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PENDAHULUAN  

 Penelitian dalam bidang audit, pengobatan, dan psikologi mengindikasikan 

bahwa hipotesis awal mempengaruhi pengambilan keputusan dan hipotesis itu 

kemudian akan digunakan untuk memandu dalam mengumpulkan data lebih lanjut 

(Koonce 1993). Auditor akan kesulitan dalam membuat hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan jika informasi tesebut ambigu. Informasi ambigu menyebabkan 

informasi menjadi tidak akurat. Ketidakakuratan informasi menyebabkan 

pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Informasi yang tidak akurat 

menyebabkan auditor mengalami kesulitan ketika melakukan penilaian terhadap 

sistem pengendalian internal. Tinjauan analisis secara berurutan dibutuhkan agar 

auditor memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat mengidentifikasi fluktuasi 

yang tidak diharapkan dan mengetahui penyebab potensial dari fluktuasi tersebut 

(Koonce 1993). Informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam tahap penilaian oleh 

auditor. Pada tahap perencanaan audit, auditor harus memahami bisnis dan industri 

klien, termasuk memahami dan menilai pengendalian internal entitas klien (Arrens et 

al. 2014). 

Informasi yang ambigu adalah informasi yang terdiri atas informasi yang 

relevan dan informasi yang tidak relevan terhadap sistem pengendalian internal. 

Luippold dan Kida (2012) memberi argumentasi bahwa ketidakuratan informasi 

disebabkan oleh dua variabel yaitu kecukupan dan kompleksitas. Kecukupan artinya 

informasi tersebut memiliki informasi yang diperlukan untuk menghasilkan 

keputusan yang tepat (Luippold dan Kida 2012). Kompleksitas artinya sebuah 

informasi yang terdiri dari  berbagai data ditunjukkan ke berbagai  variabel yang 

berbeda (Hogarth dan Einhorn 1992). Kecukupan dan kompleksitas merupakan 

varibel yang saling berhubungan namun terpisah. Luippold dan Kida (2012) 

berpendapat bahwa kecukupan merupakan variabel yang lebih penting dalam 

menentukan ketepatan penilaian auditor. Hogarth dan Einhorn (1992) 

mendeskripsikan penilaian sebagai proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam 

pembuatan keputusan. Standar audit menyediakan peraturan dan panduan untuk 

auditor, proses audit melibatkan pertimbangan penilaian yang berhubungan dengan 
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tipe dan jumlah data yang dikumpulkan (Liburd et al. 2015). Tipe dan jumlah data 

yang dikumpulkan auditor akan sangat berpengaruh terhadap penilaian auditor. 

Auditor mempertimbangkan resiko dan materialitas untuk menentukan bukti-bukti 

yang dikumpulkan, dan memutuskan jika bukti tersebut cukup untuk mendukung 

laporan audit (Griffith et al. 2016). Keakuratan perumusan hipotesis dapat membantu 

auditor untuk mendeteksi salah saji dalam proses prosedur analitis (Asare dan Wright 

2003).  

Penilaian auditor dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah informasi 

ambigu yang berpengaruh terhadap penilaian individu (Nelson dan Kinney 1997), 

bias informasi dalam kelompok yang mempengaruhi independensi auditor (Taylor 

2006), tingkat suasana hati yang mempengaruhi hipotesis auditor (Cianci dan 

Bierstaker 2009). Menurut Bhattacharjee, Maletta, dan Moreno (2012) penilaian 

seorang auditor dapat terpengaruh ketika bekerja pada beberapa tugas dan klien.  

 Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penilaian kelompok cendurung 

lebih akurat dan meyakinkan daripada penilaian individu (Holloman dan Hendrick 

1971). Seorang individu akan cenderung melakukan tindakan yang ekstrim baik etis 

maupun tidak etis, sedangkan kelompok akan menunjukkan tindakan yang netral atau 

lebih aman (O’Leary dan Pangeaman 2007). Penelitian dalam psikologi mengatakan 

bahwa informasi awal yang ambigu akan berdampak pada pengambilan keputusan 

akhir (Luippold dan Kida 2012). Informasi yang ambigu ini akan menyebabkan bias 

dalam mengelola informasi sehingga akan mempengaruhi penilaian auditor. Ashton 

dan Kennedy (2002) menggunakan metode self-review (swa review) untuk 

memitigasi efek resensi yang menyebabkan bias pada penilaian auditor. Penelitian ini 

mencoba metode swa review untuk memitigasi ambiguitas yang terjadi pada 

informasi yang ambigu. Swa review dilakukan dengan memberikan bobot-bobot 

penilaian terhadap berbagai macam informasi yang ambigu, dengan demikian dapat 

meminimalisir adanya kekeliruan dalam menentukan sebuah informasi yang tepat 

bagi auditor. Swa review dilakukan pada penelitan ini dengan cara subjek melihat 

kembali informasi yang sudah dibaca. Subjek melakukan evaluasi terhadap informasi 
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tersebut dengan demikian, subjek lebih dapat membedakan informasi yang relevan 

dengan informasi yang tidak relevan terhadap informasi pada penilaian SPI. 

Luippold dan Kida (2012) melakukan penelitian yang melibatkan sembilan 

puluh empat auditor yang diberi beberapa variasi model informasi untuk mengetahui 

kemungkinan terjadinya ambiguitas informasi diantara beberapa model tersebut. 

Model yang digunakan oleh mereka yaitu tidak cukup dan komplek, cukup dan 

komplek, cukup dan tidak komplek. Penelitian mereka belum mempertimbangkan 

cara mengatasi ambiguitas informasi diantara beberapa model tersebut. Penelitian ini 

mencoba metode swa review untuk memitigasi ambiguitas yang terjadi diantara 

beberapa model tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melanjutkan penelitian 

terdahulu dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para auditor untuk 

memitigasi ambiguitas informasi dalam perumusan hipotesis yang dilakukan secara 

individu. 

 

TELAAH PUSTAKA 

Ambiguitas Informasi 

 Ketidakakuratan penilaian akhir sering terjadi ketika auditor tidak 

mempertimbangkan ketidakakuratan hipotesis dalam merumuskan hipotesis awal. 

Ketidakakuratan hipotesis disebabkan informasi yang didapatkan oleh auditor tidak 

memiliki kecukupan dan kompleksitas (Luippold dan Kida 2012). Kecukupan berarti 

suatu informasi memiliki bukti yang tepat untuk menghasilkan penilaian akhir. 

Menurut Hogarth dan Einhorn (1992), kompleksitas data berarti di dalam informasi 

tersebut terdapat masing-masing bukti. Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 

Nahartyo (2016) mengklasifikasikan informasi yang cukup dan lengkap kedalam tiga 

kelompok yaitu tidak cukup dan komplek, cukup dan komplek, cukup dan tidak 

komplek. Kondisi pertama yaitu subjek di kelompok 1 (tidak cukup dan komplek) 

menerima informasi yang panjang namun tidak relevan dengan sistem pengendalian 
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internal. Subjek didalam kelompok 2 ( cukup dan komplek ) menerima informasi 

yang panjang dan relevan dengan sistem pengendalian perusahaan. Kondisi terakhir, 

yaitu subjek di kelompok 3 (cukup dan tidak komplek) diberikan informasi yang 

pendek namun relevan dengan kondisi perusahaan. 

 

Swa Review 

Ashton dan Kennedy (2002)  menyajikan dua macam model penyajian 

informasi yaitu step-by-step (SoS) atau end-of-sequence (EoS). Model SbS cenderung 

menemukan  efek resensi yang signifikan, sedangkan penelitian hanya membutuhkan 

satu penilaian di akhir rangkaian bukti. Model EoS mengeliminasi resensi karena 

bukti positif dan bukti negatif mengurangi efek penyajian informasi yang berurutan. 

Hogarth dan Einhorn (1992) menyajikan teori revisi keyakinan (belief adjustment) 

yang memasukan efek resensi ke dalam teori tersebut. Model tersebut memprediksi 

terjadinya resensi ketika individu mengevaluasi kompleksitas dari informasi atau 

fakta.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (1993) menemukan bahwa 

akuntabilitas dapat memitigasi efek resensi yang memungkinkan terjadinya kegagalan 

bisnis. Ashton dan Kennedy (2002) mengunakan teknik swa review dalam 

mengeliminasi efek resensi untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Swa 

review dilakukan dengan cara memberikan indikasi atau bobot faktor-faktor yang 

menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak (going concern). Pemberian 

bobot ini memungkinkan auditor mampu untuk menggabungkan seluruh informasi 

sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas.  

Swa review membuat auditor melihat kembali dan mempertimbangkan fakta-

fakta yang  dikumpulkan pertama kali tanpa dipengaruhi oleh fakta-fakta yang 

dikumpulkan setelahnya (Ashton dan Kennedy 2002). Koonce (1992) menemukan 

bahwa dokumentasi dalam lembar kerja  dapat menstimulasi atau menguatkan bias 

penilaian kecuali ada intervensi pada proses yang menyebabkan auditor 

mempertanyakan penilaian tersebut. Dokumentasi ini dapat meningkatkan efek 
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resensi, karena hanya mempertimbangkan hasil akhir yaitu lembar kerja, tanpa 

melihat proses penyusunan lembar kerja tersebut. 

 

Penilaian Auditor 

Standar audit menyediakan peraturan dan panduan untuk auditor, proses audit 

melibatkan pertimbangan penilaian yang berhubungan dengan tipe dan jumlah data 

yang dikumpulkan (Liburd et al. 2015). Tipe dan jumlah data yang dikumpulkan 

auditor akan sangat berpengaruh terhadap penilaian auditor. Auditor 

mempertimbangkan resiko dan materialitas untuk menentukan bukti-bukti yang 

dikumpulkan, dan memutuskan jika bukti tersebut cukup untuk mendukung laporan 

audit (Griffith et al. 2016). Penilaian auditor menentukan kualitas audit yang secara 

luas berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. 

Penilaian auditor dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya strategis dan bias 

dalam efek halo (O’Donnell dan Schultz 2005; Utami dan Nahartyo 2016), informasi 

ambigu yang berpengaruh terhadap penilaian individu (Nelson dan Kinney 1997), 

bias informasi dalam kelompok yang mempengaruhi independensi auditor (Taylor 

2006), tingkat suasana hati yang mempengaruhi hipotesis auditor (Cianci dan 

Bierstaker 2009). Menurut Bhattacharjee, Maletta, dan Moreno (2012) penilaian 

seorang auditor dapat terpengaruh ketika bekerja pada beberapa tugas dan klien.  

Hogarth dan Einhorn (1992) mendeskripsikan penilaian sebagai proses 

kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan. Bias yang terjadi 

dalam penilaian audit dapat  dimitigasi dan dieliminiasi dengam cara akuntabilitas 

(Kennedy 1993). Keakuratan perumusan hipotesis dapat membantu auditor untuk 

mendeteksi salah saji dalam proses prosedur analitis (Asare dan Wright 2003). 

Koonce (1993) dalam Utami dan Nahartyo (2016) mengelompokkan prosedur analitis 

dalam empat tahap yaitu (1) mengidentifikasi proses yang membentuk mental 

representation; (2) perumusan hipotesis; (3) pencarian informasi; (4) evaluasi 

hipotesis.  
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Pengembangan Hipotesis 

Hubungan antara Ambiguitas Informasi dengan Penilaian Auditor atas Sistem 

Pengendalian Internal 

Berbagai bias informasi dapat menyebabkan ketidakakuratan pada keputusan 

audit (Utami dan Nahartyo 2016). Bias resensi atau bias primasi dapat dipengaruhi 

oleh model dari penyajian informasi (Hogarth dan Einhorn 1992). Penyebab utama 

dari ketidakakuratan penilaian adalah ambiguitas informasi (Luippold dan Kida 2012; 

Utami dan Nahartyo 2016). Informasi yang ambigu berpengaruh pada penilaian 

auditor terhadap individu (Nelson dan Kinney 1997). Informasi sangat dibutuhkan 

dalam tahap penilaian oleh auditor.  

Penilaian merupakan proses kognitif yang berpengaruh pada pengambilan 

keputusan (Hogarth dan Einhorn 1992). Informasi yang diterima oleh auditor akan 

sangat berpengaruh pada penilaian auditor. Informasi yang diterima oleh auditor 

dapat menjadi ambigu yang disebabkan oleh dua variabel utama yaitu kecukupan dan 

kelengkapan (Luippold dan Kida 2012). Luippold dan Kida (2012) 

mengkombinasikan kedua macam variabel tersebut kedalam tiga kelompok yaitu  

cukup dan tidak komplek, cukup dan komplek, tidak cukup dan komplek. 

Informasi tidak cukup dan komplek merupakan informasi yang panjang 

namun tidak relevan dengan sistem pengendalian internal. Informasi cukup dan 

komplek merupakan informasi yang panjang dan relevan dengan sistem pengendalian 

internal. Informasi cukup dan tidak komplek merupakan informasi yang pendek 

namun relevan dengan sistem pengendalian internal. Berdasarkan penelitian dan 

pendapat sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1a: Individu yang memiliki informasi (tidak cukup dan komplek) membuat 

keputusan audit yang lebih ambigu dalam SPI dibandingkan dengan 

individu yang memiliki informasi (cukup dan komplek) dalam SPI. 

H1b: Individu yang memiliki informasi (cukup dan komplek) membuat 

keputusan audit yang lebih ambigu dalam SPI dibandingkan dengan 

individu yang memiliki informasi (cukup dan tidak komplek) dalam SPI. 
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H1c: Individu yang memiliki  informasi (tidak cukup dan komplek) membuat 

keputusan audit yang lebih ambigu dalam SPI dibandingkan dengan 

individu yang   memiliki  informasi (cukup dan tidak komplek) dalam SPI. 

Hubungan antara Ambiguitas Informasi Setelah Dimitigasi dengan Swa Review 

dengan Penilaian SPI 

Hogarth dan Einhorn (1992) menyajikan teori revisi keyakinan (belief 

adjustment) yang memasukan efek resensi ke dalam teori tersebut. Model tersebut 

memprediksi terjadinya resensi ketika individu mengevaluasi kompleksitas dari 

informasi atau fakta. Hogarth dan Einhorn (1992); Ashton dan Kennedy (2002)  

menyajikan dua macam model penyajian informasi yaitu step-by-step (SoS) atau end-

of-sequence (EoS). Model SbS merespon efek resensi yang signifikan, sedangkan 

penelitian hanya membutuhkan satu penilaian di akhir rangkaian bukti. Model EoS 

mengeliminasi resensi karena bukti positif dan bukti negatif mengurangi efek 

penyajian informasi yang berurutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (1993) menemukan bahwa 

akuntabilitas dapat memitigasi efek resensi yang memungkinkan terjadinya kegagalan 

bisnis. Swa review merupakan metode yang digunakan untuk menilai sesuatu 

berdasarkan penilaian diri sendiri. Ashton dan Kennedy (2002) menggunakan metode 

swa review dalam mengeliminasi efek resensi untuk menilai kelangsungan hidup 

perusahaan. Swa review dilakukan dengan cara memberikan indikasi atau bobot 

faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak (going 

concern). 

Ketidakakuratan penilaian akhir sering terjadi ketika auditor tidak 

mempertimbangkan ketidakakuratan hipotesis dalam merumuskan hipotesis awal. 

Ketidakakuratan hipotesis disebabkan informasi yang didapatkan oleh auditor tidak 

memiliki kecukupan dan kompleksitas (Luippold dan Kida 2012). Kecukupan berarti 

suatu informasi memiliki bukti yang tepat untuk menghasilkan penilaian akhir. 

Menurut Hogarth dan Einhorn (1992), kompleksitas data berarti di dalam informasi 

tersebut terdapat masing-masing bukti. 
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 Swa review membuat auditor melihat kembali dan mempertimbangkan fakta-

fakta yang  dikumpulkan pertama kali tanpa dipengaruhi oleh fakta-fakta yang 

dikumpulkan setelahnya (Ashton dan Kennedy 2002). Koonce (1992) menemukan 

bahwa dokumentasi dalam lembar kerja  dapat menstimulasi atau menguatkan bias 

penilaian kecuali ada intervensi pada proses yang menyebabkan auditor 

mempertanyakan penilaian tersebut. 

Metode swa review digunakan dalam penelitian ini untuk memitigasi 

ambiguitas informasi. Metode swa review memandu subjek untuk lebih berhati-hati 

dalam menilai informasi tersebut. Metode swa review memandu subjek agar lebih 

membedakan informasi yang relevan dengan informasi yang tidak relevan atas sistem 

pengendalian internal penjualan. Ketika subjek dapat lebih membedakan informasi 

yang relevan dengan informasi yang tidak relevan, diharapkan dapat lebih 

memudahkan subjek dalam menilai informasi. 

 Berdasarkan argumen dan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2a: Pada kondisi informasi yang (tidak cukup dan komplek), penilaian SPI 

setelah dimitigasi dengan menggunakan swa review akan lebih akurat 

sebelum dimitigasi dengan menggunakan swa review. 

H2b: Pada kondisi informasi yang (cukup dan komplek), penilaian SPI 

setelah dimitigasi dengan menggunakan swa review akan lebih akurat 

sebelum dimitigasi dengan menggunakan swa review. 

H2c:  Pada kondisi informasi yang (cukup dan tidak komplek), penilaian SPI 

setelah dimitigasi dengan menggunakan swa review akan lebih akurat 

sebelum dimitigasi dengan menggunakan swa review.  

 

METODA PENELITIAN 

Variabel independen adalah ambiguitas informasi yang dikelompokkan ke 

dalam tiga level yaitu tidak cukup dan komplek, cukup dan komplek, cukup dan tidak 

komplek. Variabel independen lainnya adalah swa review yaitu subjek diberi 

kesempatan untuk menelusuri kembali prosedur analitis yang disajikan kepada 
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subjek. Variabel dependen adalah penilaian SPI dalam penilaian Sistem Pengendalian 

Internal siklus penjualan yang diberi skor dengan rentang nilai satu sampai seratus.  

Karakteristik Subjek 

Subjek penelitian adalah mahasiswa yang diproyeksikan sebagai wakil dari 

auditor junior karena tugas untuk melakukan prosedur analitis secara keseluruhan 

dapat dilakukan oleh auditor junior. Tugas tersebut tidak membutuhkan banyak 

pengalaman. Subjek yang telah lulus dalam matakuliah pengauditan, dianggap 

memahami penugasan tentang uji pengendalian internal. 

Instrumen penelitian yang digunakan diapdatasi dari Luippold dan Kida 

(2012); Utami dan Nahartyo (2016) yang telah disesuaikan. Penelitian dilaksanakan 

di kampus-kampus yang berada di provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian adalah 

mahasiswa yang telah lulus matakuliah pengauditan di STIE Perbanas Surabaya 

dengan indeks rata-rata adalah 3.0 dan umur rata-rata adalah 21 tahun. Mahasiswa-

mahasiswa tersebut secara acak dibagi kedalam 3 kelompok. Prosedur pengacakan 

bertujuan agar subjek mendapat kesempatan yang sama di semua kelompok.  

 

 

Tahapan dalam Penelitian 

Percobaan dari uji ambiguitas informasi sebelum menggunakan metode swa 

review dan sesudah menggunakan metode swa review terdapat lima tahap sebagai 

berikut : 

Tahap 1  

Dalam percobaan di tahap 1, subjek diproyeksikan sebagai auditor junior yang    

ditugaskan untuk melakukan audit pada perusahaan klien. Subjek  diberi informasi 

mengenai KAP tempat mereka bekerja, tugas yang yang harus mereka lakukan, serta 

profil dari perusahaan klien. Subjek diberi pertanyaan mengenai pertanyaan profil 
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perusahaan klien untuk menguji seberapa jauh pemahaman mereka dalam kasus yang 

diberikan. Pertanyaan tersebut akan dilampirkan di uji prestasi 1.  

Tahap selanjutnya adalah subjek diberi pertanyaan untuk menguji seberapa 

jauh pengetahuan mereka dalam bidang audit. Pertanyaan yang diajukan adalah 

sekitar mencari ratio keuangan, prosedur analitis, dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam melakukan audit. Pertanyaan tersebut  dilampirkan di uji prestasi 2. 

Setelah subjek telah berhasil melalui Uji Prestasi 2, selanjutnya subjek diberi 

informasi yang lebih detail mengenai perusahaan seperti; tahun perusahaan didirikan, 

faktur penjualan, dan sistem penjualan. Setelah subjek membaca informasi tersebut, 

maka subjek menjawab pertanyaan yang terdapat di uji prestasi 3. 

 Secara keseluruhan, subjek yang dapat menjawab paling sedikit 2 pertanyaan 

dari masing-masing uji prestasi dengan benar dapat diasumsikan bahwa mereka telah 

berhasil melalui uji coba pemahaman profil perusahaan dan pemahaman tentang 

audit. Subjek yang telah lolos dapat lanjut ke tahap 2. 

Tahap 2 

Dalam tahap kedua, subjek menerima informasi yang dimanipulasi 

berdasarkan level ambiguitasnya. Informasi yang ambigu terdiri dari  kecukupan dan 

kelengkapan (Luippold dan Kida 2012). Suatu bukti dikatakan berkualitas jika bukti 

tersebut memilki kemampuan untuk membentuk suatu data yang berkualitas. Data 

yang berkualitas tinggi harus relevan dalam pengambilan keputusan (Utami dan 

Narhatyo 2016). Berdasarkan Luippold dan Kida (2012) kecukupan berhubungan 

dengan kelengkapan suatu informasi, yang berarti informasi tersebut dapat 

menghasilkan solusi yang tepat. Hogarth dan Einhorn (1992) mendeskripsikan 

kelengkapan sebagai panjang dari suatu informasi. Dalam penelitian ini, data yang 

tidak cukup dapat dipertimbangkan sebagai data yang tidak relevan untuk 

pengambilan keputusan, sementara data yang cukup dapat dipertimbangkan sebagai 

data yang relevan untuk pengambilan keputusan. Data yang tidak komplek adalah 
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data yang jumlahnya sedikit, sedangkan data yang komplek adalah data yang 

jumlahnya banyak (Hogarth dan Einhorn 1992). 

Luippold dan Kida (2012) mengelompokan kecukupan dan kelengkapan 

kedalam tiga level yaitu: Ketidakcukupan dan kelengkapan data, kecukupan dan 

kelengkapan data, dan kecukupan dan ketidaklengkapan data. Informasi didalam 

kelompok 1 (data tidak cukup dan komplek) menerima data dalam jumlah yang besar 

namun data tersebut tidak relevan terhadap pengendalian internal terhadap siklus 

penjualan (Utami dan Nahartyo 2016). Secara lebih terperinci, data tersebut terdiri 

dari (a) PT HGI berdiri sejak tahun 1990, (b) Perusahaan membeli bahan baku 

berdasarkan pesanan, (c) Perusahaan memilih karyawan yang berkompeten untuk 

menangani investasi dan surat berharga, (d) Perusahaan memiliki staf aministrasi 

kantor sekaligus administrasi keuangan, (e) Perusahaan melakukan penghematan 

listrik untuk bagian kantor, (f) Otorisasi penjualan dilakukan oleh petugas yang 

berwenang, (g) mempunyai tugas keamanan yang handal untuk menjaga keamanan, 

(h) Perusahaan melakukan corporate and social responsibility (CSR) untuk 

lingkungan disekitar pabrik, (i) Untuk meningkatkan kemampuan karyawan baru 

dilakukan pelatihan karyawan, (i) Setiap tahun ada kenaikan gaji untuk karyawan, (k) 

setiap karyawan diberikan tunjangan kesehatan. 

 Subjek pada kelompok 2 (data cukup dan komplek) menerima banyak data 

yang relevan terhadap sistem pengendalian internal penjualan (Utami dan Nahartyo 

2016). Secara lebih terperinci, data tersebut terdiri dari (a) PT HGI berdiri sejak tahun 

1990, (b) Perusahaan membeli bahan baku berdasarkan pesanan, (c) Perusahan 

memilih karyawan yang berkompeten untuk menangani investasi dan surat berharga, 

(d) perusahaan memiliki staf administrasi kantor sekaligus administrasi keuangan, (e) 

Perusahaan melakukan penghematan listrik untuk bagian kantor, (f) Penjualan 

dilakukan oleh staf yang berpengalaman, (g) Penjualan dilakukan secara 

terkomputerisasi, (h) Otorisasi penjualan dilakukan oleh manajer penjualan, (i) Faktur 

penjualan terkomputerisasi yang tercetak urut nomer dan dicetak rangkap tiga sebagai 

dokumen, (j) Mempunyai tugas keamanan yang handal untuk menjaga keamanan, (k) 
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Perusahaan melakukan corporate and social responsibility (CSR) untuk lingkungan 

sekitar pabrik. 

 Subjek di kelompok 3 adalah (cukup dan tidak komplek data) menerima data 

dalam jumlah yang sedikit tetapi relevan terhadap sistem pengendalian perusahaan 

(Utami dan Nahartyo 2016). Secara lebih terperinci, data tersebut terdiri dari (a) 

Penjualan dilakukan oleh staf yang berpengalaman, (b) Penjualan dilakukan secara 

terkomputerisasi, (c) Otorisasi penjualan dilakukan oleh manager penjualan, (d) 

Faktur penjualan terkomputerisasi yang tercetak urut nomer dan dicetak rangkap tiga 

sebagai dokumen, (e) Adanya pemisahan fungsi antara karyawan yang bertugas 

menerima pesanan dan menerima pelunasan, (f) Setiap karyawan bagian penjualan 

yang melakukan kecurangan akan ditindak secara hukum, (g) Setiap karyawan baru 

khususnya bagian penjualan diseleksi secara selektif untuk mendukung sistem 

penjualan yang baik, (h) Penjualan bisa dilakukan secara tunai maupun kredit, (i) 

Selektif dalam memilih pelanggan dalam melakukan penjualan barang secara kredit, 

(j) Mempunyai dokumen pelanggan yang memiliki track record baik dalam 

melakukan pelunasan, (k) Rajin mengikuti pameran dan bazar untuk menarik 

pelanggan. 

 Tahap 3 

 Setelah menerima informasi tersebut, subjek kemudian diberikan nilai untuk 

sistem pengendalian internal (10-100). Subjek mengkaji dan memberikan nilai atas 

sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diterima. Subjek 

memberikan skore tinggi dari (50-100) ketika mereka mempertimbangkan bahwa 

sistem pengendalian internal perusahaan cukup bagus, dan nilai yang rendah ketika 

kontrol pengendalian internalnya buruk (10-49). 

Tahap 4 

Swa review merupakan metode yang digunakan untuk menilai sesuatu 

berdasarkan penilaian diri sendiri. Ashton dan Kennedy (2002) menggunakan metode 
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swa review dalam mengelimanasi efek risensi (recency) untuk menilai kelangsungan 

hidup perusahaan. Swa review dilakukan dengan cara memberikan indikasi atau 

bobot faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak (going 

concern). Dalam penelitian ini, metode swa review digunakan untuk memitigasi 

ambiguitas informasi. Subjek diberikan indikasi  untuk menilai tingkat ambiguitas 

dari informasi. Subjek melakukan penilaian kembali atas informasi yang sudah 

diberikan dengan lebih berhati-hati dalam menilai informasi tersebut. Metode swa 

review memandu subjek agar lebih membedakan informasi yang relevan dengan 

informasi yang tidak relevan atas sistem pengendalian internal penjualan. Ketika 

subjek dapat lebih membedakan informasi yang relevan dengan informasi yang tidak 

relevan, diharapkan dapat lebih memudahkan subjek dalam menilai informasi. 

Tabel 1 

                       Matriks Eksperimen Penelitian 

Level Ambigu 
Pengambilan Keputusan (Y) 

Individu Sebelum Swa Review Individu Sesudah Swa Review 

Tidak Cukup dan Komplek 1A 1B 

Cukup dan Komplek 2A 2B 

Cukup dan Tidak Komplek 3A 3B 

 

 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Randomisasi 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa 

randomisasi berjalan dengan efektif yaitu dengan melakukan uji one-way ANOVA. 

Uji one-way ANOVA digunakan untuk mengeliminasi perbedaan pada karakteristik 

demografi individu  (jenis kelamin, umur, dan IPK). Uji ANOVA juga dilakukan 
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untuk memastikan bahwa pengetahuan individu mengenai akuntansi atau audit tidak 

mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan dan untuk memverifikasi bahwa 

hanya manipulasi informasi yang mempengaruhi hasil penelitian. Tabel 2 dan tabel 3 

menunjukkan bahwa perbedaan dari jenis kelamin, umur, IPK, serta pengetahuan 

mengenai akuntansi atau audit tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

Tabel 2 

Uji Anova Karakteristik Individu pada Penilaian SPI 

Penilaian SPI Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Penilaian SPI-Pengaruh Gender 
    

  

Between Group 0,369 1 0,369 0,002 0,965 

Within Group 12998,242 70 185,689 
 

  

Total 12998,611 71 
  

  

Penilaian SPI-Pengaruh IPK 
    

  

Between Group 170,732 2 85,366 0,459 0,634 

Within Group 12827,879 69 185,911 
 

  

Total 12998,611 71 
  

  

Penilaian SPI-Pengaruh Umur 
    

  

Between Group 854,146 2 427,073 2,458 0,093 

Within Group 11990,299 69 173,772 
 

  

Total 12844,444 71 
  

  

Penilaian SPI-Uji Prestasi 
    

  

Between Group 128,403 1 128,403 0,416 0,521 

Within Group 21599,375 70 308,562 
 

  

Total 21727,778 71       

 

Hasil uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa semua signifikansi dari uji 

randomisasi lebih besar dari 0,05 sehingga karakteristik demografi individu dan 

pengetahuan individu mengenai akuntansi atau audit tidak berpengaruh pada nilai 

sistem pengendalian internal. Dengan demikian, adanya perbedaan gender, IPK, 
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umur, dan pengetahuan mengenai audit tidak berpengaruh terhadap penilaian sistem 

pengendalian internal. 

 

Tabel 3 

Uji Anova Karakteristik Individu pada Kecukupan Informasi 

Kecukupan Informasi 
Sum  

of Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Kecukupan-Informasi-Pengaruh 

Gender     
  

Between Group 6,600 1 6,600 0,021 0,886 

Within Group 22243,275 70 317,761 
 

  

Total 22249,875 71 
  

  

Kecukupan Informasi-Pengaruh IPK 
    

  

Between Group 1151,996 2 575,998 1,884 0,160 

Within Group 21097,879 69 305,776 
 

  

Total 22249,875 71 
  

  

Kecukupan Informasi-Umur 
    

  

Between Group 337,479 2 168,739 0,544 0,583 

Within Group 21390,299 69 310,004 
 

  

Total 21727,778 71 
  

  

Penilaian SPI-Uji Prestasi 
    

  

Between Group 25,069 1 25,069 0,137 0,713 

Within Group 12819,375 70 183,134 
 

  

Total 12844,444 71       

 

Hasil uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa semua signifikansi dari uji 

randomisasi lebih besar dari 0,05 sehingga karakteristik demografi individu dan 

pengetahuan individu mengenai akuntansi atau audit tidak berpengaruh pada nilai 
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kecukupan informasi. Dengan demikian, adanya perbedaan gender, IPK, umur, dan 

pengetahuan mengenai audit tidak berpengaruh terhadap nilai kecukupan informasi. 

 

Pengecekan Manipulasi 

Tes uji manipulasi dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah yang lolos dan 

berapa jumlah yang tidak lolos. Ketika partisipan menjawab soal sesuai kategori yang 

diberikan, maka dianggap lolos manipulasi. Pengecekan terhadap informasi (tidak 

cukup dan komplek) memiliki kategori lolos 10-60. Pengecekan terhadap informasi 

(cukup dan komplek) memiliki kategori lolos 20-90. Pengecekan terhadap informasi 

(cukup dan tidak komplek) memiliki kategori lolos 10-100. Tabel 4 menunjukkan 

jumlah yang lolos dan jumlah yang tidak lolos beserta kategorinya. 

Tabel 4 

           Uji Tes Manipulasi 

  Manipulasi Jumlah Lolos 
Jumlah 

Tidak lolos 
Total Kategori Lolos 

Individu 

Tidak Cukup dan Komplek     23      2   25    10-60 

Cukup dan Komplek     23     1   24                           20-90   

Cukup dan Tidak Komplek     26     0   26    10-100 

Swa Review 

Tidak Cukup dan Komplek    23     2   25    10-60 

Cukup dan Komplek    23     1   24    20-90 

Cukup dan Tidak Komplek    26     0   26    10-100 
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Uji Hipotesis 1 

Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa perbedaan dari jenis informasi dapat 

mempengaruhi pengambilan penilaian SPI dalam melakukan prosedur analitis. 

Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan independen t-test setelah subjek 

diberikan metode swa review. Tabel 5 menunjukkan uji independent t-test untuk 

menguji hasil dari hipotesis H1a, H1b, H1c. 

H1a membandingkan (data tidak cukup dan komplek) setelah swa review  

dengan (data cukup dan komplek) setelah swa review. Hasil menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata penilaian SPI berdasarkan data (tidak cukup dan komplek) setelah swa 

review sebesar 38,695, sedangkan nilai rata-rata penilaian SPI berdasarkan (data 

cukup dan komplek) setelah swa review sebesar 57,826.  Nilai signifikansi sebesar 

0,000 menunjukkan bahwa bahwa hipotesis H1a memiliki ambiguitas informasi 

karena terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan atas nilai kecukupan informasi 

dari kedua informasi tersebut. 

H1b membandingkan (data cukup dan komplek) dengan (data cukup dan tidak 

komplek). Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata penilaian SPI berdasarkan (data 

cukup dan komplek) sebesar 57,826, sedangkan nilai rata-rata penilaian SPI 

berdasarkan (data cukup dan tidak komplek) sebesar 78,846. Nilai signifikansi 

sebesar 0,000 menunjukkan bahwa H1b memiliki ambiguitas informasi karena 

terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan atas nilai kecukupan informasi dari 

kedua informasi tersebut. 

H1c membandingkan (data tidak cukup dan komplek) dengan (data cukup dan 

tidak komplek). Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata penilaian SPI berdasarkan 

(data tidak cukup dan komplek) sebesar 38,695, sedangkan nilai rata-rata penilaian 

SPI berdasarkan (data cukup dan tidak komplek) sebesar 78,846. Nilai signifikansi 

sebesar 0,000 menunjukkan bahwa H1c memiliki ambiguitas informasi karena 

terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan atas sistem pengendalian internal dari 

informasi kedua informasi tersebut. 
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Tabel 5 

Uji Independent T-Test untuk H1a, H1b, H1c 

Level Ambiguitas 
Nilai Rata-

Rata 

Standar 

Deviasi 
Minimal Maksimal F Sign 

PANEL A     HIPOTESIS 1a 

    

  

Data Tidak Cukup dan 

Komplek             

( N= 24 ) 

38,695 15,755 10 60 

3,888 0,000 

Data Cukup dan Komplek ( 

N=24) 
57,826 17,569 20 90 

PANEL B     HIPOTESIS 1b 
    

  

Data Cukup dan Komplek 

(N=24) 
57,826 17,569 20 90 

7,427 0,000 Data Cukup dan Tidak 

Komplek    

( N =24) 

78,846 9,519 10 100 

PANEL C     HIPOTESIS 1c 
    

  

Data Tidak Cukup dan 

Komplek             

( N= 24 ) 

38,695 15,755 10 60 

3,792 0,000 
Data Cukup dan Tidak 

Komplek    

( N=24) 

78,8462 9,519 10 100 

 

Penelitian ini menjelaskan tentang tiga level informasi ambigu yaitu informasi 

(tidak cukup dan komplek), informasi (cukup dan komplek), informasi (cukup dan 

tidak komplek). Tiga level informasi ambigu tersebut dapat mempengaruhi ketepatan 

pengambilan penilaian SPI. Bukti empiris menunjukkan bahwa penilaian SPI 

berdasarkan informasi (tidak cukup dan komplek) memiliki nilai rata-rata Y yang 

jauh berbeda dibandingkan dengan informasi (cukup dan komplek). Uji independent 
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t-test pada PANEL A membandingkan penilaian SPI berdasarkan informasi (tidak 

cukup dan komplek) dan informasi (cukup dan komplek). Informasi (tidak cukup dan 

komplek) menghasilkan penilaian SPI sebesar 38,695, jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan  penilaian SPI berdasarkan informasi (cukup dan komplek) 

sebesar 57,826. Nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa bahwa hipotesis H1a 

terbukti mewakili ambiguitas informasi karena terdapat perbedaan rata-rata yang 

signifikan atas nilai kecukupan informasi dari kedua informasi tersebut. Subjek yang 

diberikan informasi  (tidak cukup dan komplek) mempertimbangkan bahwa sistem 

pengendalian internal penjualan tidak relevan untuk mengambil penilaian SPI, 

sedangkan subjek yang diberikan informasi (cukup dan komplek) mempertimbangkan 

bahwa sistem pengendalian penjualan cukup relevan untuk mengambil penilaian SPI. 

Hasil pengujian membuktikan bahwa informasi (tidak cukup dan komplek) dengan 

informasi (cukup dan komplek) memiliki nilai rata-rata Y yang cukup jauh.  

Uji independent t-test pada PANEL B membandingkan penilaian SPI 

berdasarkan informasi (cukup dan komplek) dan informasi (cukup dan tidak 

komplek). Informasi (cukup dan komplek) menghasilkan penilaian SPI sebesar 

57,826, sedangkan penilaian SPI berdasarkan informasi (cukup dan tidak komplek) 

sebesar 78,846. Uji hipotesis pada H1b menunjukan nilai signifikansi 0,000 yang 

berarti bahwa hipotesis H1b terbukti mewakili ambiguitas informasi. Subjek yang 

diberikan informasi (cukup dan komplek) mempertimbangkan bahwa sistem 

pengendalian internal penjualan cukup relevan untuk mengambil penilaian SPI, 

sedangkan subjek yang diberikan informasi (cukup dan tidak komplek) 

mempertimbangkan bahwa sistem pengendalian penjualan sangat relevan untuk 

mengambil penilaian SPI. Uji independent t-test pada PANEL C membandingkan 

penilaian SPI berdasarkan informasi (tidak cukup dan komplek) dan informasi (cukup 

dan tidak komplek). Uji hipotesis pada H1c memiliki nilai sigin Informasi (tidak 

cukup dan komplek) menghasilkan penilaian SPI sebesar 38,695, sedangkan 

penilaian SPI berdasarkan informasi (cukup dan komplek) sebesar 78,846. Nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa bahwa hipotesis H1c terbukti 
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mewakili ambiguitas informasi Penelitian ini menyimpulkan bahwa informasi yang 

ambigu terdiri dari informasi (tidak cukup dan komplek), informasi (cukup dan 

komplek), dan informasi (cukup dan tidak komplek). Informasi (tidak cukup dan 

komplek) merupakan informasi yang tidak relevan dengan penilaian SPI, informasi 

(cukup dan komplek) merupakan informasi yang cukup relevan dengan penilaian SPI, 

informasi (cukup dan tidak komplek) merupakan informasi yang sangat relevan 

dengan penilaian SPI.  

Hipotesis 1 menyatakan bahwa informasi ambigu dapat mempengaruhi 

keakuratan dalam pengambilan penilaian SPI. Hasil dari penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya oleh Luippold dan Kida (2012); Utami dan Nahartyo (2016) 

yaitu mengenai ambiguitas informasi yang terdiri dari kecukupan dan kompleksitas. 

Informasi yang ambigu mempunyai efek yang negatif terhadap ketepatan 

pengambilan keputusan. Banyaknya data dalam informasi ambigu di penelitan ini 

mendukung teori kompleksitas oleh Hogarth dan Einhorn (1992) yaitu sebuah 

informasi yang terdiri dari  berbagai data ditunjukan ke berbagai  variabel yang 

berbeda. Banyaknya berbagai jenis data walaupun data tersebut tidak relevan 

terhadap permasalahan, dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan penilaian SPI. 

Informasi ( tidak cukup dan komplek) merupakan informasi yang paling ambigu 

dibandingkan dengan informasi yang lainnya. Informasi (tidak cukup dan komplek) 

merupakan informasi yang panjang, dan memiliki banyak informasi yang tidak 

relevan dengan kejadian yang diaudit sehingga peserta mengalami kesulitan dalam 

melakukan penilaian terhadap informasi tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa 

peserta memberikan nilai  yang rendah tehadap informasi (tidak cukup dan komplek) 

karena berisikan informasi yang tidak relevan terhadap kejadian yang diaudit.  

Informasi (cukup dan komplek) merupakan informasi memiliki tingkat 

ambiguitas yang berada di tengah-tengah diantara dengan informasi yang lainnya. 

Informasi (cukup dan komplek) merupakan informasi yang paling panjang, dan 

memiliki banyak informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kejadian yang 

diaudit. Subjek yang diberikan informasi (cukup dan komplek) memberikan nilai 
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penilaian SPI yang cukup. Informasi (cukup dan tidak komplek) merupakan 

informasi memiliki tingkat ambiguitas yang paling rendah diantara informasi yang 

lainnya. Subjek yang diberikan Informasi (cukup dan tidak komplek) memberikan 

nilai paling tinggi  karena berisikan informasi yang relevan dengan kejadian yang 

diaudit. 

Hasil dari penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Nelson dan Kinney (1997); Utami dan Nahartyo (2016) yaitu informasi yang ambigu  

atau bias informasi berpengaruh pada penilaian auditor. Mahasiswa melakukan 

analisis terhadap informasi yang diberikan, kemudian mahasiswa melakukan 

penilaian terhadap informasi tersebut. Penilaian mahasiswa terhadap informasi 

mendukung penelitian Hogarth dan Einhorn (1992) yaitu penilaian merupakan proses 

kognitif yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. 

 

Uji Hipotesis 2 

Hipotesis kedua dirumuskan bahwa metode swa review dapat memitigasi 

ambiguitas informasi sehingga dapat meningkat keakuratan pengambilan penilaian 

SPI. Penelitian sebelumnya Ashton dan Kennedy (2002) menggunakan metode swa 

review dalam mengeliminasi efek recency untuk menilai kelangsungan hidup 

perusahaan. Swa review dilakukan dengan cara memberikan indikasi atau bobot 

faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak (going 

concern). 

Dalam penelitian ini, metode swa review digunakan untuk memitigasi 

ambiguitas informasi. Subjek melakukan penilaian kembali atas informasi yang sudah 

diberikan dengan lebih berhati-hati dalam menilai informasi tersebut. Metode swa 

review memandu subjek agar lebih membedakan informasi yang relevan dengan 

informasi yang tidak relevan atas sistem pengendalian internal penjualan. Ketika 

subjek  dapat lebih membedakan informasi yang relevan dengan informasi yang tidak 
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relevan, diharapkan dapat lebih memudahkan subjek dalam menilai informasi. Uji 

pair t-test membandingkan penilaian SPI sebelum swa review dengan penilaian SPI 

setelah swa review. Tabel 6 menunjukkan uji pair t-test untuk menguji hasil dari 

hipotesis H2a, H2b, H2c. 

H2a membandingkan informasi (tidak cukup dan komplek) sebelum swa 

review dengan informasi (tidak cukup dan komplek) setelah swa review. Hasil 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata Y (tidak cukup dan komplek) sebelum swa review 

sebesar 58,695 dengan standar deviasi sebesar 20,955. Setelah swa review nilai rata-

rata Y (tidak cukup dan komplek) sebesar 38,695 dengan standar deviasi sebesar 

15,755. Probabilitas signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan nilai rata-rata Y yang cukup signifikan ketika subjek diberikan metode 

swa review. Penurunan nilai rata-rata Y berarti bahwa subjek menemukan informasi 

yang tidak relevan setelah melalui metode swa review.  

H2b membandingkan informasi (cukup dan komplek) sebelum swa review 

dengan informasi (cukup dan komplek) setelah swa review. Hasil menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata Y (cukup dan komplek) sebelum swa review sebesar 75,652 

dengan standar deviasi sebesar 10,798. Setelah swa review nilai rata-rata Y (cukup 

dan komplek) sebesar 57,826 dengan standar deviasi sebesar 17,569. Probabilitas 

signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata 

yang cukup signifikan ketika subjek diberikan metode swa review. Penurunan nilai 

rata-rata Y berarti bahwa subjek menemukan informasi yang tidak relevan setelah 

melalui metode swa review.  

H2c membandingkan informasi (cukup dan tidak komplek) sebelum swa 

review dengan informasi (cukup dan tidak komplek) setelah swa review. Hasil 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata Y (cukup dan tidak komplek) sebelum swa review 

sebesar 80,769 dengan standar deviasi sebesar 10,167. Setelah swa review nilai rata-

rata Y (cukup dan tidak komplek) sebesar 78,846 dengan standar deviasi sebesar 

9,519. Probabilitas signifikansi sebesar 0,380 menunjukkan bahwa terdapat 
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penurunan nilai rata-rata yang tidak signifikan ketika subjek diberikan metode swa 

review. Penurunan nilai rata-rata Y berarti bahwa subjek menemukan informasi yang 

tidak relevan setelah melalui metode swa review.  

 

Tabel 6 

Uji Pair T-Test untuk H2a, H2b, H2c 

        Grup 
                             Rata-rata (standar deviasi)                      Paired T-Test 

Sebelum Swa Review Sesudah Swa Review                     Sig (2-tailed) 

Tidak Cukup dan 

Komplek  

(N=23) 

        58,695 

     (Std =20,955) 
38,695 (Std=15,755)                           0,001 

Cukup dan Komplek 

(N=23) 

        75,652 

     (Std= 10,798) 

57,826 

(Std=17,569) 
                          0,001 

Cukup dan Tidak 

Komplek  

(N=26) 

Nilai Rata-rata Grup 

(N=72) 

        80,769 

      (Std =10,167) 

 

        72,083  

      (Std = 17,274) 

 

78,846  

(Std = 9,519) 

 

59,305  

(Std = 21,968) 

                          0,380 

 

                          0,000 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata Y sebelum swa 

review sebesar 72,083 dengan standar deviasi sebesar 17,274. Setelah swa review 

nilai rata-rata Y mengalami penurunan yang signifikan menjadi 59,305 dengan 

standar deviasi mengalami peningkatan menjadi sebesar 21,968. Probabilitas 

signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata 

yang tidak signifikan ketika subjek diberikan metode swa review. Perubahan yang 

signifikan atas rata-rata penilaian SPI dikarenakan mahasiswa telah melakukan 

metode swa review. Metode swa review menyebabkan mahasiswa menjadi lebih teliti 

dalam menilai informasi sehingga menyebabkan penurunan nilai rata-rata dari nilai 

penilaian SPI.  
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Tabel 7 

         Hasil Uji Pair T-Test untuk Rata-rata dari Keseluruhan Penilaian SPI 

                                                                       Rata-rata Std. Dev 

Paired-Samples 

Correlation 

(Sig.) 

Paired-

Samples 

Test (Sig.) 

Penilaian SPI Sebelum Swa Review (N= 

72) 
72,083 17,274         0,431     0.000 

Penilaian SPI Sesudah Swa Review (N= 

72) 
59,305 21,968         5,088     0.000 

  

Hipotesis 2 menyatakan bahwa metode swa review dapat meningkatkan 

keakuratan dalam pengambilan penilaian SPI. Uji pair t-test untuk H2a 

membandingkan penilaian SPI (tidak cukup dan komplek) sebelum swa review 

dengan informasi (tidak cukup dan komplek) setelah swa review. Hasil menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata Y (tidak cukup dan komplek) sebelum swa review sebesar 

58,695, sedangkan setelah swa review nilai rata-rata Y (tidak cukup dan komplek) 

sebesar 38,695. Probabilitas signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan nilai rata-rata yang cukup signifikan ketika subjek diberikan metode swa 

review. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata yang 

cukup signifikan dari informasi (tidak cukup dan komplek) sebelum swa review ke 

informasi (tidak cukup dan komplek) setelah swa review. Penurunan nilai yang cukup 

signifikan ini terjadi karena subjek lebih dapat membedakan informasi yang relevan 

dengan informasi yang tidak relevan setelah diberikan metode swa review. 

Uji pair t-test untuk H2b membandingkan penilaian SPI (cukup dan komplek) 

sebelum swa review dengan informasi (cukup dan komplek) setelah swa review. 

Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata Y (cukup dan komplek) sebelum swa review 

sebesar 75,652, sedangkan setelah swa review nilai rata-rata Y (cukup dan komplek) 

sebesar 57,826. Probabilitas signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan bahwa terdapat 
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penurunan nilai rata-rata yang cukup signifikan ketika subjek diberikan metode swa 

review. Uji pair t-test untuk H2c membandingkan penilaian SPI (cukup dan tidak 

komplek) sebelum swa review dengan informasi (cukup dan tidak komplek) setelah 

swa review. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata Y (cukup dan tidak komplek) 

sebelum swa review sebesar 80,769, sedangkan setelah swa review nilai rata-rata Y 

(cukup dan tidak komplek) sebesar 78,846. Nilai  signifikansi sebesar 0,380 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata yang tidak signifikan ketika 

subjek diberikan metode swa review. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 

penurunan nilai rata-rata yang tidak signifikan dari informasi (cukup dan tidak 

komplek) sebelum swa review ke informasi (cukup dan tidak komplek) setelah swa 

review. Penurunan nilai yang tidak signifikan ini terjadi karena sebagian besar 

informasi (cukup dan tidak komplek) merupakan informasi yang relevan dengan 

kejadian yang diaudit sehingga subjek hanya menemukan sedikit informasi yang 

tidak relevan bagi perusahaan setelah diberikan metode swa review. 

Secara keseluruhan, penilaian SPI sebelum swa review mempunyai nilai rata-

rata sebesar 72,083. Penilaian SPI setelah swa review mengalami penurunan yang 

cukup signifikan yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 59,305. Penurunan nilai rata-rata 

penilaian SPI tersebut dapat diakibatkan karena subjek lebih dapat membedakan 

informasi yang  relevan dengan tidak relevan. Kehatian-hatian subjek dalam menilai 

kualitas informasi mengakibatkan nilai penilaian SPI menjadi menurun. Metode swa 

review yang diterapkan dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

mengenai swa review oleh  Ashton dan Kennedy (2002) yaitu indikasi atau bobot 

faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan itu bisa bertahan atau tidak (going 

concern). Metode swa review dalam penelitan ini lebih menekankan subjek untuk 

lebih membedakan informasi yang relevan dengan informasi yang tidak relevan. 

Proses penilaian awal yang dilakukan pada subjek pada informasi ambigu serta 

melakukan swa review pada penilaian awal tersebut dapat diartikan bahwa subjek 

telah melakukan prosedur analitis. Proses tersebut sama dengan tahap-tahap dalam 

melakukan prosedur analitis pada Koonce (1993); Utami dan Nahartyo (2016) yaitu 
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(1) mengidentifikasi proses yang membentuk mental representation; (2) perumusan 

hipotesis; (3) pencarian informasi; (4) evaluasi hipotesis. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini memberi bukti empiris hubungan kausalitas antara 

ambiguitas informasi dengan penilaian SPI. Informasi (tidak cukup dan komplek) 

merupakan informasi yang paling tidak relevan dengan sistem pengendalian internal. 

Informasi (cukup dan komplek) merupakan informasi memiliki tingkat ambiguitas 

yang berada di tengah-tengah diantara dengan informasi yang lainnya. Informasi 

(cukup dan tidak komplek) merupakan informasi yang memiliki tingkat ambiguitas 

yang paling rendah diantara informasi yang lainnya. Subjek yang diberikan Informasi 

(cukup dan tidak komplek) memberikan nilai paling tinggi  karena berisikan 

informasi yang relevan dengan sistem pengendalian internal. Secara keseluruhan 

metode swa review dapat meningkatkan kualitas informasi dalam melakukan 

penilaian terhadap sistem pengendalian internal.  

Implikasi Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melanjutkan penelitian terdahulu dan 

menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian kedepannya 

diharapkan lebih dapat membuktikan dan menguatkan teori-teori yang sudah ada, dan 

memungkinkan munculnya teori-teori baru. Hasil dari penelitian ini juga mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nelson dan Kinney (1997); Utami dan Nahartyo 

(2016) yaitu informasi yang ambigu  atau bias informasi berpengaruh pada penilaian 

auditor. Mahasiswa melakukan analisis terhadap informasi yang diberikan, kemudian 

mahasiswa melakukan penilaian terhadap informasi tersebut. Penilaian mahasiswa 

terhadap informasi mendukung penelitian Hogarth dan Einhorn (1992) yaitu 

penilaian merupakan proses kognitif yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ashton dan Kennedy 

(2002) bahwa metode swa review dapat meningkatkan keakuratan informasi. 
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Implikasi Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

para auditor untuk memitigasi ambiguitas informasi dalam perumusan hipotesis yang 

dilakukan secara individu. Ketika swa review dapat memitigasi ambiguitas informasi, 

maka keakuratan informasi dapat meningkat. Prosedur audit dapat memasukkan swa 

review ketika akan melakukan penilaian terhadap informasi. Penelitian ini dapat 

memberikan referensi bagi auditor bahwa metode swa review dapat dilakukan pada 

prosedur analitis sehingga dapat mengurangi informasi yang ambigu ketika auditor 

akan melakukan penilaian terhadap informasi tersebut. 

Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan penelitian ini adalah ada pada waktu dan pelaksanaan 

eksperimen. Keterbatasan waktu pada ekperimen ini karena pelaksanaan eksperimen 

dilakukan pada waktu yang terbatas. Pelaksanaan eksperimen dilakukan pada siang 

hari sehingga terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas peserta ketika 

melakukan penilaian informasi seperi patisipan merasa lelah karena sudah melakukan 

banyak aktivitas dan sudah mengikuti kegiatan perkuliahan sejak pagi hari. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti keputusan kelompok dalam 

memitigasi informasi ambigu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

meneliti keputusan kelompok adalah jumlah peserta dalam kelompok, penelitan 

dilakukan pada kelompok kecil atau kelompok besar, serta pengaruh groupthink 

dalam penelitian tersebut. 

 

 

 




