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ABSTRAK 
 

 
Auditors encounter both relevant and irrelevant information during the 

performance of audit tasks. Prior studies  have shown that the presence of irrelevance 
information weakens the impact of relevant information on audit judgments. Such 
studies, however, have not considered whether experience moderates the diluting 
effect of irrelevant information on auditor’s judgment this study reports the results of 
an experiment in which the effect of irrelevant information on the going concern 
judgments of less-experienced auditors is compared to the effect of irrelevant 
information on the going concern judgments of more-experienced auditors.  

This experiment involved 56 less-experienced auditors dan 31 more-
experienced auditors. The experiment reaffirm that irrelevant information does have a 
diluting effect on the judgments of  less-experienced auditors but provides new 
evidence that irrelevant information does not have a diluting effect on judgments of  
more-experienced auditors. 
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Pendahuluan 

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai 

alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar 

pekerjaan lapangan yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh 

melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai 

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit (IAI, 2001). Lebih lanjut IAI menyatakan bahwa untuk dapat didikatakan 

kompeten, bukti audit terlepas dari bentuknya harus sah dan relevan. 

Pertimbangan waktu dan biaya menyebabkan auditor sulit untuk menggunakan 

semua informasi yang diperolehnya sebagai dasar yang memadai untuk 

memberikan pendapat. Batasan waktu dan biaya berpotensi menimbulkan masalah 

yang serius bagi auditor dalam penggunaan bukti, selain itu semua bukti audit 

bercampur baik relevan maupun tidak relevan sehingga auditor akan kesulitan 

untuk memberikan pertimbangannya.  

 Tidak semua informasi relevan untuk setiap keputusan yang dibuat auditor 

selama  audit laporan keuangan klien. Studi sebelumnya mengenai  judgment 

senior auditor menunjukkan bahwa adanya informasi tidak relevan memperlemah 

implikasi informasi yang relevan terhadap auditor judgment. Fenomena ini 

selanjutnya disebut sebagai dilution effect (Nisbett et al, 1981). Sayangnya studi-

studi sebelumnya tidak mempertimbangkan peran pengalaman terhadap 

penggunaan bukti tidak relevan dalam auditor judgment.  

Dalam literatur psikologi dan auditing menunjukkan bahwa efek dilusi 

dalam auditing bisa berkurang oleh auditor yang berpengalaman karena struktur 

pengetahuan yang baik dari auditor yang berpengalaman menyebabkan mereka 

mengabaikan informasi yang tidak relevan (Sandra, 1999). Dengan kata lain 

kompleksitas tugas yang dihadapi sebelumnya oleh seorang auditor akan 

menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung oleh 

Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang menunjukkan bahwa auditor yang 

tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan 

dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. 

Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih 

(Christ,1993). Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan 
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yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak 

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Boner dan Walker (1994), 

mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal 

sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus. Oleh karena itu 

pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai 

salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin menjadi akuntan publik (SK 

Menkeu No. 43/KMK.017/1997).  

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor 

harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan tersebut berupa kegiatan-

kegiatan, seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan kegiatan 

penunjang ketrampilan lainnya. Melalui program pelatihan para auditor juga 

mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 

situasi yang akan ditemui (Putri dan Bandi, 2002). Pengetahuan auditor yang 

berkenaan dengan bukti relevan dan tidak relevan mungkin akan berkembang 

dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya 

pengalaman auditor itu sendiri. Keberadaan informasi yang tidak relevan terhadap 

sasaran mengurangi kesamaan antara sasaran dan keadaan hipotesis yang 

disarankan oleh informasi yang relevan.  

Dengan demikian maka kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang 

auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Pendapat ini didukung 

oleh Abdolmohammadi dan Wright (1987) yang menunjukkan bahwa auditor 

yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan 

dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. 

Studi ini memperluas studi sebelumnya dengan menguji apakah 

pengalaman memoderasi dampak informasi tidak relevan terhadap auditor 

judgment, dimana auditor dikelompokkan atas auditor berpengalaman yaitu 

partners dan managers, sementara auditor kurang berpengalaman adalah senior 

auditors. Dalam studi ini auditor dalam berbagai level tersebut diminta untuk 

memberikan penilaian mengenai kemampuan suatu entitas melanjutkan usahanya 

(going concern).  
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Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa pengalaman sangat membantu auditor 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pengalaman merupakan salah satu 

persyaratan dalam memperoleh ijin untuk menjadi akuntan publik, maka 

permasalahan penelitian ini dapat penulis rumuskan dalam pertanyaan berikut: 

Apakah pengalaman auditor mempengaruhi kemampuan auditor terhadap 

penggunaan bukti tidak relevan dalam auditor judgment? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui apakah pengalaman auditor mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap penggunaan bukti dalam auditor judgment. 

 

. 

LANDASAN TEORI 

1. Efek Pengalaman dan Judgment. 

Pengalaman sebagai salah satu variabel yang banyak digunakan dalam 

berbagai penelitian. Marinus, Wray (1997) menyatakan bahwa secara spesifik 

pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu 

pekerjaan atau tugas (job). Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa 

tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar 

melakukannya dengan yang terbaik. Lebih jauh Kolodner (1983) dalam risetnya 

menunjukkan bagaimana pengalaman dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

pengambilan keputusan. Namun dilain pihak beberapa riset menunjukkan kegagalan 

temuan tersebut (seperti Ashton, 1991; Blocher et al.1993), hal ini karena menurut 

Ashton (1991) sering sekali dalam keputusan akuntansi dan audit memiliki sedikit 

waktu untuk dapat belajar. 

Selain itu, beberapa badan menghubungkan antara pengalaman dan 

profesionalitas sebagai hal yang sangat penting didalam menjalankan profesi akuntan 

publik. AICPA AU section 100-110 mengkaitkan  professional dan pengalaman 

dalam kinerja auditor : 

“The professional qualifications required of the independend auditor are 

those of person with the education and experience to practice as such. They do not 
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include those of person trained for qualified to engage in another profession or 

accupation”. 

Menurut The Institute of Chartered Account in Australia (1997:28): 

Membership of profession means commitment to asset of value that serve 

to define that professional as specific “moral community”. Tobe a good accountant 

one not only needs to have insight into one’s profession, but to have accepted and 

internalized those values. Professional value clarification is an activity both of 

individual accountants, in identifying and gaining critical insight into the meaning 

and application of those values, and activity of professional it self. 

 Selain itu untuk menjadi professional menurut The Institute of Chartered 

Accounts in Australia (1997:30) adalah : 

“Extensive training must be undertaken tobe able to practice in the 

profession. A significant amount of the training consists of intellectual component. 

The profession provides a valueable service to the community”. 

Menurut Jeffrey (dalam Sri Sularso dan Ainun Na’im, 1999:156), 

memperlihatkan bahwa seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu 

bidang memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat 

mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa. Menurut 

Butts (dalam Sri Sularso dan Ainun Na’im, 1999:156), mengungkapkan bahwa 

akuntan pemeriksa yang berpengalaman membuat judgment lebih baik dalam tugas-

tugas profesional ketimbang akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman. Hal ini 

dipertegas oleh Haynes et al (1998) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang 

dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil. 

 

 

2. Efek Bukti relevan dan Pengalaman. 

 Efek dilusi seringkali dianggap sebagai representasi dari heuristic, dimana orang 

membuat judgment dengan membandingkan target sekarang dengan target yang 

diperkirakan (Kahneman dan Tversky, 1972; Alba dan Hutchinson, 1987). Adanya 

informasi tidak relevan mengenai target mengurangi similiritas antara target dan  

perkiraan.  

 Dalam literatur psikologi efek dilusi dapat dikurangi dengan pengalaman, hal ini 

dimungkinkan karena pengambil keputusan yang lebih berpengalaman memiliki 
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struktur pengetahuan yang berkembang  lebih baik yang membuat mereka mampu 

fokus terhadap bukti yang relevan saja (Patel, 1986; Lesgold et al. 1988). Studi 

auditing sebelumnya menunjukkan perbedaan struktur pengetahuan dari staff auditor, 

senior auditor dan manajer (Frderick et al. 1994; Libby dan Frederick, 1990; Tubbs, 

1992). Oleh karena itu dalam literatur psikologi dan auditing  efek dilusi dalam 

auditing dapat dikurangi karena struktur pengetahuan berkembang sangat tinggi pada  

auditor berpengalaman dapat menyebabkan pengabaian informasi yang tidak relevan.  

 Riset sebelumnya terhadap efek dilusi dalam audit (Hacckenbrack, 1992; 

Hoffman dan Patton, 1997; Glover, 1997) telah memfokuskan pada audit senior yang 

memiliki pengalaman 3 tahun dalam pekerjaaan audit. Beberapa studi menunjukkan 

bahwa auditor yang berpengalaman pada level ini mengorganisir pengetahuan dalam 

memori yang kemudian dapat mempengaruhi judgment audit dalam suatu penugasan 

audit tertentu (Frederick 1991; Nelson et al. 1995; Bonner et al. 1996). Dalam studi 

efek dilusi sebelumnya, bahkan senior auditor yang telah memiliki struktur 

pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi judgment audit, masih dibingungkan 

oleh adanya informasi tidak relevan. Glover (1997) menemukan bahwa tekanan waktu 

dapat mengurangi efek dilusi dalam judgment senior auditor. Glover (1997) 

menunjukkan bahwa tekanan waktu merupakan salah satu mekanisme untuk menekan 

pengambil keputusan yang relatif kurang berpengalaman untukfokus pada informasi 

relevan dan mengabaikan informasi tidak relevan. Temuan dalam bidang Psikologi 

menunjukkan bahwa struktur pengetahuan yang lebih maju dapat diperoleh melalui 

pengalaman. Struktur pengetahuan ini dapat membuat pengambil keputusan mampu 

untuk fokus pada informasi relevan tanpa adanya tekanan waktu. Ini berdampak 

bahwa efek dilusi yang diteliti dalam penelitian sebelumnya dapat dikurangi oleh 

subjek yang lebih berpengalaman.  

 Lesgold et al (1988) menemukan bahwa orang yang ahli (experts) mampu 

menemukan hal penting (kritis) dalam kasus khusus dan mengurangi informasi tidak 

relevan ketika pemula (yang kurang ahli) menggunakannya dalam keputusannya. 

Dalam studi auditing, ditemukan bahwa auditor ahli menggunakan strategi hanya 

informasi relevan sebagai dasar judgmentnya, sementara auditor pemula informasi 

relevan dan tidak relevan bersama-sama digunakan dalam judgmentnya (Biggs et al, 

1987; Biggs dan Mock, 1983; Bouwman, 1984). Dalam hal ini auditor ahli cenderung 

untuk mengabaikan informasi relevan ketika pemula tidak mampu melihatnya 
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meskipun informasi tidak relevan diakui sebelum keptusan diambilnya (Shanteau, 

1993; Lesgold et al, 1988). 

 Dengan argumen yang diuraikan diatas maka dalam penelitian ini diprediksi 

bahwa bukti tidak relevan akan cenderung digunakan auditor yang kurang 

berpengalaman dibanding auditor berpengalaman dalam judgmennya. Dengan 

demikian maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: Judgmen auditor kurang berpengalaman akan terdilusi oleh adanya informasi 

tidak relevan.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen yang memfokuskan pada 

going-concern judgment. Alasan digunakannya tugas going concern dalam penelitian 

ini adalah bahwa auditor senior seperti halnya dengan manajer dan partner adalah 

auditor yang selalu menghadapi persoalan going concern dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Riset sebelumnya mengindikasikan bahwa auditor berpengalaman memiliki 

struktur pengetahuan yang lebih baik untuk tugas-tugas going concern (Ricchiute, 

1992).  

 Subjek berpengalaman dan kurang berpengalaman secara random ditugaskan 

untuk kondisi desain between subject. Variabel independen adalah Tipe bukti 

(relevan Vs kombinasi relevan dan tidak relevan) dan Tingkat Pengalaman (Partner 

& Manajer Vs Senior Auditor), sedangkan Variabel Dependen adalah penilaian 

subjek mengenai going concern perusahaan (kasus) pada satu tahun yang akan 

datang. 

 

Prosedur Pretest. 

 Informasi yang digunakan dalam material eksperimen dalam studi ini sebelumnya 

diujikan kepada 5 auditor berpengalaman dari KAP internasional (3 partner dan dua 

manajer) yang bertujuan untuk mengidentifikasi bukti tidak relevan dari tugas going 

concern. Pretest ini dilakukan dengan prosedur sbb: 

1. sebanyak 5 auditor berpengalaman diminta membaca satu lembar narasi 

mengenai sejarah dan latar belakang klien Hipotetis.  

2. Kemudian mereka ditanyakan dan diminta menilai (a) informasi relevan (b) 

informasi tidak relevan,  yang diberikan dalam bentuk skala  (informasi yang 
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relevan atau tidak relevan dengan kemampuan perusahaan untuk melanjutkan 

operasinya dimasa yang akan datang). 

3. Skala penilaian adalah informasi relevan dengan skala -5 sampai +5  dan skala 

0 untuk informasi tidak relevan. 

4. Skala -5 sampai -1 adalah informasi relevan yang berdampak negatif, dan skla 

+1 sampai +5 adalah informasi relevan yang berdampak positif. 

Dari pretest ini dihasilkan 11 item informasi bukti beserta skla nilai seperti disajikan 

dalam tabel sbb: 

Tabel-1 

Bukti relevan dan tidak relevan (Pretest)  
A. Bukti Relevan 

     1. Perusahaan mengalami kerugian dalam tahun berjalan dan tahun 

sebelumnya 

     2. Selama tahun berjalan perusahaan mengalami negatif cash flow dari 

aktivitas operasi 

     3. Rasio Hutang terhadap ekuitas lebih tinggi dibanding rata-rata industri. 

     4. Persaingan yang ketat menyebabkan meningkatnya biaya pemasaran 

dan margin yang rendah. 

     5. Biaya produksi yang tinggi menyebabkan perusahaan kehilangan 

pelanggan utama. 

     6. Perusahaan sukses merestrukturisasi hutang pada tingkat bunga yang 

lebih rendah. 

Rating Pretest. 

 

-3 

 

-2 

 

-1,5 

 

-1 

 

-2,5 

 

+2,5 

B. Bukti Tidak Relevan 

     1. Kepala Internal auditor Perusahaan mengundurkan diri dan telah diganti 

dengan kepala internal auditor baru yang lebih terlatih. 

     2. Seluruh dokumen audityang diminta oleh team audit eksternal telah 

disediakan dan diserahkan sesuai waktunya. 

     3. Kompensasi bagi manajemen direvisi yang  mencerminkan upaya 

perusahaan mencapai target anggaran. 

     4. Perusahaan mulai program rotasi manajemen. 

     5. Klien secara periodik menghitung fisik inventori untuk mengkoreksi 

kesalahan yang timbul dalam catatan inventory secara perpetual. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

Subjek (Partisipan) 
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 Sebanyak 87 partisipan yang dikelompokkan dalam 2 kelompok auditor yaitu 

kelompok auditor berpengalaman (partner dan manajer) sebanyak 31 orang dan 

auditor kurang berpengalaman yaitu 56 orang senior auditor dari berbagai KAP di 

Jakarta telah ikut berpartisipasi dalam eksperimen ini. Subjek kelompok auditor 

berpengalaman (partner dan manajer) Vs auditor kurang berpengalaman (senior 

auditor) tercermin dalam tahun pengalaman audit. Partner dan manajer memiliki 

pengalaman rata-rata 14,6 tahun sementara senior auditor memiliki pengalaman rata-

rata 3,9 tahun. Dalam setiap audit, partner dan manajer adalah orang yang 

mengevaluasi keputusan going concern, sementara senior auditor adalah auditor yang 

familiar dengan tugas going concern dimana mereka memberi informasi kepada 

partner dan manajer mengenai going concern klien.  

 Eksperimen dilakukan terhadap subjek dalam bentuk kelompok kecil atau bahkan 

individual (dari auditor) sepanjang tahun 2005 tergantung kesediaan subjek pada 

masing-masing KAP baik langsung oleh peneliti maupun melalui contact 

person.Untuk menjaga integritas eksperimen ini, tiap contact person telah menerima 

dan memahami intruksi yang menyangkut prosedur standar eksperimen yang 

diperlukan. Pengujian terhadap hasil antara subjek contact person dan subjek peneliti 

pada berbagai level menunjukkan hasil yang tidak berbeda. Sehingga hasil subjek dari 

contact person dapat dimasukkan dalam analisis. 

 

Tugas Eksperimen. 

 Dalam eksperimen yang dilakukan, setiap partisipan menerima satu buklet yang 

berisikan intruksi dan materi eksperimen (dalam hal ini partisipan diingatkan 

pentingnya bekerja independen atau sendiri-sendiri) dalam waktu 1 jam (maksimal 60 

menit), sehingga kondisi  yang sama tercipta pada partisipan yang berbeda lokasi 

eksperimennya.  

Materi pertama, subjek diberikan informasi latar belakang dari klien hipotetis. Latar 

belakang ini  termasuk informasi; sejarah perusahaan, diskripsi produk perusahaan, 

dan tahun-tahun perusahaan beroperasi.  

Materi kedua, setelah subjek membaca materi pertama (waktu 15 menit) kemudian  

subjek diberikan laporan keuangan klien hipotetis yang telah diaudit selama 3 tahun  

dan laporan keuangan tahun berjalan dari klien hipotetis ditambah dengan  informasi 

mengenai ikhtisar laporan keuangan dan informasi spesifik lainnya. 
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 Subjek yang dikontrol kondisinya hanya menerima informasi spesifik klien yang 

relevan saja, sementara subjek dalam kondisi dilusi menerima informasi spesifik 

klien yang relevan dan informasi spesifik yang tidak relevan. Kemudian masing-

masing subjek diberikan waktu menggunakan materi yang diterimanya untuk dibaca 

dan kemudian masing-masing subjek diminta memberikan penilaiannya mengenai 

going concern (pada skala 0 sampai 100) perusahaan klien hipotetis pada tanggal 

laporan keuangan (waktu terhadap materi kedua ini 30 menit).  

 Setelah menyelesaikan materi kedua (kemudian dikumpulkan) subjek diminta 

untuk mengisi pertanyaan demografi (post-test) seperti, latar belakang pendidikan, 

lama bekerja, usia, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti.  

 

 

HASIL-HASIL DAN ANALISIS 

Statistik Deskriptif : 

 Berikut statistik lamanya bekerja Partisipan sebagai auditor yang dikelompokkan 

atas auditor berpengalaman dan auditor kurang berpengalaman: 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KrgPengalamanThn 56 1.20 10.00 3.9464 2.22015 

Pengalaman 31 7.20 23.50 14.6484 4.73469 

Valid N (listwise) 31      

 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa partisipan kurang berpengalaman yang ikut 

didalam eksperimen ini sebanyak 56 orang dengan rata-rata pengalaman kerja 3,9 

tahun. Sedangkan partisipan berpengalaman yang ikut dalam eksperimen ini sebanyak 

31 orang dengan lama bekerja sebagai auditor 14,6 tahun. 

 

Uji Respons Bias: 

 Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi partisipan setelah 

membuat perjanjian terlebih dahulu. Waktu eksperimen dilakukan selama 60 menit 

untuk setiap kelompok kecil atau individu partisipan. Pelaksana eksperimen ini 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan contact person yang telah dijelaskan dengan rinci 

eksperimen yang akan dilakukan. Uji respons bias dilakukan untuk memastikan 
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bahwa hasil eksperimen yang dilakukan oleh kontak person telah sesuai dengan 

prosedur eksperimen. Hasil uji respons bias adalah sbb: 
Group Statistics

6 28.00 3.033 1.238
5 28.60 2.302 1.030

Pelaksana3
1
2

PngRelTotal
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 
 
 

 

 

 Uji beda terhadap partisipan berpengalaman untuk bukti relevan dengan pelaksana 

eksperimen peneliti sebanyak 6 partisipan dan pelaksana eksperimen kontak person 

sebanyak 5 partisipan menunjukkan rata-rata penilaian going concern yang relatif 

tidak berbeda. Rata-rata nilai going concern 28 dengan pelaksana eksperimen peneliti 

dan 28,6 rata-rata nilai going concern dengan pelaksana eksperimen  kontak person. 

Hasil Uji F menunjukkan bahwa sig sebesar 0,492 > 5% dengan demikian bahwa 

tidak terdap perbedaan hasil penilaian eksperimen antara pelaksana peneliti dan 

kontak person. Demikian pula dengan uji respon atas partisipan berpengalaman 

dengan bukti relevan dan tidak relevan, dan seluruh pengujian atas partisipan kurang 

pengalaman menunjukkan hasil yang sama.  

 

Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini respons partisipan dianalisis dengan 2 x 2 ANOVA dengan 

tipe bukti (relevan atau relevan dan Irrelevan) dan tingkat pengalaman (pengalaman 

dan kurang pengalaman) sebagai variabel between-subjects dan penilaian going 

concern judgment sebagai dependen variabel. 

 Panel A menyajikan statistik diskriptif going concern judgment dari auditor 

pengalaman dan auditor kurang pengalaman. Dari Panel A terlihat bahwa auditor 

berpengalaman rata-rata penilaian going concern judgment antara bukti relevan dan 

bukti relevan dan tdk relevan tidak signifikan berbeda yaitu 28,27 dan 30,40. 

 Sebaliknya Panel A menunjukkan bahwa auditor kurang berpengalaman rata-

rata penilaian going concern judgment antara bukti relevan dan bukti relevan dan 

tidak relevan signifikan berbeda yaitu 48,88 dan 26,13. Dengan Uji Anova Hipotesis 

diterima pada F = 510,231 dengan p = 0,00. 
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Rata-rata going Concern Judgment Auditor 

Panel A. 

Pengalaman Kurang 

Pengalaman 

                       Sel-1 

Mean= 28,27 

(2,611) 

N= 11 

                       Sel-2 

Mean = 48,88 

(4,75) 

N= 25 

                       Sel-3 

Mean= 30,40 

(3,068) 

N= 20 

                       Sel-4 

Mean= 26,13 

(2,680) 

N=31 

 

 

Bukti Relevan 

 

 

 

Bukti Relevan &  

Tdk Relevan  

Mean = 29,64               Mean = 36,29 

(3,05)                           (12,00) 

N= 31                           N= 56 

 

 

 

 

Mean = 42,58 

(10,49) 

N= 36 

 

Mean = 27,80 

(3,51) 

N= 51 

 

 

 

Perbandingan Bukti 

Panel B 

t-statistik     p-value

1. Bukti Relevan Vs  Bukti relevan dan Irrelevan Auditor kurang  

pengalaman.................................................................................22,58             0,00 

      (Sel-2 Vs Sel-4 panel A) 

2. Bukti Relevan Vs  Bukti relevan dan Irrelevan Auditor  

pengalaman.................................................................................-1,942            0,062 

      (Sel-1 Vs Sel-3 panel A) 

 

 

 Lebih lanjut perbandingan secara rinci dengan uji t terlihat hasilnya pada Panel B 

yang menegaskan bahwa hipotesis diterima dimana  pengujian Bukti Relevan Vs  
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Bukti relevan dan Irrelevan Auditor kurang pengalaman (Sel-2 Vs Sel-4 panel A) 

signifikan pada t-statistik 22,58 dan p-value 0,00. 

 Sementara pengujian Bukti Relevan Vs  Bukti relevan dan Irrelevan Auditor 

pengalaman (Sel-1 Vs Sel-3 panel A) tidak signifikan berbeda pada t-statistik -1,942 

dan p-value 0,062. 

 Hasil ini menunjukkan bahwa judgment auditor kurang berpengalaman signifikan 

dipengaruhi oleh informasi tidak relevan dan bukti tidak relevan tidak signifikan 

berpengaruh terhadap judment auditor berpengalaman. 

 

KESIMPULAN 

 Riset ini menemukan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak 

relevan terhadap judgment auditor. Auditor berpengalaman  (partner dan Manajer) 

tidak terpengaruh oleh adanya informasi tidak relevan dalam membuat going concern 

judgment. Hasil ini konsisten dengan riset sebelumnya Hackenbrack (1992), Hoffman 

dan Patton (1997), Glover (1997). Penelitian ini meneguhkan bahwa efek dilusi 

(dilution effect) terdapat pada profesi auditor sebagaimana penelitian Nisbett et al 

(1981). 

 Temuan bahwa efek dilusi dapat dikurangi dengan pengalaman telah konsisten 

dengan penelitian psikologi dan auditing sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

struktur pengetahuan yang lebih maju melalui pengalaman memoderasi dampak bukti 

tidak relevan dalam pertimbangan audit (audit judgment) (Patel dan Groen, 1986; 

Lesgold et al, 1988; Biggs et al, 1987) 

 Penelitian ini juga menemukan bahwa metode eksperimen dengan menggunakan 

kontak person tidak berbeda hasilnya dengan yang dilakukan peneliti. Dengan 

demikian maka modifikasi metode eksperimen menunjukkan hasil yang sesuai dengan 

yang dinginkan peneliti. 

 Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: Pertama, metode 

eksperimen ini mempunyai keterbatasan dalam validitas eksternal. Kedua, penelitian 

ini hanya terbatas pada going concern judgment saja sehingga perluasan riset ini 

seperti dalam review kertas kerja dapat dilakukan. Ketiga, Metode eksperimen ini 

tidak sepenuhnya mampu mengontrol banyak hal seperti tempat, suasana auditor dll. 
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