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ABSTRAK 

 

Laila Chairunnisa, 2012 ; Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman dan 
Pelatihan Terhadap Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan. Dosen 
Pembimbing ; Marsellisa Nindito, SE, Akt., M.Sc ; Ratna Anggraini ZR, SE, Akt., 
M.Si 

 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
profesionalisme, pengalaman dan pelatihan terhadap pengetahuan auditor dalam 
mendeteksi kekeliruan baik secara simultan maupun secara parsial. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari instrumen 
kuesioner dan data sekunder yang diambil melalui buku-buku atau referensi 
terkait. Penelitian ini menggunakan sampel KAP yang berada di daerah Jakarta 
Pusat dengan 66 auditor sebagai respondennya. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  uji asumsi klasik dan analisis regresi linear 
berganda pada tingkat signifikansi 5% dalam pengujian hipotesisnya. Hasil 
penelitian pada tingkat singnifikansi 5% menunjukkan: 1) profesionalisme, 
pengalaman dan pelatihan secara simultan berpengaruh terhadap pengetahuan 
auditor dalam mendeteksi kekeliruan; 2) profesionalisme dan pengalaman secara 
parsial berpengaruh terhadap pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan; 
3) pelatihan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengetahuan auditor 
dalam mendeteksi kekeliruan. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan 
angka 0.292 yang mengindikasikan model tersebut mampu menjelaskan pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 29.2%. 

 

 

Kata kunci : profesionalisme, pengalaman, pelatihan, pengetahuan auditor dalam 
mendeteksi kekeliruan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Laila Chairunnisa, 2012 ; The Influence of Professionalism, Experience and 
Training to the auditor’s Knowledge of Errors. Advisory Team ; Marsellisa 
Nindito, SE, Akt., M.Sc ; Ratna Anggraini ZR, SE, Akt., M.Si 

 
Generally, the purpose of this study was to determine the influence of 
professionalism, experience and training to the auditor’s knowledge of errors 
either simultaneously or partially. The data used in this study were primary data 
which are derived from questionnaire instrument and secondary data which are 
taken through books or related reference. This study uses KAP samples in the 
area of Central Jakarta with 66 auditors as respondents. The method of analysis 
used in this study is the assumptions of classical and multiple linear regression 
analysis at a significance level of 5% in hypothesis testing. The results at 5% level 
singnifikansi show: 1) professionalism, experience and training simultaneously 
influencing the auditor's knowledge of errors, 2) the professionalism and 
experience have significant effect to the auditor’s knowledge of errors partially, 
3) training had no effect to the auditor’s knowledge of errors. The coefficient of 
determination (R2) is 0.292 which indicates that the model can explain the 
influence of independent variables to dependent variable. 
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