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ABSTRACT 
 

This study examines the effect of accountability and knowledge to auditors’ 

performance (quality of auditor’s works). It is expected that the degree of task 

complexity (low and high complexity task) has different effect on quality of auditors’s 

work. It is also predicted that knowledge moderate the relationship between 

accountability and quality of auditor works’s. Data for this study was obtained from a 

sample of auditors who work for local Accounting Public Firm in Pekanbaru and 

Padang. A total of 62 responses ( 44,29%) was accepted and used in the analysis. Data 

is analized with multiple regression. Results of the study indicate that when task 

complexity is low, accountability will effect quality of auditor’s work, but when task 

complexity is high, accountability does not have effect on quality of auditor’s work. In 

addition, when task complexity is high, interaction between accountabilty and 

knowledge has significant influence on quality of auditor’s work. Suggestions for future 

research are also given to address the present study’s limitation. 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal 

dibanding jasa lainnya dan disebut juga dengan istilah jasa tradisional. Jasa ini 

merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon 

investor, investor, kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk menilai 

perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perusahaan 

tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang 

menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang 

berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan 

manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan.  

Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak 

akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen 

perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak 

luar, manajemen mempunyai kepentingan baik kepentingan keuangan maupun 

kepentingan lainnya. 

Secara umum auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil 

audit inilah, kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan 

kesimpulan tersebut kepada pemakai yang berkepentingan. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak luar 

perusahaan mendasarkan keputusannya kepada hasil audit auditor. Sedangkan auditor 

menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukannya. Ini 

berarti berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan auditor akan mempengaruhi 

kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau 

tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan.  

Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 
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seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan 

kepada lingkungannya. 

Ada banyak penelitian psikologi sosial yang membuktikan adanya hubungan 

dan pengaruh akuntabilitas seseorang terhadap kualitas pekerjaan. Messier dan Quilliam 

(1992) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan 

proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan. Tetclock dan Kim (1987) juga 

mengkaji tentang permasalahan akuntabilitas auditor dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek penelitian menjadi tiga 

kelompok: pertama, kelompok yang diberikan instruksi bahwa pekerjaan mereka tidak 

akan diperiksa oleh atasan (no accountability); kedua, kelompok yang diberikan 

instruksi diawal (sebelum melaksanakan pekerjaan) bahwa pekerjaan mereka akan 

diperiksa oleh atasan (preexposure accountability); ketiga, kelompok yang diberikan 

instruksi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, tetapi instruksi ini baru 

disampaikan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan (postexposure accountability). 

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa subjek penelitian dalam kelompok preexposure 

accountability menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan 

kelompok lainnya. Mereka melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, respon yang 

lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih dapat dipercaya dan realistis. 

Chaikan (1980) melakukan penelitian tentang akuntabilitas seseorang yang 

dikaitkan dengan sesuatu yang mereka senangi dan tidak disenangi. Dari hasil penelitian 

ini terbukti bahwa untuk subjek yang memiliki akuntabilitas tinggi, setiap mengambil 

tindakan lebih berdasarkan alasan-alasan yang rasional tidak hanya semata-mata 

berdasarkan sesuatu itu mereka senangi atau tidak. 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

akuntabilitas individu dalam melakukan sebuah pekerjaan menentukan bagaimana 

sebuah informasi diproses. Hasil dari informasi yang diproses tersebut, akan 

mempengaruhi respon, keputusan ataupun tindakan yang akan diambil. 

Apa dan bagaimana tingkat akuntabilitas individu mempengaruhi kualitas hasil 

pekerjaan dan interaksinya dengan faktor atau variabel lain, pada dasarnya masih belum 

jelas dan masih kontradiktif. Kennedy (1993) memperoleh hasil penelitian bahwa tinggi 
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rendahnya akuntabilitas seorang individu dapat mengurangi terjadinya perbedaan 

persepsi untuk pelajar M.B.A tetapi tidak pada auditor.  

Cloyd (1997) meneliti interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan untuk 

menentukan kualitas hasil kerja pada auditor yang menangani masalah perpajakan. Dari 

penelitian tersebut terbukti bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja 

untuk subjek yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Dalam penelitian ini 

Cloyd (1997) membuat asumsi bahwa tingkat kerumitan tugas (kompleksitas kerja) 

yang ditangani petugas perpajakan tersebut adalah sama yaitu memiliki kompleksitas 

tinggi. 

Penelitian Cloyd (1997) ini dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999), yang 

membagi kualitas hasil pekerjaan berdasarkan tingkat kompleksitasnya, yaitu  kualitas 

hasil kerja untuk jenis pekerjaan dengan kompleksitas rendah, sedang dan tinggi serta 

menambahkan variabel kemampuan pemecahan masalah sebagai salah satu variabel 

yang juga mempengaruhi interaksi akuntabilitas individu dengan kualitas hasil 

pekerjaanya. Subjek dari penelitian ini adalah akuntan publik. Dari penelitian tersebut 

diperoleh hasil bahwa untuk kompleksitas kerja yang rendah, akuntabilitas tidak 

mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan individu. Untuk kompleksitas kerja yang 

menengah (lebih rumit), akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jika 

didukung dengan pengetahuan yang tinggi. Sedangkan untuk kompleksitas kerja yang 

sangat tinggi, akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jika didukung 

dengan pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah yang tinggi. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (1993), Cloyd (1997) serta Tan dan Alison 

(1999) di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, pengetahuan dan kompleksitas 

kerja mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil kerja.  

Apabila diperhatikan penelitian yang berhubungan dengan kualitas hasil kerja 

auditor, pada umumnya dilakukan dinegara-negara maju dengan subjek penelitian 

auditor yang bekerja pada KAP-KAP berskala internasional. Walau demikian penelitian 

sejenis belum ditemukan di negara berkembang, khususnya terhadap auditor yang 

bekerja pada KAP-KAP lokal (kecil). Perbedaan kondisi negara dan lingkungan kerja 

pada KAP-KAP tersebut bisa jadi menyebabkan perbedaan pola pikir/cara pandang, 

nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor bekerja dan secara tidak langsung dapat 
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membawa kepada perbedaan pemahaman tentang bagaimana menghasilkan pekerjaan 

yang berkualitas. Oleh karena itu suatu penelitian dengan subjek penelitian auditor yang 

bekerja pada KAP-KAP kecil (lokal) perlu dilakukan. 

Makalah ini seterusnya akan membahasa tentang kerangka teoritis dan 

pembentukan hipotesis yang berhubungan dengan pengaruh akuntanbilitas terhadap 

kualitas hasil kerja auditor. Hipotesis juga dibangun untuk menguji peran pengatahuan 

sebagai variabel yang memoderat hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas hasil 

kerja auditor. Seterusnya, metodologi pengumpulan, pengukuran dan analisis data akan 

dijelaskan. Makalah ini akan diakhiri dengan pembahasan, kesimpulan dan implikasi 

penelitian. 

 

2. Kerangka Teoritis dan Hipotesis 

2.1. Kualitas Hasil Kerja 

 

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas 

kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak 

auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan 

(Tan dan Alison, 1999). 

Menurut Irahandayani (2003), kualitas kerja auditor dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu: berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas 

(tidak dapat dipertanggungjawabkan). Sementara itu, Tawaf (1999) melihat kualitas 

hasil audit dari sisi supervisi. Menurut Tawaf (1999) agar audit yang dihasilkan 

berkualitas, supervisi  harus dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari awal 

hingga akhir penugasan audit. 

Kualitas hasil pekerjaan auditor bisa juga dilihat dari kualitas keputusan-

keputusan yang diambil. Menurut Edwards et.el (1984) dalam Bedard dan Michelene 

(1993) ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah keputusan yaitu 

outcome oriented dan process oriented.  

Pendekatan outcome oriented digunakan jika solusi dari sebuah permasalahan 

atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat dipastikan. Untuk menilai kualitas 



                                                                                                                         
     

AUEP-11   6 

keputusan yang diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang 

dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendekatan 

process oriented digunakan jika solusi sebuah permasalahan atau hasil dari sebuah 

pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang diambil 

auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh auditor selama 

menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kerja seseorang adalah 

tingkat kerumitan pekerjaan yang dihadapi. Menurut Libby dan Lipe (1992) dan 

Kennedy (1993) kompleksitas kerja dapat dijadikan sebagai alat dalam meningkatkan 

kualitas hasil peskerjaan. Dalam arti kata untuk tingkat kerumitan pekerjaan tertentu 

dapat mempengaruhi usaha yang dicurahkan oleh auditor.  

Kompleksitas kerja dapat dilihat dalam dua aspek (Wood 1988). Pertama, 

kompleksitas komponen yaitu mengacu kepada jumlah informasi yang harus diproses 

dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Sebuah pekerjaan dianggap semakin rumit jika informasi yang harus diproses dan 

tahap-tahap yang harus dilakukan semakin banyak. Kedua, kompleksitas koordinatif 

yang mengacu kepada jumlah koordinasi (hubungan antara satu bagian dengan bagian 

lain) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan 

dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan  dengan 

pekerjaan-pekerjaan yang lainnya atau pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut 

terkait dengan pekerjaan sebelum dan sesudahnya. 

 

1.2. Akuntabilitas 

Tetclock (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan 

psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan 

dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Manakala Libby dan Luft (1993), 

Cloyd (1997) dan Tan dan Alison (1999) melihat ada tiga indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi 

mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tesebut. Motivasi secara umum adalah keadaan 

dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (1993), dalam 
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kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga 

memiliki motivasi tinggi  dalam mengerjakan sesuatu. 

Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) 

yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan 

pekerjaan (Cloyd, 1997) dan ketiga, seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka 

akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau 

dinilai orang lain dapat meningkatkan keingian dan usaha seseorang untuk 

menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Menurut Tan dan Alison (1999), 

seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa 

pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan 

dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. 

Meissier dan Quilliam (1992) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses 

kognitif seseorang dalam bekerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek 

dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap. Sejalan 

dengan penelitian Meissier dan Quilliam (1992), Teclock dan Kim (1987) juga meneliti 

pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa subjek yang diberikan instruksi diawal (postexposure 

accountability) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, melakukan proses 

kognitif yang lebih lengkap, memberikan respon yang lebih tepat dan melaporkan 

keputusan yang lebih realistis. 

Cloyd (1997) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja 

auditor. Hasil penelitian Cloyd (1997) membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan 

kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi 

tinggi. Penelitian Cloyd (1997) ini dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999) dengan 

menilai kualitas hasil kerja berdasarkan kompleksitas kerja yang dihadapi. Hasil 

penelitian Tan dan Alison (1999) ini tidak konsisten dengan Cloyd (1997). Tan dan 

Alison (1999) membuktikan bahwa akuntabilitas  (secara langsung) tidak 

mempengaruhi kualitas hasil kerja baik untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja 

rendah, menengah ataupun tinggi. 
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Dengan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten ini, penelitian ini mencoba 

menguji kembali hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja pada 

tingkat kompleksitas pekerjaan rendah 

H2: Akuntabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja 

pada tingkat kompleksitas pekerjaan tinggi. 

 

1.3. Pengetahuan Audit 

Menurut Brown dan Stanner (1983), perbedaan pengetahuan di antara auditor 

akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara 

efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan diartikan 

dengan seberapa banyak perbedaan (deviasi) antara kebijakan-kebijakan perusahaan 

tentang pencatatan akuntansi dengan kriteria yang telah distandarkan. 

Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan 

pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs 1992).  

Secara umum seorang auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai 

General auditing, Functional Area, computer auditing, Accounting Issue, Specific 

Industri, General World knowledge (pengetahuan umum), dan Problem solving 

knowledge (Bedard & Michelene 1993). 

Cloyd (1997) menemukan bahwa besarnya usaha (proksi dari variabel 

akuntabilitas) yang dicurahkan seseorang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki. Cloyd (1997) juga 

menemukan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat meningkatkan kualitas hasil 

kerja. 

Spilker (1995) mengungkapkan bahwa karakteristik sebuah pekerjaan seperti 

tingkat kerumitan dan jumlah informasi yang disajikan/tersedia mempengaruhi 

hubungan pengetahuan, akuntabilitas dan kualitas hasil kerja. Pada pekerjaan yang lebih 

sederhana faktor usaha dapat menggantikan tingkat pengetahuan yang dimiliki 

seseorang (bersifat subsitusi) dan pengetahuan memiliki hubungan yang positif terhadap 
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kualitas hasil kerja. Sedangkan untuk pekerjaan yang lebih rumit, akuntabilitas tidak 

lagi bersifat subsitusi dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang. 

Penelitian Cloyd (1997) juga membuktikan bahwa akuntabilitas dapat 

meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika didukung oleh pengetahuan audit yang 

tinggi. Tan dan Alison (1999) melakukan penelitian yang sama dengan Cloyd (1997) 

dan membutikan bahwa pengetahuan dapat memperkuat hubungan akuntabilitas dengan 

kualitas hasil kerja jika kompleksitas pekerjaan yang dihadapi sedang/menengah. Untuk 

pekerjaan dengan kompleksitas rendah akuntabilitas dan pengetahuan serta interaksinya 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil kerja. Sedangkan 

untuk kompleksitas pekerjaan tinggi, akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil 

kerja jika didukung oleh pengetahuan dan kemampuan pemecahan masalah yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian diatas, penulis mencoba memprediksi hubungan 

akuntabilitas, pengetahuan dan kualitas kerja pada hipotesis berikut: 

H3: Interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil kerja pada pekerjaan dengan kompleksitas pekerjaan 

rendah. 

  H4: Interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil kerja pada pekerjaan dengan kompleksitas pekerjaan tinggi. 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik yang berkerja di 

KAP-KAP yang berdomisli di Pekanbaru dan Padang. Pekanbaru dan Padang dipilih 

sebagai lokasi penelitian adalah karena secara geografis daerah-daerah tersebut mudah 

dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama serta diharapkan dengan 

menggunakan kedua daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis bisa memperoleh 

jumlah responden yang lebih banyak sehingga kekuatan generalisasinya lebih tinggi. 

Sampel dalam penelitian ini, diambil dengan menggunakan metode 

nonprobabilitas (secara tidak acak) berdasarkan kriteria (purposive sampling). Kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang bekerja atau memiliki 

pengalaman pekerjaan dalam audit laporan keuangan, baik yang memiliki posisi sebagai 
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auditor junior, senior atau manager. Hal ini bertujuan agar pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner penelitian diisi oleh responden yang tepat. Karena kenyataannya tidak 

semua akuntan publik yang bekerja pada KAP-KAP tersebut memiliki pengalaman atau 

keahlian dalam audit laporan keuangan, sebagian dari mereka ada yang menangani 

masalah perpajakan, management service dan sebagainya. 

 

1.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan dengan metode survei menggunakan kuesioner tertutup. 

Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung. Sebelum Kuesioner di sebar, 

responden/subjek yang dijadikan sampel penelitian telah dibagi menjadi 2 (dua) 

kategori, yaitu responden yang memiliki akuntabilitas tinggi dan akuntabilitas rendah. 

Subjek yang terpilih memiliki akuntabilitas tinggi, mendapat instruksi bahwa pekerjaan 

mereka akan diperiksa oleh partner (pimpinan KAP), selain itu mereka juga diminta 

untuk mencantumkan nama. Agar manipulasi (treatment) ini terlaksana dengan baik, 

peneliti meminta bantuan langsung kepada pimpinan-pimpinan KAP. Sedangkan bagi 

subjek yang terpilih memiliki akuntabilitas rendah, tidak diinformasikan bahwa 

pekerjaan mereka akan diperiksa. Dalam hal ini, penulis hanya meminta bantuan 

(kesedian) responden untuk mengisi kuesioner tersebut. 

Diawal melakukan penelitian, penulis merencanakan memilih subjek untuk 

kategori akuntabilitas tinggi maupun rendah secara random. Namun dilapangan hal ini 

sangat sulit dilakukan, khususnya perlakuan untuk subjek dengan kategori akuntabilitas 

tinggi karena tidak semua KAP bersedia memberikan perlakuan tersebut disebabkan 

alasan tertentu seperti kesibukan auditor/KAP yang bersangkutan. Jadi  KAP-KAP yang 

auditornya diperlakukan memiliki akuntabilitas tinggi, dipilihkan hanya berdasarkan 

faktor kemudahan (convinience) bukan secara random. 

Kantor Akuntan Publik yang menjadi sampel dalam penelitian ini untuk 

kategori akuntabilitas tinggi dan rendah berjumlah 14. Masing-masing KAP dikirimkan 

10 Kuesioner. Dengan demikian total kuesioner yang dikirimkan berjumlah 140 

kuesioner. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan kepada penulis secara langsung. 

Total kuesioner yang dikembalikan adalah 65 kuesioner dengan tingkat respon 46,42% 

(33 untuk kategori akuntabilitas rendah, 32 untuk kategori akuntabilitas tinggi). Setelah 
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dilakukan pemeriksaan awal dalam persiapan pengolahan data, 3 kuesioner dari kategori 

akuntabilitas tinggi tidak digunakan dalam analisis selanjutnya karena jawaban 

responden tidak lengkap. Dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat diolah menjadi 

62 buah dengan tingkat respon akhir 44,29%. 

 

1.3 Variabel dan Pengukurannya 

Di dalam penelitian ini terdapat variabel akuntabilitas sebagai variabel 

independen, variabel  kualitas hasil kerja auditor (yang diukur berdasarkan kompleksitas 

kerja) serta pengetahuan sebagai variabel moderating. 

 

1.3.1 Akuntabilitas  

Akuntabilitas diartikan sebagai dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

seseorang untuk mempertanggungjawakan sesuatu yang telah mereka kerjakan kepada 

lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas subjek dalam penilitian ini diukur dengan 

pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi subjek menyelesaikan 

pekerjaan, sejauh mana keyakinan subjek bahwa hasil pekerjaan mereka akan diperiksa 

oleh atasan (partner atau manajer) seberapa besar usaha (daya pikir) subjek untuk 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

Motivasi, keyakinan dan daya pikir (usaha) tersebut diukur dengan 

menggunakan skala 1-9. (1=terendah, 9 tertinggi). Nilai untuk variabel akuntabilitas 

sendiri diperoleh dari nilai rata-rata jawaban responden terhadap motivasi, keyakinan 

dan daya pikir.  

 

3.3.2 Kualitas Hasil Kerja  

Kualitas hasil kerja adalah jumlah respon yang benar yang diberikan seseorang 

dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang dibandingkan dengan standar hasil atau 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini kualitas hasil kerja 

auditor diukur dari banyaknya jawaban yang benar yang diberikan subjek untuk 

menyelesaikan kasus atau pekerjaan audit yang terdapat dalam kuesioner. Semakin 

banyak jawaban/respon yang benar diberikan auditor, maka pekerjaan auditor tersebut 

dianggap semakin berkualitas. 
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Dalam penelitian ini subjek diminta untuk menyelesaikan pekerjaan audit yang 

berhubungan dengan: pengujian pengendalian, pengujian substantif, mendata kesalahan 

pencatatan laporan keuangan (listing financial statement errors) dan analisis rasio 

keuangan. Kualitas hasil kerja dalam penelitian ini dilihat berdasarkan kompleksitas 

pekerjaan yang diselesaikan auditor, yaitu kualitas hasil kerja dengan kompleksitas 

pekerjaan rendah dan kualitas hasil kerja dengan tingkat kompleksitas pekerjaan tinggi.  

 

3.3.2.1 Pekerjaan dengan Kompleksitas Rendah (pekerjaan audit 1) 

Untuk pekerjaan dengan kompleksitas rendah adalah pekerjaan yang 

berhubungan dengan pengujian pengendalian, pengujian substantif serta mendata 

kesalahan pencatatan laporan keuangan (listing financial statement errors). Pada bagian 

pengujian pengendalian dan pengujian substantif, subjek diminta untuk menjelaskan 

pengujian pengendalian dan pengujian substantif apakah yang harus dilakukan untuk 

mendeteksi apakah  hutang dagang dan kewajiban lainnya sudah dicatat sesuai dengan 

benar. Untuk penelitian ini, setiap jawaban benar diberi nilai 1. Skor maksimal untuk 

pertanyaan yang berhubungan pengujian pengendalian dan pengujian substantif tersebut 

adalah 7. Sedangkan untuk listing financial statement errors subjek diminta mendeteksi 

kesalahan apakah yang terjadi, akun apa yang dipengaruhi serta apakah akun tersebut 

dicatat terlalu besar (overstated) atau terlalu kecil (understated) dalam laporan 

keuangan. Setiap jawaban benar, diberi nilai 1 sehingga skor maksimal untuk 

pertanyaan ini adalah 12. 

 

3.3.2.2 Pekerjaan Dengan Kompleksitas Tinggi (pekerjaan audit 2) 

Untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja tinggi, subjek diminta untuk 

melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan dan mencari atau 

mendeteksi sebanyak-banyaknya penyebab terjadinya perubahan rasio keuangan. Ada 

tiga rasio keuangan yang harus dianalisis responden dalam penelitian ini yaitu: gross 

margin ratio, Current Ratio, Quick Ratio. Untuk kasus ini, setiap jawaban benar diberi 

skor 1. Sehingga skor maksimal untuk kasus ini menjadi 10. 
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3.3.3. Pengetahuan Audit 

Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap 

sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. Variabel pengetahuan audit diukur 

dengan 18 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan 

dengan pengetahuan subjek tentang pengujian pengendalian (5 pertanyaan) dan 

substantif (4 pertanyaan), penyajian laporan keuangan (5 pertanyaan) dan analisis rasio 

(4 pertanyaan).  Setiap jawaban yang benar diberikan nilai 1, sehingga skor maksimal 

untuk variabel pengetahuan audit auditor adalah 18.  

 

3.4. Manipulasi variabel 

Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang di manipulasi/dikendalikan., yaitu: 

a. Kualitas hasil kerja berdasarkan tingkat kompleksitas kerja yang dihadapi 

Sebelum kuesioner disebar kepada responden, terlebih dahulu ditetapkan dua 

jenis kompleksitas pekerjaan yang akan dihadapi auditor, yaitu pekerjaan dengan 

kompleksitas rendah (pekerjaan audit I) dan kompleksitas tinggi ( pekerjaan audit II). 

Namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian manipulasi terhadap variabel untuk membuktikan apakah manipulasi tersebut 

telah berhasil dilakukan atau belum. Untuk membuktikannya dilakukan dengan  cara 

meminta  pendapat/ penilaian  responden tentang tingkat kerumitan pekerjaan yang 

dihadapi. Berdasarkan analisis terhadap jawaban responden, telah terbukti bahwa 

menurut responden pekerjaan audit II lebih rumit dari pekerjaan audit I. Rata-rata 

responden menilai bahwa pekerjaan audit I memiliki tingkat kerumitan 6.73 dan 

pekerjaan audit II memiliki tingkat kerumitan 8.32 (1=nilai terendah, 9=nilai tertinggi). 

Hal ini membuktikan bahwa manipulasi terhadap kompleksitas kerja telah berhasil 

dilakukan. 

b. Manipulasi terhadap akuntabilitas. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, subjek dibagi menjadi 

dua kategori yaitu subjek dengan akuntabilitas tinggi dan subjek dengan akuntabilitas 

rendah. Manipulasi/treathment yang diberikan terhadap subjek yang memiliki 

akuntabilitas tinggi adalah dengan memberikan informasi diawal kepada subjek bahwa 

pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan dan subjek diharuskan untuk 
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mencantumkan nama. Sedangkan untuk subjek dengan akuntabilitas rendah tidak 

disampaikan bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan dan tidak diharuskan 

untuk mencamtumkan nama. 

Berdasarkan hasil penelitian Tan dan alison (1999), Libby dan Luft (1993) dan 

Cloyd (1997) terbukti bahwa individu yang memiliki akuntabilitas tinggi memiliki 

motivasi, usaha dan keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan yang 

tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Sebaliknya, subjek dengan 

akuntabilitas rendah cenderung memiliki motivasi, usaha dan keyakinan yang juga 

rendah untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. 

Tahap pertama sebelum dilakukan pengujian manipulasi adalah pengujian 

terhadap indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas seeorang, yaitu 

motivasi, usaha dan keyakinan. Tujuan ini ntuk membuktikan apakah indikator tersebut 

dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas seseorang. Untuk mengujinya, digunakan 

uji parsial (t test) antara  motivasi, keyakinan, usaha dengan akuntabilitas.Hasil uji 

parsial terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL 1: Hasil Regresi l Motivasi, Keyakinan dan Usaha  

                              terhadap Akuntabilitas 

 

INDIKAT

OR  Koof β t hitung  Sig t  

Motivasi 3.252 11.110 .000 

Keyakinan 4.903 16.576 .000 

Usaha 2.156 7.907 .000 

 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa ke 3 

indikator diatas memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas seseorang. Hal ini 

dapat dilihat dari sig t yang besar dari 0,05 serta nilait hitung dan koofisiennya bernilai 

positif. Ini membuktikan bahwa ke 3 indikator tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur akuntabilitas seseorang. Hasil ini sesuai dengan penelitian Tan dan alison 

(1999), Libby dan Luft (1993) dan Cloyd (1997). 
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Untuk pengujian manipulasi akuntabilitas, berhasil atau tidaknya dilihat dari 

tinggi rendahnya motivasi, usaha dan keyakinan antara subjek dengan akuntabilitas 

tinggi dan subjek dengan akuntabilitas rendah. Berdasarkan analisis terhadap jawaban 

responden, terbukti bahwa subjek dengan akuntabilitas tinggi memiliki motivasi, usaha 

dan keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan yang tinggi 

dibanding dengan subjek dengan akuntabilitas rendah. Hasil penelkitian ini sesuai 

dengan penelitian Tan dan Alison (1999),  Libby dan Luft (1999),  Cloyd (1997) dan 

sekaligus membuktikan bahwa manipulasi terhadap akuntabilitas subjek telah berhasil 

dilakukan. Berikut ini merupakan tabel perbandingan nilai rata-rata motivasi, usaha dan 

keyakinan antara subjek akuntabilitas tinggi dan rendah. 

 

TABEL 2: Nilai Rata-rata Variabel Motivasi, Keyakinan dan Daya Pikir 

 

Akuntabilitas 

Tinggi Akuntabilitas Rendah 

Motivasi* 8.13 4.91 

Keyakinan* 8.90 4.00 

Daya Pikir* 7.87 5.74 

*Diukur dengan menggunakan skala 1-9 ((1=nilai terendah, 9= 

nilai tertinggi) 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian yang telah banyak digunakan oleh 

peneliti sebelumnya. Sehingga validitas dan reliabilitas instrumen dapat 

dipertanggungjawabkan. Beberapa peneliti yang telah menggunakan instrumen ini 

adalah Libby (1985), Boner dan Lewis (1990) serta Tan dan Alison (1995).  

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Statistik deskriptif 

Tabel 3 berikut ini menampilkan tentang nilai minimum, maksimum, mean 

dan standar deviasi dari variabel penelitian. 
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TABEL 3: Nilai Minimum, Maksimum, Mean dan Standar Deviasi Variabel 

Akuntabilitas, Motivasi, Keyakinan, Daya Usaha dan Kualitas Hasil kerja 

 

VARIABEL N MIN MAKS MEAN STD DEV 

AKUNTABILITAS* 62 3.89 8.78 6.77 1.65 

 a. MTVS 62 2 9 6.52 1.93 

 b. KYKN 62 1 9 6.38 2.72 

 c. DYPKR 62 3 9 6.75 1.45 

PGTHN 62 3 17 9 3.17 

KUALITAS HASIL 

KERJA**       

  a. KOM. RDH 62 0.00 15 2.371 1.61 

  b. KOM.TGI 62 0.00 3 1.435 1.58 

 

Keterangan: 

*AKUNTABILITAS   : diperoleh dari rata-rata nilai motivasi, keyakinan dan daya 

pikir. 

a. MTVS     : Motivasi untuk menyelesaikan Tugas/Pekerjaan Audit. 

b. KYKN     :Tingkat keyakinan responden bahwa pekerjaan akan diperiksa oleh 

atasan. 

c. DYPKR    : Usaha yang dicurahkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

**KUALITAS HASIL KERJA: 

  a.  KOM.RDH   : Kualitas hasil kerja dengan tingkat komplexitas pekerjaan 

rendah  

  b.  KOM TGI  : Kualitas hasil kerja dengan tingkat komplexitas pekerjaan tinggi 

 

4.2 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.3.1 Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 di uji dengan menggunakan regresi linear. Hasil analisis regresi 

terhadap hipotesis I, dapat dilihat pada tabel berikut. Model yang diajukan untuk 
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hiotesis I ini adalah: Y1 = B0 + B1X1 + e. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa nilai β 

x1 (akuntabilitas) positif dan signifikan (β= 2.145, t= 14.784, p<0.001). Berdasarkan 

hasil regresi tersebut, dapat diketahui antara akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja 

memiliki hubungan yang positif. Hal ini berarti untuk kompleksitas pekerjaan rendah, 

akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja. Hasil penelitian ini berhasil 

menerima hipotesis I.  

TABEL 4: Hasil Analisis Regresi Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil 

Kerja       

Auditor pada Tingkat Kompleksitas Tugas yang Rendah 

 

  β t  Sig t F Sig. f 

 

R2

(Constant) 6.992 -7.118 .000 217.501 .000(a) 0.784 

X1 

(akuntabilitas) 
2.145 14.748 .000    

 

 

4.3.2. Pengujian Hipotesis ke 2 

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis II, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Hb : Y2 = B0 + B1X1 + e. 

Dari hasil regresi  

TABEL 5: Hasil Analisis Regresi Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil 

Kerja     

Auditor pada Tingkat Kompleksitas Tugas yang Tinggi 

 

  β t  Sig t  F Sig.f 

 

R2

(Constant) 
4.515 1.032 .306 5.867 .058(a) 

0.298 

 

X1 

(akuntabilitas 
.144 2.422 .058    
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diperoleh β (akuntabilitas) sebesar 4.15. Koefisien regresi untuk X1 sebesar 0.144 

dengan nilai p > 0.05. Dengan menggunakan cut off  p<0.05 hasil regresi menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan antara akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja auditor. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan tinggi, akuntabilitas 

tidak memiliki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja. Hasil penelitian ini telah 

berhasil membuktikan hipotesis ke 2 (dua) yang diajukan dalam penelitian ini. 

 

4.3.3 Pengujian Hipotesis Ke 3 (tiga) 

Model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Y1 = B0 + BB1X1 + 

B2B X2 + BB3 (X1x X2) + e. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai 

B0 B (konstanta) sebesar 7.48 dan koefisisien regresi untuk X1 sebesar 1.152, X2 0.590, 

X1xX2 (interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan) 0.226. Sehingga model persamaan 

ini menjadi Y1 = 7.482 + 1.152X1 + 0.590X2 + 0.266 (X1x X2) + e. Dari persamaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi antara akuntabilitas dan pengetahuan 

memilki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja. Hasil regresi untuk hipotesis ke 3 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL 6: Hasil Analisis Regresi Akuntabilitas, Pengetahuan dan 

Interaksi 

                   Akuntabilitas dan Pengetahuan terhadap Kualitas Hasil  

Kerja Auditor     

                   pada Tingkat Kompleksitas Tugas yang Rendah 

 

  β t hitung   Sig t F Sig f 

 

R2

(Constant) 7.482 9.614 .000 131.711 .000(a) 0.934 

X1 

(akuntabilitas) 
1.152 5.844 .000    

X2 

(pengetahuan) 
.590 4.514 .000    

X1xX2 .266 1.624 .110  
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa besar nya p-value untuk model persamaan 

ini sebesar 0.000 (<0,05). Ini berarti bahwa untuk kompleksitas pekerjaan rendah, 

interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil hasil kerja. Jadi hipotesis ke 3 (tiga) yang diajukan dalam penelitian ini 

tidak diterima. 

 

4.3.4 Pengujian hipotesis ke 4 (empat) 

Model penelitian yang diajukan untuk hipotesis ke empat adalah: H4 :  Y2 = B0 

+ BB1X1 + B2X2 + B3B  (X1x X2) + e. Dari hasil perhitungan diperoleh B0 (konstanta) 

sebesar 0.585 dan koefisien untuk X1 sebesar 0.085, X2 sebesar 0.194 serta X1xX2 

(interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan) sebesar 0.16. Sehingga model 

persamaannya menjadi Y2 =  0.585 + 0.085X1 + 0.194X2 + 0.16X1X2 + e. 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kompleksitas 

pekerjaan tinggi, terdapat hubungan positif antara interaksi akuntabilitas dan 

pengetahuan dengan kualitas hasil kerja. Hasil regresi pada hipotesis ke 4, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

TABEL 7: Hasil Analisis Regresi Akuntabilitas, Pengetahuan dan 

Interaksi 

                   Akuntabilitas dan Pengetahuan terhadap Kualitas Hasil  

Kerja   

                  Auditor pada Tingkat Kompleksitas Tugas yang Tinggi 

 

  β t hitung  Sig t F Sig f 

 

R2

(Constant) .585 1.550 .127 6.148 .001(a) 0.491 

X1 

(akuntabilitas) 
.085 .887 .379    

X2 

(pengetahuan) 
.194 3.063 .003    

X1xX2 .016 .206 .837  
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Pada tabel diatas dapat dilihat besarnya nilai p-value untuk model persamaan ini 

adalah 0.001 (<0,05). Ini berarti interaksi pengetahuan dengan akuntabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil kerja. Jadi hipotesis ke 4 (empat) yang 

diajukan dalam  penelitian ini diterima. 

 

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas 

terhadap kualitas hasil kerja auditor, yang diperkuat (moderate) oleh variable 

pengetahuan. Kualitas hasil kerja dalam penelitian ini dilihat dari dua perspektif yaitu 

kualitas hasil kerja untuk kompleksitas pekerjaan tinggi dan kompleksitas pekerjaan 

rendah. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bahwa akuntabilitas memiliki hubungan 

positif dengan kualitas hasil kerja dengan komplesitas tugas yang rendah. Pengujian 

ini  berhasil membuktikan hipotesi I. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Tan dan Alison (1999) tetapi konsisten dengan hasil penelitian Tetclock 

dan Kim (1987), yang secara umum mengungkapkan bahwa akuntabilitas dapat 

meningkatkan proses kognitif seseorang, respon yang diberikan dan keputusan-

keputusan yang diambil. Walaupun dalam penelitian ini Tetclock Dan Kim (1987), 

belum membagi pekerjaan berdasarkan kompleksitasnya  

2. Hasil pengujian kedua menunjukan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan tinggi, 

akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja. Hasil 

penelitian ini  konsisten dengan penelitian Tan dan Alison (1999)  

3. Hasil pengujian ketiga menunjukan bahwa pada tingkat kompleksitas pekerjaan 

yang rendah, interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil kerja. Temuan ini bertolak belakang dari hipotesis yang 

diajukan. Oleh karena itu pengujian ini tidak berhasil membuktikan hipotesi 3. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Tan dan Alison (1999).  

4. Hasil pengujian keempat menunjukan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan tinggi, 

interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil kerja auditor. Dalam arti kata akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas hasil 



                                                                                                                         
     

AUEP-11   21 

kerja auditor jika didukung oleh pengetahuan audit yang tinggi. Pengujian ini 

berhasil membuktikan hipotesis keempat yang diajukan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Tan dan Alison (1999)  

5. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa untuk kompleksitas pekerjaan rendah, 

baik aspek akuntabilitas dan interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Walaupun jika dilihat dari 

R squarenya, pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja lebih kuat 

dibanding pengaruh interaksi akuntabilitas dengan pengetahuan terhadap kualitas 

hasil kerja. Sedangkan untuk kompleksitas pekerjaan tinggi, kualitas hasil kerja 

auditor dapat ditingkatkan dengan akuntabilitas tinggi yang didukung oleh 

pengetahuan audit yang tinggi.  

 

5.2. Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. 

Beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini adalah: 

1. Untuk akuntabilitas, manipulasi yang dilakukan masih belum sempurna, walaupun 

dilihat dari pernyataan yang dijawab oleh responden yang berhubungan dengan 

motivasi mereka, keyakinan bahwa pekerjaan akan diperiksa oleh atasan, daya pikir 

dan waktu yang dicurahkan relatif tinggi untuk responden dengan kategori 

akuntabilitas tinggi dan bernilai relatif rendah untuk responden dengan kategori 

memiliki akuntabilitas rendah (memenuhi syarat). Sebaiknya manipulasi terhadap 

akuntabilitas responden menggunakan cara yang pernah digunakan oleh Cloyd 

(1997) dan Tan dan Alison (1999), dimana seluruh auditor yang menjadi sampel 

dalam penelitian tersebut dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu serta 

dikelompokan sesuai dengan kategori (akuntabilitas tinggi atau rendah), setelah itu 

baru diberikan treathment (perlakuan) sesuai dengan kategori masing-masing. 

Sedangkan untuk penelitian ini, treathment terhadap responden yang dikategorikan 

memiliki akuntabilitas tinggi dilakukan dengan meminta bantuan pimpinan masing-

masing KAP. Fakta dilapangan, sebagian KAP ada yang memberikan respon dan 

treatment yang bagus. Sebagian KAP lagi karena faktor kesibukan, treatment yang 
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dilakukan masih belum sempurna. Sehingga jawaban yang diberikan responden 

belum tentu merupakan jawaban yang sebenarnya.  

2. Baik responden dengan kategori memiliki akuntabilitas tinggi atau rendah, meminta 

agar kuesioner terlebih dahulu ditinggalkan. Keadaan ini dapat memberikan 

pengaruh terhadap jawaban yang diberikan responden, terutama untuk responden 

dengan kategori akuntabilitas rendah, karena keterlibatan pimpinan KAP sebagai 

pengontrol sangat kecil. Untuk menjawabnya responden bisa jadi meminta bantuan 

dari orang lain atau melihat literatur. Apalagi pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner adalah pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan audit seseorang 

dan kasus-kasus yang berhubungan dengan pekerjaan audit. Sehingga sulit 

dipastikan apakah jawaban yang diberikan responden adalah jawaban yang sesuai 

dengan kemampuan yang mereka miliki.  

 

5.3. Implikasi 

Walaupun baru bisa dilakukan dalam skala kecil, penulis berharap penelitian 

ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada para pimpinan KAP untuk lebih 

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas hasil kerja auditor. 

Mengingat kualitas hasil kerja auditor adalah hal yang sangat penting. Karena 

berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor dapat mempengaruhi tepat atau tidaknya 

keputusan-keputusan  yang diambil auditor dan secara tidak langsung juga dapat 

mempengaruhi  penilaian pihak lain (terutama pihak luar perusahaan) terhadap kondisi 

sebuah entitas yang bersangkutan.  

Dari hasil penelitian telah terbukti bahwa beberapa aspek yang dapat 

meningkatkan kualitas hasil kerja auditor adalah pengetahuan dan akuntabilitas serta 

interaksi keduanya. Hal ini memiliki indikasi bahwa untuk menghasilkan pekerjaan 

yang berkualitas seorang auditor harus memiliki akuntabilitas dan pengetahuan yang 

tinggi. 

Akuntabilitas dan pengetahuan bukanlah semata-mata faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hasil kerja. Oleh karena itu penulis mengharapkan partisipasi 

aktif peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualitas 
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hasil kerja. Seperti pengalaman, sikap mental, kepuasan kerja, gender, keahlian dan 

sebagainya. Sehingga kajian-kajian yang berhubungan dengan menjadi lebih luas dan 

bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi pihak lain. 
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