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ABSTRACT 
 

This study examined framing and presentation mode effects in auditor substantive 
testing decisions. Auditor presented with the routine task of judging in the appropriate 
level of substantive testing based on their evaluation of an internal control systems. 
Subject were instructed either to evaluate the risk of the related internal control systems. 
After considering seven specific pieces of information about the internal controls in the 
inventory systems, they then made a judgment about the internal control systems and 
revised their substantive testing decision. The premise of the study is that subjects asked 
to evaluate risk would find negative aspects of the control systems to be salient, where as 
subjects asked to evaluate strength would find positive aspects of the systems to be more 
salient. As  a result, auditors assesing risk, rather than strength, would plan more 
substantive testing. This result indicated that framing effects and recency effects could 
occur among expreienced auditors performing a familiar task with routine consequences.   
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I. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
 

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi,  fungsi audit sangat 
esensial. Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dengan 
perusahaan atau organisasi. Untuk itulah proses audit mesti dilakukan secara hati-hati dan 
konsisten dengan kaidah-kaidah profesi. Proses audit melalui prosedur yang  berjenjang, 
dan setiap tahapan akan melibatkan judgmen auditor atas suatu kejadian atau fakta. 
Auditor diharapkan memiliki judgmen yang berkualitas.1 

Menurut Kida (1984) auditor membuat judgmen dalam mengevaluasi 
pengendalian intern, menilai risiko audit, merancang dan mengimplementasikan 
penyampelan dan menilai serta melaporkan aspek-aspek ketidakpastian. Auditor 
secara eksplisit maupun implisit memformulasikan suatu hipotesis terkait dengan 
tugas-tugas judgmen mereka. Setelah hipotesis itu dibingkai, kemudian mereka 
mencari data untuk menguji hipotesis-hipotesis (dugaan-dugaan) yang 
diformulasikan.  

Faktor pertama yang diuji adalah framing (Kahneman dan Tversky, 1984; Tversky 
dan Kahneman, 1986). Dua frame yang umumnya digunakan untuk melihat karakter 
struktur pengendalian intern (SPI) suatu perusahaan adalah  “kekuatan” dan “risiko”. 
Kekuatan mencerminkan kuat-lemahnya SPI, sedangkan risiko menunjukkan berisiko 
tidaknya SPI perusahaan.  Karena  keputusan auditor mengenai jumlah yang tepat dari uji 
substantif adalah suatu fungsi dari evaluasi atas SPI, maka perbedaan antara dua karakter 
tersebut diyakini memiliki dampak yang berarti terhadap keefektifan dan efisiensi dalam 
audit. 

 
 
 
1 Judgmen mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan 

perubahan dalam evaluasi, opini, atau sikap (Bazerman, 1994).   Kualitas judgmen  adalah suatu fungsi dari 
kapasitas, effort, data internal dan eksternal (Kennedy, 1993). Kualitas judgmen independen terhadap 
outcome; sebagai contoh, dalam suatu lingkungan yang tidak pasti suatu outcome yang buruk mungkin 
dihasilkan dari suatu proses yang “baik” dalam arti semua informasi telah secara tepat dipertimbangkan 
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Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan akhir auditor mengenai keluasan uji 
substantif adalah format (respon mode) dari informasi yang disajikan. Esensi dari 
pernyataan ini merupakan tesis model belief adjustment yang dikembangkan oleh Hogart 
dan Einhorn (1992).  Model belief adjustment memprediksi bahwa informasi yang 
dievaluasi secara sekuensial akan menghasilkan judgmen yang berbeda dibandingkan 
informasi yang disajikan secara simultan. 

Sejumlah studi tentang aspek keperilakuan dalam pengauditan (Asare 1992; Ashton 
dan Ashton 1988; Messiser 1992, Tubbs 1990) menunjukkan bahwa variabel-variabel 
tugas seperti misalnya urutan bukti dan format penyajian bisa mempengaruhi proses 
perbaikan (revisi) belief seorang auditor. Model belief adjustment mengasumsikan bahwa 
belief seseorang diperbaiki oleh suatu penjangkaran yang sekuensial dan proses 
adjustment dalam jangkar atau opini awal mereka terhadap sepotong bukti pertama, dan 
kemudian beliefnya disesuaikan . Menurut Messier  dkk. (1994)  model belief adjustment 
menjadi penting bagi dunia pengauditan karena dua alasan utama. Pertama, hakekat dari 
pengauditan, auditor kemungkinan akan lebih sensitif terhadap tipe bukti tertentu. 
Auditor memusatkan perhatian pada kesalahan laporan keuangan yang tidak bisa 
dideteksi, sehingga akan menempatkan bobot yang lebih besar pada bukti-bukti yang 
bersifat negatif. Kedua, faktor urutan bukti dan bentuk penyajian akan mempengaruhi 
perencanaan, keefektifan dan efisiensi dalam audit.  

Apakah urutan bukti dan cara penyajian yang dihadapi oleh auditor mempengaruhi 
judgmen yang mereka buat dalam rangkaian tugas audit, dan akhirnya mempengaruhi 
keputusan mereka, terlepas dari apa isi bukti-bukti tersebut?. Karena pengauditan pada 
umumnya memiliki karakteristik sebagai suatu proses evaluasi bukti yang berurutan, 
pembentukan judgmen dan pembuatan keputusan , maka pertanyaan tersebut memiliki 
implikasi kebijakan yang penting. Akuntan harus mengevaluasi proses pembuktiannya 
yang sekarang dijalankan dan kemudian ditelaah untuk memastikan apakah kebijakan dan 
keputusan yang telah dibuat sudah tepat. 
1.2 Kontribusi Penelitian  

Studi ini menguji secara empiris framing dan belief adjustment auditor melalui 
investigasi eksperimen, auditor secara hipotetik melakukan evaluasi atas struktur 
pengendalian intern persediaan  dan membuat keputusan berkenaan dengan 
keluasan/kedalaman uji substantif yang akan dilakukan. Studi ini mengkonfirmasikan dan 
memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya terutama yang dilakukan oleh Emby 
(1994). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pengujian model belief 
adjustment. Penelitian ini melakukan secara lebih eksplisit. Kontribusi yang diharapkan 
adalah ingin menemukan  fenomena-fenomena yang muncul dalam judgmen dan 
pengambilan keputusan dalam pengauditan.  

 
II. Landasan Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

 
2.1 Pengaruh Framing 
 

Beberapa studi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang akuntansi 
berasumsi  bahwa pengambil keputusan adalah seorang yang rasional (Gudono dan 
Hartadi, 1998). Akan tetapi kenyataannya asumsi tersebut seringkali tidak konsisten. 
Faktor yang dianggap menyebabkan terjadinya bias adalah pembingkaian informasi 
(framing) yang diambil oleh pengambil keputusan. Framing adalah sebuah fenomena 
yang mengindikasikan pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang 
berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda.  

Pengaruh framing diidentifikasi oleh Tversky dan Kahneman (1986) dengan  
menyatakan bahwa judgmen dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Persepsi dari 
situasi judgmen bisa dimanipulasi oleh kata-kata dalam suatu pertanyaan.  Penelitian 
mengenai framing dalam konteks pengauditan salah satunya dilakukan oleh Asare (1992) 
yaitu mengkaji mengenai judgmen going concern perusahaan.  Dalam mengevaluasi 
status bisnis klien, auditor mengadopsi hipotesis frame  yaitu gagal atau berlanjut terus.2 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 957 

 

Pengaruh framing dari suatu perubahan kata dalam dalam deskripsi SPI persediaan 
mempengaruhi keputusan akhir auditor berkenaan dengan uji substantif yang dilakukan. 
Frame yang diadopsi menggunakan terminologi “kekuatan” dan “risiko” untuk menilai 
SPI persediaan.  

Penjelasan atas frame  yang digunakan didasarkan atas teori prospek dari Kahneman 
dan Tversky (1979). Frame “risiko” menempatkan auditor dalam domain loss sementara 
“kekuatan” dalam domain gain. Teori prospek memberikan penjelasan bahwa frame 
tergantung pada masalah, norma, kebiasaan dan karakteristik pengambil keputusan. 

 

Bentuk fungsi nilai dari teori prospek yaitu cekung untuk gain dan cembung untuk 
loss. Ketika kurva semakin curam untuk loss dibandingkan gain, frame risiko akan 
menghasilkan persepsi auditor tentang uji substantif yang semakin mendalam. 
Berdasarkan hal ini, patut diduga framing memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir 
auditor tentang kedalaman uji substantif yang dilakukan.  Dengan demikian dapat 
dirumuskan hipotesis: 
   
H1:  Ada korelasi positif (negatif) antara judgmen auditor tentang risiko (kekuatan) dari 
struktur pengendalian intern dan keputusan akhir tentang kedalaman uji substantif yang 
dilakukan.  
H2: Auditor yang menerima versi “risiko” dari deskripsi detail struktur pengendalian 
intern persediaan akan memilih uji substantif dengan level yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan auditor yang menerima versi “kekuatan”.  

 

2.2  Model Belief Adjustment  
 

Model belief adjustment (Hogarth dan Einhorn, 1992), dengan menggunakan 
pendekatan penjangkaran dan penyesuaian (general anchoring and adjustment 
approach), menggambarkan penyesuaian keyakinan individu karena adanya bukti baru. 
Model ini memprediksi bahwa cara orang memperbaiki keyakinannya yang sekarang 
(jangkar) dipengaruhi oleh beberapa faktor bukti. 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). 

Di samping arah, kekuatan dan jenis bukti, Hogarth dan Einhorn (1992) juga 
mempertimbangkan urutan (positif setelah itu negatif, negatif positif atau campuran 
positif dan negatif) dan cara/format/mode (penyampaian informasi secara 
sekuensial/berurutan atau secara simultan) dalam penyajian bukti. 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. Dalam bentuk simultan (End-of-Sequence; 
EoS) individu-individu memperbaharui keyakinannya begitu semua informasi tersaji 
dalam bentuk yang telah terkumpul.  

Ketika informasi disajikan dalam bentuk SbS, orang biasanya menggunakan 
strategi pengolahan SbS. Di sini mereka menyesuaikan keyakinannya secara incremental 
(semakin bertambah) begitu diberikan tiap-tiap potongan bukti. Pengolahan EoS berarti 
bahwa jangkar awal (penetapan awal) disesuaikan dengan penyajian bukti-bukti secara 
agregatif. Penyajian dalam bentuk EoS seringkali menghasilkan strategi pengolahan EoS, 
khususnya bila jumlah item informasi sedikit dan tidak terlalu kompleks.  

 
 
 
 
 

2 Asare (1992)  memperluas penelitiannya Kida (1984) yang mengindikasikan 20 item pertanyaan 
untuk konfirmasi  apakah perusahaan gagal atau berlanjut terus.  Auditor akan memusatkan 
perhatian pada kewajaran laporan keuangan untuk mengambil posisi atau frame apakah terjadi 
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kesalahan material atau tidak. McMillan dan White (1993)  menginvestigasi bagaimana belief 
adjustment seorang auditor dan pencarian bukti dipengaruhi oleh frame yang dihipotesiskan dan 
bias konfirmasi serta skeptisme profesional auditor. 

Namun, rangkaian-rangkaian item informasi yang relatif kompleks dan/atau 
panjang yang disampaikan dalam bentuk EoS mungkin tidak tertampung oleh kapasitas 
kognitif banyak individu; oleh karena itu orang sering secara khusus menggunakan 
strategi pengolahan SbS saat dihadapkan dengan kondisi kognitif seperti itu. 

Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa individu-individu membuat perbaikan 
keyakinan yang lebih besar bila informasi diberikan dalam format SbS, dibandingkan 
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 (penetapan) dan penyesuaian, dan individu-
individu sering melakukan penyesuaian berlebihan (over-adjust) ke arah item-item 
informasi tersebut.  

Potensi recency yang lebih besar hadir pada strategi pengolahan SbS, karena 
dalam EoS bukti positif dan negatif disaring sebelum diintegrasikan dengan keyakinan 
sebelumnya. Penyaringan bukti campuran mengurangi dampak dari masing-masing 
potongan bukti positif dan negatif secara individual. Untuk menjelaskan kapan 
penjaringan (netting) terjadi, seseorang harus membedakan antara bentuk respon 
(response mode) dengan strategi pengolahan (processing strategy). Bentuk respon adalah 
cara untuk memperoleh penilaian, yaitu suatu penilaian ditentukan setiap kali diberikan 
potongan-potongan bukti atau satu respon final ditentukan setelah diperoleh semua 
potongan bukti. Bentuk pengolahan adalah proses internal (mental) dari perbaikan 
keyakinan. Bentuk respon SbS membutuhkan strategi pengolahan SbS. Bentuk respon 
EoS memungkinkan dilakukannya strategi pengolahan EoS maupun SbS. Yang pertama 
mempunyai persyaratan yang lebih kognitif karena mengharuskan penilai mengumpulkan 
bukti dulu sebelum mengintegrasikannya 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 memory dan muatan informasi yang ada pada tugas tersebut. Jika suatu 
tugas meliputi suatu serial yang pendek dan sederhana3, proses EoS bisa digunakan.  
Berikut disajikan tabel model belief  adjustment Hogarth dan Einhorn (1992), dengan 
daerah yang diarsir merupakan konsekuensi yang diprediksi berdasarkan kompleksitas 
tugas, respon mode, panjang-pendeknya informasi dan apakah informasi itu bercampur 
atau konsisten. Kombinasi dari keempat karakteristik ini akan menghasilkan dua efek 
yaitu primacy dan recency.  

Bentuk aljabar dari model untuk pemrosesan SbS menyarankan bahwa individu 
akan merevisi beliefnya mereka dalam suatu hipotesis setelah penerimaan bukti baru 
seperti yang ditunjukkan berikut: 

Sk = Sk-1 + �S k-1[s(xk)-R] dengan s(xk) ≤ R               (1) 
Sk = Sk-1 + β(1- S k-1)[s(xk)-R] dengan s(xk) > R         (2)        
dimana, 
Sk: level dari belief setelah potongan bukti k, 0≤ Sk≤1, 
Sk-1: prior degree of belief (S0 merupakan intial degree of belief ) 
�: sensitivitas bukti negatif  
β: sensitivitas bukti positif 
s(xk): evaluasi subyektif dari potongan bukti, dan 
R: poin referensi. 
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3 Asare dan Messeir (1991) melakukan telaah tentang penelitian model belief adjustment yang 
diuji dalam setting pengauditan.  Tugas-tugas yang dievaluasi antara 2 sampai 12 potongan-
potongan bukti dipertimbangkan sebagai tugas yang “pendek”. Sedangkan tugas-tugas yang 
lebih dari 17 potongan bukti digolongkan sebagai tugas yang “panjang”.  

 
Tabel 1 Model Belief Adjustment 

Sederhana Kompleks 
 

Simultan 
(EoS) 

Sekuensial 
(SbS) 
 

Simultan 
(EoS) 
 

Sekuensial 
(SbS) 
  

Informasi bercampur: 
Pendek Primacy Recency Recency Recency 
Panjang Primacy Primacy Primacy Primacy 
Informasi konsisten: 

Pendek Primacy - - - 
Panjang Primacy Primacy Primacy Primacy 

               *Penelitian ini hanya mengobservasi karakteristik tugas yang sederhana 
dan informasi pendek. 

Suatu karakteristik tugas bisa mempengaruhi apakah primacy, recency atau tidak 
ada order effect yang muncul dalam updating belief adalah tergantung tipe dari bukti 
yang dievaluasi. Bukti bisa menjadi konsisten (seluruhnya positif atau seluruhnya negatif) 
atau tidak konsisten (positif dan negatif).  

Untuk tugas-tugas estimasi SbS dengan seri pendek, model selalu memprediksi 
recency. Lebih lanjut, ketika k=2, ukuran dari pengaruh recency adalah proporsional 
untuk perbedaan antara nilai subyektif dari dua stimuli. Untuk tugas-tugas evaluasi SbS 
dengan bukti serial yang pendek, model memprediksi bahwa ukuran dari recency effect 
akan meningkatkan fungsi kekuatan nilai-nilai subyektif dari potongan-potongan bukti 
dan sensisitivitas bukti ke depan. 

Secara berlawanan, untuk bukti yang dievaluasi secara simultan (EoS), model  (1) 
dan (2) berubah menjadi: 

Sk = S0 + Wk[s(x1,…..,xk)-R]                              (3) 
Dimana, s(x1,…..,xk) adalah fungsi tertentu, seperti misalnya rata-rata yang 

dibobotkan, dari nilai-nilai k item bukti yang mengikuti jangkar awal (S0).  
Dalam eksperimen ini, cara penyajian (respon mode) apakah sekuensial atau 

simultan  diharapkan akan berpengaruh terhadap judgmen akhir auditor untuk audit 
persediaan. Disamping itu diharapkan pula terjadi interaksi antara framing dengan respon 
mode yang digunakan.  Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis: 
H3: Ada pengaruh cara penyajian terhadap  keputusan akhir auditor tentang uji substantif 
yang dilakukan 
H4: Ada interaksi antara cara penyajian dengan framing pada keputusan akhir auditor 
tentang uji substantif yang dilakukan.  
III. Rancangan Eksperimen 
 

Subyek yang digunakan dalam eksperimen ini adalah para auditor di Kota Denpasar 
yang berasal dari tiga KAP dan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Unud yang 
merangkap sebagai auditor. Pihak KAP membantu dengan menyediakan fasilitas ruangan 
dan mewajibkan stafnya untuk mengikuti eksperimen.  

Rancangan eksperimen menggunakan 2 x 2 factorial design between subjects.4 Faktor 
pertama  (framing) terkait dengan konteks informasi yang disajikan untuk subyek. Tujuan 
dari perlakuan ini adalah untuk menguji pengaruh dari perbedaan yang menekankan/tidak 
menekankan aspek tertentu dalam masalah judgmen. Dalam eksperimen ini menggunakan 
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kasus pengendalian intern persediaan yang diidentifikasi untuk setiap kondisi eksperimen. 
_______ 
4 Desain between subjects digunakan dengan beberapa alasan: (1) supaya konsisten dengan 

penelitian sebelumnya, dan (2) untuk menghindari demand effects yaitu subyek tahu ekspektasi 
peneliti.  

Kasus hipotetik yang digunakan sebagai instrumen penelitian diperoleh dari 
penelitiannya Emby (1994).  

 Untuk versi pertama setiap auditor diinstruksikan untuk mempertimbangkan 
pengaruh dari bukti tambahan terhadap risiko struktur pengendalian intern. Versi kedua 
subyek diinstruksikan untuk mempertimbangkan pengaruh dari bukti tambahan terhadap 
kekuatan struktur pengendalian intern. 

Faktor kedua adalah cara (respon mode) informasi yang disajikan kepada subyek. 
Untuk kondisi pertama adalah simultan yaitu subyek membaca bukti tambahan 

sebanyak 7 item yang keseluruhannya disajikan dalam satu halaman. Kondisi kedua 
subyek diberikan bukti tambahan sebanyak 7 item secara sekuensial. 

Pada kondisi kedua ini satu halaman kertas berisikan satu item bukti tambahan, 
sehingga setiap subyek secara bergantian mendapatkan tujuh  item bukti tambahan 
dengan tujuh halaman kertas yang diberikan secara bertahap dan tidak ada kesempatan 
untuk melihat dan membaca bukti yang sudah lewat.5   

Narasi awal sama untuk seluruh subyek yaitu berisikan deskripsi umum klien dan 
gambaran umum tentang sistem persediaan klien.  Pada akhir narasi subyek diberikan 
pertanyaan tentang jumlah yang tepat untuk uji substantif sistem persediaan.  Skala yang 
digunakan dari 1 “sangat minimal” sampai dengan 7 “sangat mendalam”.  

Setelah keputusan awal berkenaan dengan jumlah yang tepat untuk uji substantif, 
berikutnya subyek menerima informasi tambahan tentang pengendalian sistem 
persediaan.  Subyek menelaah informasi (bukti) tambahan tersebut, kemudian 
mengevaluasi struktur pengendalian intern6 dan memberikan keputusan akhir tentang 
jumlah yang tepat untuk uji substantif sistem persediaan dengan skala yang sama seperti 
keputusan awal.  

Ringkasan model tugas eksperimental disajikan dalam gambar 1. 
Gambar 1 Ringkasan model tugas eksperimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Hasil 
4.1 Data Demografis Subyek 

Tabel 2 menyajikan data demografis subyek yang berisikan jenis kelamin, 
pengalaman dan posisi dalam KAP.  Ada 49 auditor yang berpartisipasi dalam 
eksperimen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subyek 
menerima paket 
informasi 
berupa latar 
belakang dan 
sistem 
akuntansi 
persediaan 

Subyek 
memberikan 
keputusan 
awal tentang 
uji substantif  

Subyek 
diberikan 
informasi 
tambahan 
berupa 7 item 
bukti  

Subyek 
memberikan 
evaluasi atas 
SPI dan 
memberikan 
keputusan akhir 
tentang uji 
substantif 
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5  Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (1993) menggunakan overhead projector untuk 
menjamin bahwa seluruh subyek membaca item-item dalam suatu urutan yang dimaksudkan.  

6 Untuk kondisi “kekuatan” diekspresikan pada skala yang dijangkarkan dengan 1 “sangat 
lemah” dan 7 “ sangat kuat”, sedangkan dalam kondisi  “risiko” dijangkarkan dengan 1 
“beresiko rendah” dan 7 “berisiko tinggi”.  

Tabel 2. Data Demografis Subyek 
Keterangan Jumlah 
Laki-Laki 36 
Perempuan 13 
Pengalaman: 

• Dibawah 5 tahun 
• 5 sampai dengan 10 

tahun 
• Diatas 10 tahun 

 
30 
12 
7 

Posisi: 
• Staf 
• Senior 
• Manajer 
• Partner 

 
27 
17 
1 
4 

  
  

 
 
4.2 Statistik Deskriptif dan Korelasi 
 

Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 3. 
 

Tabel 3 Statistik Deskriptif dan Korelasi 
Kondisi Perlakuan Statistis Judgmen 

SPI 
Keputusan 
Awal Uji 
Substantif 

Keputusan 
Akhir Uji 
Substantif 

Risiko/Sekuensial 
 n = 12 

• Mean 
• Deviasi 

Standar 

5,58a 

1,38 
5,16 
0,83 

6,17* 
1,03 
           
0,455** 

Risiko/Simultan 
n = 11 

• Mean  
• Deviasi 

Standar 

4,63 
1,28 

4,54 
0,68 

5,09* 
1,04 

Kekuatan/Sekuensial 
n = 15 

• Mean 
• Deviasi 

Standar 

2,66 
1,04 

3,20 
1,01 

4,93* 
3,55 
-0,421*** 

Kekuatan/Simultan 
n = 11 

• Mean 
• Deviasi 

Standar 

3,54 
2,06 

2,36 
1,36 

5,48* 
4,32 

a Judgmen SPI diperoleh melalui skala “berisiko rendah-berisiko tinggi” untuk kondisi 
“risiko” dan “sangat lemah-sangat kuat” untuk kondisi “kekuatan” 
* Mean meningkat secara signifikan pada level 0,01 
** Korelasi antara framing “risiko” dengan keputusan akhir signifikan pada level 0,05 
***Korelasi antara framing “kekuatan” dan keputusan akhir signifikan pada level 0,005 
 

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif yang berisikan informasi tentang prilaku 
data khususnya tentang mean, deviasi standar dan korelasi untuk keputusan awal dan 
keputusan akhir tentang uji substantif. Uji t-tes menunjukkan peningkatan keempat 
kondisi perlakuan dari keputusan awal menuju keputusan akhir secara statistis signifikan 
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Gambar 2 Keputusan Awal dan Akhir Uji Substantif 

Sangat 
Mendalam 
6,17 
5,16 
4,54 
3,20 
2,36 
Sangat  
Minimal 
                               

Keputusan awal                    Keputusan Akhir 
 
 
 
 
 
 
.  

4.3 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan dengan korelasi Pearson untuk melihat kekuatan 

hubungan antara struktur pengendalian intern dengan uji substantif yang dilakukan seperti 
yang ditunjukkan pada tabel 3.    
 Tabel 3 mengindikasikan bahwa ada korelasi positif (r = 0,455) antara framing 
“risiko” judgmen struktur pengendalian intern dengan keputusan akhir uji substantif yang 
dilakukan, artinya semakin tinggi risiko struktur pengendalian intern persediaan maka uji 
substantif yang dilakukan semakin mendalam/luas. Sebaliknya framing “kekuatan” 
menunjukkan ada korelasi negatif yang signifikan (r = -0,421) dengan keputusan akhir uji 
substantif, artinya semakin kuat struktur pengendalian intern persediaan maka semakin 
minimal uji substantif yang dilakukan. 7 

 Untuk menguji hipotesis 2, 3 dan 4 menggunakan analysis of covariance 
(ANCOVA).  Tabel 5 menyajikan hasil ANCOVA dengan keputusan awal diperlakukan 
sebagai covariate. 8 

 

Tabel 5 Hasil ANCOVA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
______ 
 
7 Hasil ini konsisten studi-studi yang mengkaji hubungan antara struktur pengendalian intern  

dengan uji substantif. 
8 Covariate menyediakan suatu penyesuaian untuk perbedaan awal diantara kelompok. 

Penyesuaian ini menghasilkan ketepatan estimasi treatment effect. Keputusan awal dijadikan 
covariate, karena dalam kondisi ini semua subyek menerima perlakuan yang sama atau bisa juga 
disebut pretest.  Dalam eksperimen baik true maupun kuasi,  estimasi ANOVA dan ANCOVA 

5,16 – 6,17 = Risiko/Sekuensial 
4,54 – 5,09 = Risiko/Simultan 
3,20 – 4,93 = Kekuatan/Sekuensial 
2,36 – 5,40 = Kekuatan/Simultan 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: JUDAKHIR

39.783a 4 9.946 5.328 .001
66.002 1 66.002 35.357 .000

.101 1 .101 .054 .817
9.379 1 9.379 5.024 .030

15.146 1 15.146 8.114 .007
.274 1 .274 .147 .703

82.135 44 1.867
1327.000 49

121.918 48

Source
Corrected Model
Intercept
COVARIAT
FRAMING
MODE
FRAMING * MODE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .326 (Adjusted R Squared = .265)a. 
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menghasilkan ketepatan yang berbeda. Ini terjadi karena ANCOVA dapat mengurangi size dari 
error variance (Cook dan Campbel, 1979).  

Tabel 5 menyajikan hasil ANCOVA yang menunjukkan  pengaruh framing 
terhadap keputusan akhir (JUDAKHIR) signifikan pada level 0,05 seperti yang 
ditunjukan dengan nilai F sebesar 5,024 dan angka signifikansi sebesar 0,030. Ini berarti 
hipotesis 1 didukung secara statistis yaitu auditor yang menerima versi “risiko” dari 
deskripsi detail SPI persediaan akan memilih uji substantif dengan level yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan auditor yang menerima versi “kekuatan”.  
 Untuk uji hipotesis 2 seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 yaitu pengaruh 
MODE (cara penyajian informasi/bukti) terhadap keputusan akhir (JUDAKHIR) 
menghasilkan nilai F sebesar 8,114 dan angka signifikansi 0,007. Ini mengindikasikan 
bahwa pengaruh MODE  terhadap keputusan akhir (JUDAKHIR) signifikan, yang berarti 
mendukung hipotesis 2. Temuan ini mendukung model belief adjustment yaitu apabila 
auditor disajikan informasi/bukti dengan cara yang berbeda maka akan menghasilkan 
keputusan akhir yang berbeda9. 
 Hipotesis 4 memprediksi ada interaksi antara FRAMING dan MODE untuk 
keputusan uji substantif. Dari tabel 5 hasil ANCOVA menunjukkan hipotesis 4 tidak 
didukung secara statistis yang tercermin dari nilai F sebesar 0,147 dan angka signifikansi 
sebesar 0,703. Pengujian mean rating keputusan akhir dari empat kondisi eksperimental 
yang ada menunjukkan tidak adanya differential effect. Artinya cara penyajian secara 
sekuensial atau simultan tidak diperkuat atau dipengaruhi oleh framing yang diadopsi. 
Atau dengan kata lain, pengaruh framing terhadap cara penyajian informasi/bukti 
sekuensial maupun simultan adalah tidak berbeda.  Hasil ini tidak konsisten dengan 
temuan Emby (1994).  

 
V. Kesimpulan dan Keterbatasan 

 
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penelitian berhasil mendukung hipotesis 

1, 2 dan 3. Hipotesis 4 tidak didukung secara statistis. Hasil uji hipotesis 1 semakin 
memperkuat tesis bahwa terdapat korelasi antara struktur pengendalian intern (SPI)  
dengan uji substantif yang akan dilakukan. Semakin lemah SPI maka semakin mendalam 
uji substantif yang akan dilakukan. Hasil uji hipotesis 2 menyarankan semakin 
meningkatkan konsistensi dalam pengujian dari konversi judgmen tentang pengendalian 
intern. Sedangkan hasil uji hipotesis 3 merekomendasikan bahwa keputusan yang 
diambil auditor dalam menentukan kedalaman uji substantif  juga dipengaruhi oleh cara 
penyajian informasi/bukti sebelumnya. Hal ini konsisten dengan model belief 
adjustment. Auditor harus menyadari bahwa cara penyajian apakah dengan sekuensial 
atau simultan sama pentingnya dengan isi yang disajikan. Kesadaran atas pengaruh cara 
penyajian mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, sehingga 
memungkinkan auditor bisa mengadopsi teknik-teknik pengolahan informasi yang 
berbeda. Teknik-teknik tersebut bisa membantu auditor untuk memperbaiki pengaruh 
primacy atau recency yang mungkin terjadi. Karena pada dasarnya primary atau recency 
merupakan bias dalam pengambilan keputusan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, menyangkut generalisasi 
temuan (validitas eksternal) yang rendah. Karena subyek yang berpartisipasi hanya 
berasal dari kota kecil dengan ukuran KAP yang relatif kecil, sehingga jumlah 
subyeknya kecil.  Disamping itu kasus yang diangkat  hanya masalah persediaan. Untuk 
penelitian yang akan datang dimungkinkan menggunakan ukuran KAP yang lebih besar 
dan KAP yang berafiliasi internasional.  Keterbatasan kedua adalah kontrol terhadap 
pengadministrasian eksperimen, satu KAP yang menjadi tempat eksperimen  
karyawannya sudah tahu akan dijadikan subyek penelitian, karena diberitahu oleh 
pimpinannya satu hari sebelum eksperimen. 

 Untuk  penelitian yang akan datang, peneliti yang lain bisa melakukan ekstensi 
dengan melakukan investigasi untuk mengurangi bias judgmen auditor karena pengaruh 
framing, primacy/recency dan cara penyajian bukti. Beberapa peneliti telah mencoba 
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untuk mengurangi bias yang muncul seperti yang dilakukan oleh Kennedy (1993) dengan 
akuntabilitas, Messier dan Tubbs (1994) melalui proses review terhadap pekerjaan 
bawahan selama proses audit dan  Cushing dan Ahlawat (1996) melalui proses 
pendokumentasian bukti-bukti audit.   

______ 
 
9  Studi-studi yang hanya menggunakan bentuk respon sekuensial menemukan pengaruh-pengaruh 

recency yang signifikan (Ashton dan Ashton [1988], Butt dan Campbell [1989], Pei, Reed, dan 
Koch [1992], dan Asare [1992]). Sebaliknya, Messier dan Tubbs (1992) hanya menggunakan 
bentuk respon simultan dan tidak menemukan adanya pengaruh-pengaruh recency. Demikian 
pula, Tubbs, Messier dan Knechel (1990) menemukan recency dalam bentuk respon sekuensial 
akan tetapi dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, mereka menemukan recency dalam 
kedua bentuk respon baik sekuensial maupun simultan. 

 
 

Daftar Pustaka 
 
Ahlawat, Sunita. 1999. Order effects and memory for evidence in individual versus group 

decision making in auditing. Journal of Behavioral Decision Making, 12 (1), 71-
88.  

Asare, Stephen K. 1992. The auditor’s going concern decision: interaction of task 
variables and the sequential processing of evidence. The Accounting Review 
(April 1992): 379-93. 

_____, dan Messier. 1991. A review of audit research using the belief adjustment model. 
In Auditing: Advances in Behavioral Research, ed L. Ponemon and D. Gabhart, 
75-92. Ney York.  

Ashton, A.H. dan Ashton, R.H. 1988. Sequential belief revision in auditing. The 
Accounting Review, 63 (4), 623-641. 

Bazerman, Max H. 1994. Judgment in Managerial Decision Making, John Wiley & Sons. 
Butt, J dan T.L. Campbell. 1989. The effects of information order and hypothesis-testing 

strategies on auditor judgments. Accounting, Organizations and Society, 
Desember, 471-479.  

Cook, Thomas D. dan Donald T. Campbell. 1979. Quasi-Experimentation,design & 
analysis issues for field settings. Houghton Mifflin Company. Boston.  

Cushing, Barry dan Sunita S. Ahlawat. 1996. Mitigation of recency bias in audit 
judgment: the effect of documentation. Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, 5 (2).  

Emby, Craig. 1994. Framing and presentation mode effects in professional judgment: 
auditors internal control judgments and substantive testing decisions. Auditing: A 
Journal of Practice and Theory, 13, 102-115. 

Gudono dan Hartadi. 1998. Apakah teori prospek tepat untuk kasus Indonesia?: sebuah 
replikasi penelitian Tversky dan Kahneman. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 1 
(1), 29-42.  

Halim, Abdul. 1995. Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan). UPP AMP 
YKPN. 

Hartono, Jogiyanto. 1997. The effects of timing and order of earnings and initiating 
dividend changes on stock returns: a test of belief-adjustment theory. Disertasi 
Temple University. 

Hogart, R.M, dan Einhorn, H.J. 1992. Order effects in belief updating: The belief-
adjustment model. Cognitive Psychology, 24, 1-55. 

Kahneman, D., dan A. Tversky. 1979. Prospect theory: An analysis of decisions under 
risk. Econometrica, 3, 263-291. 

Kennedy, J. 1993. Debiasing audit judgment with accountability: A framework and 
experimental results. Journal of Accounting Research, 31(2), 231-245. 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 965 

 

Kida, Thomas. 1984. The Impact  of Hypothesis-Testing strategies on auditors’s  use of 
judgment data. Journal of Accounting Research, 2(1) Spring.  

Knechel, W.R. dan Messier, W.F. 1990. Sequential auditor decision making: Information 
search and evidence evalauation. Contemporary Accounting Research, 6 (2), 386-
406. 

Messier, W. 1992. The sequencing of audit evidence: Its impact on the extent of audit 
testing and report formulation. Accounting and Buiness Research, Spring, 143-
150.  

McMillan, Jeffrey J. dan Richard A. White. 1993. Auditors’ belief revisions and evidence 
search: the effect of hypothesis frame, confirmation bias, and professional 
skepticism. The Accounting Review, 68 (3), 443-465.  

__________dan Richard M. Tubbs. 1994. Recency effects in belief revision: the impact 
of audit experience and the review process. Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, 13 (1), 57-72.   

Pei, B.K.; S.A. Reed; dan B.S. Koch. 1992. Auditor belief revisions in a performance 
auditing setting: an application of the belief-adjustment model. Accounting, 
Organizations and Society, Pebruari, 169-183.  

Trotman, K.T. dan A. Wright. 1992. Recency effects: task complexity, decision mode, and 
task-specific experience, Working Paper, University of New South Wales.  

Tversky, A., dan Kahneman. 1986. Rational choice and the framing decisions. Journal of 
Business, 10, 251-278.  

Tubbs, R.M., Messier, W.F. dan Knechel, W.R. 1990. Recency effects in auditor’belief 
revision process. The Accounting Review, 65(2), 452-460.  


