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ABSTRAK

Satriyo Widodo, 2012 : Pengaruh Kompetensi Auditor dan Resiko Audit
Terhadap Skeptisme Profesional Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan
Publik Di Jakarta Pusat). Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Negeri Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor
kompetensi auditor dan resiko audit berpengaruh terhadap skeptisme profesional
auditor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey terhadap akuntan
publik yang ada di Jakarta, dengan pengambilan sampel secara purposive
sampling yang dilakukan di kawasan Jakarta Pusat. Untuk mengolah data
digunakan metode  regresi liniear berganda dan statistik deskriptif.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi
auditor dan resiko audit berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan resiko audit
secara parsial dan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap
skeptisme profesional auditor. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan
angka 0,360 yang artinya variabel kompetensi auditor dan resiko audit
mempunyai pengaruh sebesar 36% terhadap skeptisme profesional auditor dan
sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Kata Kunci: kompetensi, resiko audit, dan skeptisme profesional auditor
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ABSTRACT

Satriyo Widodo, 2012 : The Influence of Competence of Auditors and Audit Risk
on Auditor Professional Skepticism (Case Study Public Accounting Firm in
Central Jakarta). Thesis, Faculty of Accounting Department of Economics State
University of Jakarta

The purpose of this study was to determine the extent of the competence of
auditors and risk factors affect audit auditor professional skepticism. The study
was conducted using a survey method public accountant in Jakarta, sampel with
purposive sampling conducted in the area of Central Jakarta. To process the data
used multiple lineat regression and descriptive statistics.

Hypothesis testing is done to determine the extent of the competence of
auditors and audit risk affect the auditors professional skepticeism. The results of
this study indicate that the competence of auditors and audit risk partially and
simultaneously or jointly affect the auditors professional skepticism. The
coefficient or determination (R2) indicates the number 0.360, which means
variable comepetence of auditors and audit risk has the effect of 36% of the
professional skepticism of auditors and the rest influenced by the other factors.

Keyword : competence, audit risk, and auditors professional skepticism
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