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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Responden

Responden pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. Jumlah KAP disemarang

berjumlah 16 buah dengan jumlah total auditor 208 orang. Sedangkan,

auditor yang bersedia mengisi kuesioner berjumlah 42 orang.

Kuesioner yang telah disebar berjumlah 42 kuesioner sedangkan

kuesioner yang kembali berjumlah 38 kuesioner sedangkan yang bisa diolah

berjumlah 36 kuesioner. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rincian Responden Penelitian

No. Kantor Akuntan Publik Dikirim Kembali

1. KAP. Drs. Bayudi Watu & Rekan 5 5

2. KAP. Drs. Idjang Soetikno 5 4

3. KAP. Drs. Soekamto 5 5

4. KAP. Drs. Tahrir Hidayat 5 3

5. KAP. Ngurah Arya & Rekan 5 6

6. KAP. Darsono &Budi Cahyo Santoso 5 4

7. KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 6 5

8. KAP. Yulianti, SE, BAP 6 6

Jumlah 42 38

Sumber: Data primer yang diolah,2011

Berikut dibawah ini adalah gambaran umum dari responden

berdasarkan hasil tabulasi silang berdasarkan karakteristik, yaitu jenis

kelamin, usia, pendidikan tertinggi, kedudukan dan lama bekerja.
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4.1.1. Responden Menurut Usia

Tabel 4.2

Usia Responden

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Usia 36 21 49 28.39 7.377

Valid N (listwise) 36

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden

dalam penelitian ini memiliki usia paling rendah 21 tahun dan usia

paling tertinggi adalah 49 tahun. Sedangkan, rata-rata usia

responden adalah 28 tahun.

4.1.2. Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Pria 14 38.9 38.9 38.9

Wanita 22 61.1 61.1 100.0

Valid

Total 36 100.0 100.0

Sumber: data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden

dalam penelitian ini yang berjenis kelamin pria sebanyak 14 orang

(38,9%) sedangkan wanita ada sebanyak 22 orang (61,1%). Jadi
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dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin

wanita.

4.1.3. Responden Menurut Lama Bekerja

Tabel 4.4

Lama Kerja Responden

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Lama Kerja 36 12 66 32.25 17.596

Valid N (listwise) 36

Sumber: data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden

dalam penelitian ini memiliki lama kerja terendah adalah 12 bulan

(1 tahun) dan responden yang memiliki lama kerja tertinggi adalah

66 bulan (5 tahun 6 bulan). Sedangkan rata-rata lama kerja

responden adalah 32 bulan (2 tahun 8 bulan).

4.1.4. Responden Menurut Kedudukan dalam KAP

Tabel 4.5

Kedudukan Responden dalam KAP

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Auditor Yunior 15 41.7 41.7 41.7

Auditor Senior 21 58.3 58.3 100.0

Valid

Total 36 100.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2011
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Pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa responden

yang memiliki kedudukan auditor yunior dalam KAP sebanyak 15

orang (41,7%). Sedangkan, responden yang memiliki kedudukan

auditor senior dalam KAP sebanyak 21 orang (58,3%).

4.1.5. Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.6

Latar belakang Pendidikan Responden

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

S1 26 72.2 72.2 72.2

>S1 10 27.8 27.8 100.0

Valid

Total 36 100.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa responden

yang memiliki latar belakang pendidikan S1 ada sebanyak 26 orang

(72,2%). Sedangkan, pendidikan lebih dari S1 ada sebanyak 10

orang (27,8%).
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4.1.6. Crosstab

4.1.6.1. Crosstab Jenis Kelamin dan Kedudukan dalam KAP

Tabel 4.7

Jenis Kelamin * Kedudukan Crosstabulation

Kedudukan

Auditor
Yunior

Auditor
Senior Total

Count 3 11 14Pria

% of Total 8.3% 30.6% 38.9%

Count 12 10 22

Jenis Kelamin

Wanita

% of Total 33.3% 27.8% 61.1%

Count 15 21 36Total

% of Total 41.7% 58.3% 100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa responden

pria dengan kedudukan auditor yunior sebanyak 3 orang (8,3%)

dan responden pria dengan kedudukan auditor senior sebanyak 11

orang (30,6%). Sedangkan responden wanita dengan kedudukan

auditor yunior sebanyak 12 orang (33,3%) dan responden wanita

dengan kedudukan auditor senior sebanyak 10 orang (27,8%).

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden wanita

dengan kedudukan auditor yunior sebanyak 12 orang (33,3%).
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4.1.6.2. Crosstab Jenis Kelamin dan Latar Belakang

Pendidikan

Tabel 4.8

Jenis Kelamin * Pendidikan Crosstabulation

Pendidikan

S1 >S1 Total

Count 11 3 14Pria

% of Total 30.6% 8.3% 38.9%

Count 15 7 22

Jenis Kelamin

Wanita

% of Total 41.7% 19.4% 61.1%

Count 26 10 36Total

% of Total 72.2% 27.8% 100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.8 diatas dapat diketahui responden pria

dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (30,6%)

dan responden pria dengan latar belakang pendidikan lebih dari S1

sebanyak 3 orang (8,3%). Sedangkan responden wanita dengan

latar belakang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (41,7%) dan

responden wanita dengan latar belakang pendidikan lebih dari S1

sebanyak 7 orang (19,4%). Responden yang banyak berpartisipasi

pengisian kuesioner adalah auditor wanita dengan latar belakang

pendidikan S1 sebanyak 15 orang (41,7%).
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4.1.6.3. Crosstab Kedudukan dalam KAP dan Latar

Belakang Pendidikan

Tabel 4.9

Kedudukan * Pendidikan Crosstabulation

Pendidikan

S1 >S1 Total

Count 12 3 15Auditor Yunior

% of Total 33.3% 8.3% 41.7%

Count 14 7 21

Kedudukan

Auditor Senior

% of Total 38.9% 19.4% 58.3%

Count 26 10 36Total

% of Total 72.2% 27.8% 100.0%

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.9 dapat diketahui responden yang

berkedudukan auditor yunior terdiri dari 12 (33,3%) dengan latar

belakang pendidikan S1, dan 3 orang (8,3%) dengan latar belakang

pendidikan lebih dari S1 sedangkan responden yang berkedudukan

auditor senior terdiri dari 14 (38,9%) dengan latar belakang

pendidikan S1, dan 7 orang (19,4%) dengan latar belakang

pendidikan lebih dari S1.

4.2. Uji Kualitas Data

4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
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kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan

nilai r tabel dengan nilai r hitung yang ditunjukkan oleh nilai

corrected item – total correlation pada output SPSS. Suatu

pertanyaan disebut valid jika nilai r tabel < r hitung. Dalam

penelitian ini digunakan taraf signifikansinya 5% dan jumlah sampel

(n) 36 dengan df = 34 sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah

0,3291 (2 tail).

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item

– Total
Correlation)

R tabel Keterangan

X1.1 0,471 0,3291 Valid
X1.2 0,554 0,3291 Valid
X1.3 0,577 0,3291 Valid
X1.4 0,505 0,3291 Valid
X1.5 0,471 0,3291 Valid
X1.6 0,460 0,3291 Valid
X1.7 0,482 0,3291 Valid
X1.8 0,614 0,3291 Valid
X1.9 0,409 0,3291 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai kepuasan kerja yang dihasilkan adalah valid. Hal ini dapat

dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil dari r hitung (0,3291).
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Tabel 4.11

Hasil Uji validitas Kepuasan Gaji

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item –

Total
Correlation)

R tabel Keterangan

X2.1 0,629 0,3291 Valid
X2.2 0,401 0,3291 Valid
X2.3 0,547 0,3291 Valid
X2.4 0,572 0,3291 Valid
X2.5 0,635 0,3291 Valid
X2.6 0,466 0,3291 Valid
X2.7 0,580 0,3291 Valid
X2.8 0,451 0,3291 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai kepuasan gaji yang dihasilkan adalah valid. Hal ini dapat

dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil dari r hitung (0,3291)

Tabel 4.12

Hasil Uji validitas Komitmen Organisasi

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item – Total

Correlation)

R tabel Keterangan

X3.1 0,520 0,3291 Valid
X3.2 0,686 0,3291 Valid
X3.3 0,518 0,3291 Valid
X3.4 0,691 0,3291 Valid
X3.5 0,610 0,3291 Valid
X3.6 0,506 0,3291 Valid
X3.7 0,566 0,3291 Valid
X3.8 0,774 0,3291 Valid
X3.9 0,461 0,3291 Valid
X3.10 0,676 0,3291 Valid
X3.11 0,477 0,3291 Valid
X3.12 0,841 0,3291 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2011
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Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai komitmen organisasi yang dihasilkan adalah valid. Hal ini

dapat dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil dari r hitung (0,3291)

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Konflik Peran

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item –

Total
Correlation)

R tabel Keterangan

X4.1 0,487 0,3291 Valid
X4.2 0,534 0,3291 Valid
X4.3 0,601 0,3291 Valid
X4.4 0,612 0,3291 Valid
X4.5 0,443 0,3291 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai konflik peran yang dihasilkan adalah valid. Hal ini dapat

dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil dari r hitung (0,3291).

Tabel 4.14

Hasil Uji validitas Ketidakjelasan Peran

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item –

Total
Correlation)

R tabel Keterangan

X5.1 0,431 0,3291 Valid
X5.2 0,628 0,3291 Valid
X5.3 0,542 0,3291 Valid
X5.4 0,655 0,3291 Valid
X5.5 0,447 0,3291 Valid
X5.6 0,574 0,3291 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2011
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Dari tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai ketidakjelasan peran yang dihasilkan adalah valid. Hal ini

dapat dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil daripada r hitung

(0,3291).

Tabel 4.15

Hasil Uji validitas Job Insecurity

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item –

Total
Correlation)

R tabel Keterangan

X6.1 0,407 0,3291 Valid
X6.2 0,467 0,3291 Valid
X6.3 0,663 0,3291 Valid
X6.4 0,638 0,3291 Valid
X6.5 0,542 0,3291 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai job insecurity yang dihasilkan adalah valid. Hal ini dapat

dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil daripada r hitung (0,3291).

Tabel 4.16

Hasil Uji validitas Turnover Intention

Pertanyaan R hitung
(Corrected Item –

Total
Correlation)

R tabel Keterangan

Y1 0,567 0,3291 Valid
Y2 0,801 0,3291 Valid
Y3 0,462 0,3291 Valid
Y4 0,492 0,3291 Valid
Y5 0,580 0,3291 Valid
Y6 0,550 0,3291 Valid
Y7 0,764 0,3291 Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2011
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Dari tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa semua data

mengenai turnover intention yang dihasilkan adalah valid. Hal ini

dapat dilihat dari nilai r tabel yang lebih kecil dari r hitung (0,3291).

4.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (), dimana suatu

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >

0,60 (Nunnaly, 1976 dalam Ghozali, 2005).

Tabel 4.17

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha () Keterangan
Kepuasan Kerja 0,810 Reliabel
Kepuasan Gaji 0,818 Reliabel
Komitmen Organisasi 0,895 Reliabel
Konflik Peran 0,762 Reliabel
Ketidakjelasan Peran 0,799 Reliabel
Job Insecurity 0,778 Reliabel
Turnover Intention 0,846 Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa semua variabel

mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga

dapat disimpulkan bahwa pengukuran variabel yang digunakan
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dalam penelitian ini reliabel. Sehingga, masing-masing item

pertanyaan pada variabel layak digunakan sebagai alat ukur dalam

pengujian statistik.

4.3. Statistik Deskriptif

Tabel 4.18

Statistik Deskriptif

Range Kategori Jawaban
Variabel

Kisaran
Teoritis

Kisaran
Empiris

Rata-rata
(mean) Rendah Sedang Tinggi

Keterangan

Kepuasan Kerja 9-45 13-36 23,69 9-21 22-34 35-45 Sedang
Kepuasan Gaji 8-40 10-34 20,64 8-18,67 18,68-29,35 29,36-40 Sedang
Komitmen
Organisasi

12-60 14-47 28,86 12-28 29-40 41-60 Sedang

Konflik Peran 5-25 13-24 18,58 5-11,67 11,68-18,35 18,36-25 Tinggi
Ketidakelasan
Peran

6-30 15-29 22,33 6-14 15-23 24-30 Sedang

Job Insecurity 5-25 12-25 18,89 5-11,67 11,68-18,35 18,36-25 Tinggi
Turnover
Intention

7-35 18-35 25,14 7-16,33 16,34-25,67 25,68-35 Sedang

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.18 diatas dapat dilihat skor rata-rata responden dari

variabel kepuasan kerja adalah 23,69 atau kategori sedang. Ini menunjukan

terkadang auditor merasakan kepuasan kerja namun dalam taraf tidak

sepenuhnya, sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak ada timbal

balik antara auditor dan KAP serta kondisi lingkungan KAP kurang

mendukung dalam bekerja.

Skor rata-rata responden dari variabel kepuasan gaji adalah 20,64

atau kategori sedang. Ini menunjukan terkadang auditor merasakan

kepuasan akan gaji namun dalam taraf tidak sepenuhnya, sebagian besar

responden menyatakan bahwa besarnya gaji belum sesuai dengan lama kerja

auditor.
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Skor rata-rata responden dari variabel komitmen organisasi adalah

28,86 atau kategori sedang. Ini menunjukan terkadang auditor merasakan

adanya loyalitas namun dalam taraf yang belum tinggi atau tidak

sepenuhnya, sebagian besar responden menyatakan bahwa kurang bangga

menjadi bagian dari KAP, tidak adanya sikap peduli terhadap nasib KAP,

dan belum adanya sikap mau melakukan usaha diluar yang diharapkan

untuk membantu kesuksesan KAP.

Skor rata-rata responden dari variabel konflik peran adalah 18,58

atau kategori tinggi. Ini menunjukan tingginya tingkat auditor merasakan

konflik peran yang terjadi di KAP tempat auditor bekerja, baik faktor dari

individu maupun lingkungan KAP, sebagian besar responden menyatakan

bahwa adanya perintah yang tidak jelas dan tim yang tidak sepaham.

Skor rata-rata responden dari variabel ketidakjelasan peran adalah

22,33 atau kategori sedang. Ini menunjukan kadang auditor merasakan

ketidakjelasan peran karena ketidakjelasan job description, sebagian besar

responden menyatakan bahwa adanya deskripsi jabatan tidak jelas dan

kinerja yang tidak dievaluasi.

Skor rata-rata responden dari variabel job insecurity adalah 18,89

atau kategori tinggi. sebagian besar responden menyatakan bahwa tidak

adanya keberlangsungan pekerjaan dari tempat mereka bekerja, jaminan

masa depan yang tidak pasti, tidak adanya kesempatan promosi dan tidak

adanya jaminan keamanan kerja.

Skor rata-rata responden dari variabel turnover intention adalah

25,14 atau kategori sedang. Ini menunjukan kadang auditor merasakan
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kepuasan untuk tetap bekerja pada KAPnya namun dalam taraf tidak

sepenuhnya, sebagian besar responden menyatakan bahwa responden aktif

mencari pekerjaan lain dan adanya niat keinginan berpindah ke KAP lain

jika ada kesempatan.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.19 diatas dihasilkan besarnya nilai

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,540 dengan nilai probabilitas sebesar

0,932 yang berarti tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari α

(0,05). Hal ini berarti data residual telah terdistribusi secara normal.

4.4.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas mempunyai tujuan menguji apakah

model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas

Tabel 4.19

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 36

Mean .0000000Normal Parametersa

Std. Deviation 1.19886221

Absolute .090

Positive .090

Most Extreme Differences

Negative -.060

Kolmogorov-Smirnov Z .540

Asymp. Sig. (2-tailed) .932

a. Test distribution is Normal.
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(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

kolerasi di antara variabel independen. Data dapat dikatakan bebas

multikolineritas jika nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10

(Ghozali, 2005).

Tabel 4.20

Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel

mempunyai nilai VIF ≤ 10 dan tolerance ≥ 0,1. Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel

independen dalam model regresi.

4.4.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji

apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas

Coefficients a

.322 3.103

.386 2.589

.320 3.123

.243 4.121

.265 3.774

.341 2.931

Kepuasan Kerja

Kepuasan Gaji

Komitmen Organisasi

Konflik Peran

Ketidakjelasan Peran

Job Insecurity

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Turnover Intentiona.
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dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Data dapat dikatakan

bebas heterokedastisitas jika sig > α (Ghozali, 2005).

Tabel 4.21

Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel diatas 4.21 diatas dapat menunjukan bahwa tidak

ada satupun variabel independen yang secara signifikan

mempengaruhi variabel dependen absolute. Hal ini terlihat dari

probabilitas signifikasinya diatas 0,05, jadi artinya model regresi ini

bebas dari heterokedastisitas atau mengalami homokedastisitas

sehingga dapat melalui pengujian berikutnya.

Coefficientsa

3.401 2.649 1.284 ,209

-.007 .036 -.059 -.193 ,848

.008 .035 .060 ,216 ,831

-.028 .025 -.337 -1.099 ,281

-.155 .092 -.595 -1.688 ,102

.025 .077 .110 .328 ,746

.036 .075 .143 .480 ,635

(Constant)

Kepuasan Kerja

Kepuasan Gaji

Komitmen Organisasi

Konflik Peran

Ketidakjelasan Peran

Job Insecurity

Model

1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSa.
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4.5. Teknik Analisis Data

Tabel 4.22

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig. Sig/2 Hasil

(Constant) 16.613 4.699 3.536 .001

Kepuasan Kerja -.113 .065 -.172 -1.747 .091 .046 Diterima

Kepuasan Gaji -.106 .062 -.154 -1.712 .098 .049 Diterima

Komitmen Organisasi -.088 .045 -.192 -1.950 .061 .031 Diterima

Konflik Peran .321 .163 .223 1.971 .058 .029 Diterima

Ketidakjelasan Peran .238 .136 .189 1.746 .091 .046 Diterima

1

Job Insecurity .245 .133 .176 1.849 .075 .038 Diterima

a. Dependent Variable: Turnover Intention

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.22 diatas pada nilai koefisien regresi, maka dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut:

TI = - 0,113X1- 0,106X2 - 0,088X3 + 0,321X4 + 0,238 X5 + 0,245 X6+ e

4.6. Uji Hipotesis

4.6.1. Uji-t (Secara Parsial)

Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung kepuasan kerja adalah

-1,747 pada tingkat signifikansi satu arah (sig/2) adalah 0,046 dan

nilai sig <0,05 dengan β sebesar -0,113. Jadi dapat disimpulkan
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bahwa hipotesis 1 diterima. Artinya kepuasan kerja berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap keinginan untuk berpindah kerja.

Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung kepuasan gaji adalah

-1,712 pada tingkat signifikansi satu arah (sig/2) adalah 0,049 dan

nilai sig <0,05 dengan β sebesar -0,106. Jadi dapat disimpulkan

bahwa hipotesis 2 diterima. Artinya kepuasan gaji berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap keinginan untuk berpindah kerja.

Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung komitmen organisasi

adalah -1,950 pada tingkat signifikansi satu arah (sig/2) adalah

0,031 dan nilai sig < 0,05 dengan β sebesar -0,088. Jadi dapat

disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Artinya komitmen

organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan

untuk berpindah kerja.

Hipotesis 4

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung konflik kerja adalah

1,971 pada tingkat signifikansi satu arah (sig/2) adalah 0,029 dan

nilai sig < 0,05 dengan β sebesar 0,321. Jadi dapat disimpulkan
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bahwa hipotesis 4 diterima. Artinya konflik peran berpengaruh

positif dan signifikan terhadap keinginan untuk berpindah kerja.

Hipotesis 5

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung ketidakjelasan peran

adalah 1,746 pada tingkat signifikansi satu arah (sig/2) adalah 0,046

dan nilai sig < 0,05 dengan β sebesar 0,238. Jadi dapat disimpulkan

bahwa hipotesis 5 diterima. Artinya ketidakjelasan peran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan untuk

berpindah kerja.

Hipotesis 6

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung job insecurity adalah

1,849 pada tingkat signifikansi satu arah (sig/2) adalah 0,038 dan

nilai sig < 0,05 dengan β sebesar 0,245. Jadi dapat disimpulkan

bahwa hipotesis 6 diterima. Artinya job insecurity berpengaruh

positif dan signifikan terhadap keinginan untuk berpindah kerja.

4.6.2. Uji Fit Model

Uji Fit Model bertujuan untuk mengetahui apakah model

yang dibuat tepat atau fit dalam memprediksi variabel dependen.

Sebuah model regresi disebut fit jika nilai signifikansinya F ≤ 0,05.
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Tabel 4.23

Hasil Uji Fit Model

Sumber: Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung

adalah 48,810 dengan probabilitas signifikansinya 0,000. Nilai

signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,005 maka dapat diartikan

bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk melakukan

pengujian yang dibutuhkan dan nilai dari hasilnya dapat menjelaskan

hal-hal yang sedang diteliti.

4.7. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi adalah ukuran kesesuaian regresi berganda

terhadap suatu data. Semakin tinggi adjusted R2 , maka akan semakin baik

bagi model regresi karena artinya variabel independen semakin mampu

menjelaskan variabel dependen.

ANOVAb

508.001 6 84.667 48.810 .000a

50.304 29 1.735

558.306 35

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Job Insecurity, Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja,
Ketidakjelasan Peran, Komitmen Organisasi, Konflik Peran

a.

Dependent Variable: Turnover Intentionb.
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Tabel 4.24

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber : Data primer yang diolah, 2011

Pada tabel 4.24 diatas diketahui bahwa besarnya ajusted R square

adalah 0,891. hal ini berarti 89,1 % variasi keinginan berpindah kerja dapat

dapat dijelaskan kelima variabel independen (kepuasan kerja, kepuasan gaji,

komitmen organisasi, konflik peran, ketidakjelasan peran, dan job

insecurity), sedangkan sisanya sebesar 10,9 % dijelaskan oleh variabel lain

diluar model. Jadi dapat disimpulkan kelima variabel tesebut dapat

mewakili pengaruh keinginan berpindah kerja.

4.8. Pembahasan

4.8.1. Hipotesis 1

Hipotesis 1 hasilnya diterima, dengan demikian

menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh negatif

terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hal ini artinya, semakin

tinggi tingkat kepuasan kerja auditor, semakin rendah tingkat

keinginan auditor untuk berpindah kerja. Sebaliknya, semakin

Model Summary b

.954 a .910 .891 1.317

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Job Insecurity, Kepuasan Gaji,

Kepuasan Kerja, Ketidakjelasan Peran, Komitmen

Organisasi, Konflik Peran

a.

Dependent Variable: Turnover Intentionb.
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rendah tingkat kepuasan kerja, semakin tinggi tingkat keinginan

auditor berpindah kerja. Ayuningrum (2007) menyatakan semakin

seseorang puas akan pekerjaanya, semakin berkurang keinginan

untuk berpindah kerja. Lalu Mobley (1997) dalam Petrolina et al

(2009) menyatakan bahwa karyawan dengan kepuasan kerja yang

tinggi akan merasa senang dan bahagia dalam melakukan

pekerjaannya dan tidak berusaha mengevaluasi alternatif pekerjaan

lain.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kuntari dan

karuniawan (2002) yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh

terhadap turnover intention auditor, hal ini sama dengan penelitian

Anis (2003) dan Petrolina (2009), lalu Ayuningrum (2007), Endro

(2005), dan Mizar (2008) juga menyatakan kepuasan kerja

berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja auditor.

selain itu Iriana et. al (2004), Irwansyah (2005) menyatakan

kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah

kerja.

4.8.2. Hipotesis 2

Hipotesis 2 hasilnya diterima, dengan demikian

menunjukkan bahwa variabel kepuasan gaji berpengaruh negatif

terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hal ini artinya, semakin

tinggi tingkat kepuasan gaji auditor, semakin rendah tingkat

keinginan auditor untuk berpindah kerja. Sebaliknya, semakin
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rendah tingkat kepuasan gaji, maka akan semakin tinggi tingkat

keinginan auditor berpindah kerja. Atmodjo (2005) menyatakan

bahwa seseorang yang puas terhadap gaji yang diterimanya akan

berusaha tetap mempertahankan pekerjaanya. Adanya pengaruh

negatif ini ada antara kepuasan gaji dan keinginan berpindah kerja.

Artinya semakin tinggi kepuasan gaji keinginan berpindah kerja

auditor akan semakin rendah. Jika kepuasan gaji tinggi auditor

merasa apa yang telah mereka kerjakan telah sesuai dengan gaji yang

diterima. sedangkan jika kepuasan gaji rendah berarti auditor merasa

apa yang telah mereka lakukan atau kerjakan tidak sesuai dengan

gaji yang mereka terima.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Hersusdadikawati

(2005) yang menyatakan adanya pengaruh negatif kepuasan gaji

terhadap keinginan berpindah kerja, Ayuningrum (2007) dan Artanto

(2010) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan gaji

maka semakin rendah tingkat keinginan berpindah kerja auditor.

4.8.3. Hipotesis 3

Hipotesis 3 hasilnya diterima, dengan demikian

menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh

negatif terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hal ini artinya,

semakin tinggi tingkat komitmen organisasi pada auditor, semakin

rendah tingkat keinginan auditor untuk berpindah kerja. Sebaliknya,

semakin rendah tingkat komitmen organisasi, semakin tinggi tingkat
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keinginan auditor berpindah kerja. Petronila (2009) menyatakan

komitmen pada organisasi berkaitan erat dengan niat untuk tatap

bertahan, atau dengan kata lain bersikap loyal terhadap organisasi.

Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut

memiliki (sense of belonging) bagi karyawan terhadap organisasi.

Hasil ini didukung oleh penelitian dari Kuntari dan

karuniawan (2002) dan Ratnawati dan Kusuma (2002) yang

menyatakan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap

keinginan berpindah kerja auditor, lalu Toly (2001), Ayuningrum

(2007), Endro (2005) dan Mizar (2007) juga menyatakan adanya

pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap keinginan

berpindah kerja auditor. Serta Irwansyah (2005) menyatakan

semakin tinggi tingkat komitmen seseorang maka akan semakin

rendah tingkat keinginan berpindah kerja.

4.8.4. Hipotesis 4

Hipotesis 4 hasilnya diterima, dengan demikian

menunjukkan bahwa variabel konflik peran berpengaruh positif

terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hal ini artinya,

semakin tinggi tingkat konflik peran yang dihadapi auditor,

semakin tinggi juga tingkat keinginan berpindah kerja. Sebaliknya,

semakin rendah tingkat konflik peran yang dihadapi auditor,

semakin rendah juga keinginan berpindah kerja auditor. Petronila

et.al (2009) menyatakan munculnya konflik peran menyebabkan
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karyawan merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya sehingga

menimbulkan keinginan untuk keluar dari organisasi. Dengan

demikian, semakin tinggi konflik peran yang dipersepsikan oleh

karyawan maka akan semakin tinggi pula turnover intention.

Hasil ini didukung oleh penelitian Ratnawati dan Kusuma

(2002) yang menyatakan adanyah pengaruh konflik peran terhadap

keinginan berpindah kerja, Herdhani (2009) dan Yuanita (2005)

serta Cahyono (2008) menyatakan konflik peran berpengaruh

positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor.

4.8.5. Hipotesis 5

Hipotesis 5 hasilnya diterima, dengan demikian

menunjukkan bahwa variabel ketidakjelasan peran berpengaruh

positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hal ini artinya,

semakin tinggi tingkat ketidakjelasan peran yang dihadapi auditor,

semakin tinggi juga tingkat keinginan berpindah kerja. Sebaliknya,

semakin rendah tingkat ketidajelasan peran yang dihadapi auditor,

semakin rendah juga keinginan berpindah kerja auditor. Katz dan

Kahn (1978) dalam Cahyono (2008) menyatakan banyak jenis

konflik peran, tetapi yang paling relevan dengan praktek akuntan

publik adalah konflik antar-penyampai peran dan konflik individu-

peran. Konflik antar-penyampai peran terjadi bila pengharapan

seorang penyampai peran (misal manajer audit) bertentangan

dengan pengharapan penyampai peran lain (misal manajer audit
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lain). Konflik individu-peran terjadi bilamana tuntutan-tuntutan

peran tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai atau

kapasitas individu.

Hasil penelitian ini didukung oleh Rapina (2008) yang

menyatakan adanya pengaruh positif ketidakjelasan peran terhadap

keinginan berpindah kerja auditor, Herdhani (2009) dan Cahyono

(2008) juga menyatakan ketidajelasan peran berpengaruh positif

terhadap keinginan berpindah kerja auditor.

4.8.6. Hipotesis 6

Hipotesis 6 hasilnya diterima, dengan demikian

menjukkan bahwa variabel job insecurity berpengaruh positif

terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hal ini artinya,

semakin tinggi tingkat job insecurity yang dihadapi auditor,

semakin tinggi juga tingkat keinginan berpindah kerja. Sebaliknya,

semakin rendah tingkat job insecurity yang dihadapi auditor,

semakin rendah juga keinginan berpindah kerja auditor. Teori

hirarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham maslow (1943)

dalam Irwandi (2008) menyatakan kebutuhan akan rasa aman

(safety and security) merupakan kebutuhan dasar bagi setiap

individu. Setiap individu akan berusaha memenuhi itu sesuai

menurut presepsinya Perasaan tidak senag atau tidak puas

terhadap lingkungan kerja yang dapat memicu rasa tidak aman

pada pekerjaan (job insecurity).
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Hasil penelitian ini didukung oleh Irwandi (2008) dan

Iriana et al (2004) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara

job insecurity terhadap keinginan berpindah kerja. Endro (2005)

juga menyatakan job insecurity berpengaruh positif terhadap

keinginan berpindah kerja auditor, Serta Mizar (2008) juga

menyatakan semakin tinggi job insecurity maka akan semakin

tinggi pula keinginan berpindah kerja.
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