 1,000 -,486**
,389 , ,000

93 93 93
,069 -,486** 1,000
,512 ,000 ,

93 93 93

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

judakhir

jk1

pen

Spearman's rho
judakhir jk1 pen

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
Lampiran 9. T Tes untuk pengalaman berdasarkan masa kerja sebagai 
auditor 

Group Statistics

55 1,3418 ,8018 ,1081
47 5,5000 2,8438 ,4148

kp.p
kp
p

m.kerja
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

25,467 ,000 -10,380 100 ,000 -4,1582 ,4006 -4,9530 -3,3634

-9,700 52,256 ,000 -4,1582 ,4287 -5,0183 -3,2981

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

m.kerja
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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