
BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Semarang.  Dari 62 kuesioner yang dikirim pada bulan 

Desember 2016-Januari 2017, terdapat 51 kuesioner yang kembali. 11 kuesioner 

yang tidak kembali disebabkan auditor yang seharusnya mengisi kuesioner 

tersebut sedang tidak berada di tempat. Dari 51 kuesioner yang kembali, terdapat 

40 kuesioner yang bisa diolah. 11 kuesioner yang tidak bisa diolah karena tidak 

diisi dengan lengkap. 

Tabel 4.1.Tabel Pengembalian Kuesioner 

No KAP 
Kuesioner 

Dikirim 

Kuesioner 

Kembali 

Kuesioner 

Diolah 

1. 
KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji& Rekan 
(Tdk Bisa)  

 

2. KAP Benny Gunawan 7 7 5 

3. KAP Tri Bowo Yulianti (Tdk Bisa)   

4. KAP Sodikin & Harijanto 5 5 5 

5. KAP Hananta 6 6 5 

6. KAP I. Soetikno 3 (Tdk Kembali)  

7. KAP Riza, Adi, Syahril& Rekan 8 (Tdk Kembali)  

8. KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 5 5 5 

9. KAP Darsono& Budi Cahyo Santoso ( Tdk Bisa )   

10. KAP Hadori Sugiarto Adi 5 5 5 

11. KAP Tarmizi Ahmad (Tdk Bisa)   

12. KAP Leonard, Mulia & Richard 7 7 5 

13. KAP Budi, Yohana, Suzy, Arie 9 9 5 

14. KAP Ruchendi, Mardjito & Rushadi 7 7 5 

TOTAL 62 51 40 

Sumber: Data primer diolah (2016) 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, 

umur, lama bekerja dan pendidikan. 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin  

JENISKELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

L 15 37.5 37.5 37.5 

P 25 62.5 62.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Responden berjenis kelamin laki-laki ada 15 orang dan perempuan 25 

orang. Hal ini menunjukkan auditor KAP Semarang mayoritas berjenis kelamin 

perempuan. 

Tabel 4.3.Umur 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UMUR 40 22.00 40.00 26.9500 4.89872 

Valid N (listwise) 40     

 Sumber: Data primer diolah (2016) 

Kisaran umur 40 responden pada penelitian ini yang minimum adalah 22 

tahun dan yang maksimum adalah 40 tahun. Rata-rata umur 40 responden adalah 

26,9500 tahun atau 26 tahun 11 bulan. 

Tabel 4.4.Lama Bekerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LAMABEKERJA 40 1.00 10.00 3.4800 1.95385 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: Data primer diolah (2016) 
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Kisaran lama bekerja 40 responden pada penelitian ini yang minimum 

adalah 1 tahundan yang maksimum adalah 10 tahun. Rata-rata lama bekerja 40 

responden adalah 3,4800 tahun atau 3 tahun 6 bulan. 

Tabel 4.5. Pendidikan 

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

S1 39 97.5 97.5 97.5 

S2 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Responden berpendidikan S1 ada 39 orang dan S2 ada 1 orang. Hal ini 

menunjukkan auditor KAP Semarang mayoritas berpendidikan S1. 

  

4.3. Crosstab 

Tabel 4.6. Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan 

JENISKELAMIN * PENDIDIKAN Crosstabulation 

 PENDIDIKAN Total 

S1 S2 

JENISKELAMIN 

L 
Count 15 0 15 

% of Total 37.5% 0.0% 37.5% 

P 
Count 24 1 25 

% of Total 60.0% 2.5% 62.5% 

Total 
Count 39 1 40 

% of Total 97.5% 2.5% 100.0% 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Dari tabel crosstab di atas dapat diketahui mengenai jumlah responden 

yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Diketahui bahwa 

mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian berjenis kelamin 

perempuan dan berpendidikan S1 berjumlah 24 orang (60,0%). 
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4.4. Uji Alat Pengumpulan Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Valid jika r 

hitung  r tabel. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5% dan jumlah 

sampel (n) sebanyak 40 sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah 0,264.  

Tabel 4.7. Burnout (BO) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

BO1 0.788 0,264 Valid 

BO2 0.651 0,264 Valid 

BO3 0.840 0,264 Valid 

BO4 0.843 0,264 Valid 

BO5 0.724 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (BO1 sampai BO5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r table(0,264) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel burnout (BO). 

Tabel 4.8. Konflik Peran (RC) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

RC1 0.604 0,264 Valid 

RC2 0.486 0,264 Valid 

RC3 0.824 0,264 Valid 

RC4 0.562 0,264 Valid 

RC5 0.349 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (RC1 sampai RC5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r table(0,264) sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel konflik peran (RC). 

Tabel 4.9. Ketidakjelasan Peran (RA) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

RA1 0.719 0,264 Valid 

RA2 0.676 0,264 Valid 

RA3 0.611 0,264 Valid 

RA4 0.379 0,264 Valid 

RA5 0.572 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (RA1 sampai RA5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r tabel(0,264) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel ketidakjelasan peran (RA). 

Tabel 4.10. Kelebihan Peran (RO) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

RO1 0.587 0,264 Valid 

RO2 0.580 0,264 Valid 

RO3 0.609 0,264 Valid 

RO4 0.713 0,264 Valid 

RO5 0.752 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (RO1 sampai RO5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r table(0,264) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel kelebihan peran (RO). 
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Tabel 4.11. Ketegangan Pekerjaan (JT) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

JT1 0.688 0,264 Valid 

JT2 0.420 0,264 Valid 

JT3 0.431 0,264 Valid 

JT4 0.543 0,264 Valid 

JT5 0.652 0,264 Valid 

JT6 0.557 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (JT1 sampai JT6) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r tabel(0,264) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel ketegangan pekerjaan (JT). 

Tabel 4.12. Lingkungan Kerja Individu (WE) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

WE1 0.941 0,264 Valid 

WE2 0.839 0,264 Valid 

WE3 0.859 0,264 Valid 

WE4 0.861 0,264 Valid 

WE5 0.818 0,264 Valid 

WE6 0.753 0,264 Valid 

WE7 0.869 0,264 Valid 

WE8 0.916 0,264 Valid 

WE9 0.869 0,264 Valid 

WE10 0.916 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (WE1 sampai WE10) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r tabel(0,264) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel lingkungan kerja individu (WE). 
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Tabel 4.13. Pekerjaan Administratif Yang Berlebih (AW) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

AW1 0.676 0,264 Valid 

AW2 0.674 0,264 Valid 

AW3 0.580 0,264 Valid 

AW4 0.662 0,264 Valid 

AW5 0.742 0,264 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (AW1 sampai AW5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r table(0,264) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel pekerjaan administratif yang berlebih (AW). 

 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Reliabel jika nilai cronbach’s alpha 0,7. 

Tabel 4.14. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Burnout (BO) 0,908 Reliabel 

Konflik Peran (RC) 0,790 Reliabel 

Ketidakjelasan Peran (RA) 0,799 Reliabel 

Kelebihan Peran (RO) 0,842 Reliabel 

Ketegangan Pekerjaan (JT) 0,796 Reliabel 

Lingkungan Kerja Individu (WE) 0,971 Reliabel 

Pekerjaan Administratif Yang Berlebih (AW) 0,854 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Semua variabel memberikan masing-masing nilai cronbach’s alpha lebih 

besar dari 0,7sehingga dapat disimpulkan kuesioner telah reliabel. 
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4.5. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian.  

Tabel 4.15.Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

Burnout (BO) 5-25 6-21 15.5250 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Sedang 

Konflik Peran (RC) 5-25 7-20 12.0750 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Sedang 

Ketidakjelasan Peran (RA) 5-25 5-18 9.2250 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Rendah 

Kelebihan Peran (RO) 5-25 6-21 12.0500 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Sedang 

Ketegangan Pekerjaan (JT) 6-30 8-22 13.2500 6-14.00 14.01-22.00 22.01-30 Rendah 

Lingkungan Kerja Individu (WE) 10-50 20-29 26.2250 10-23.33 23.34-36.66 36.67-50 Sedang 

Pekerjaan Administratif Yang 

Berlebih (AW) 
5-25 7-19 11.0000 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Rendah 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Skor rata-rata jawaban responden dari burnout(BO) adalah sebesar 

15.5250dan termasuk kategori sedang. Artinya auditor cukup banyak mengalami 

kondisi tekanan atau stress yang berkepanjangan. 

Skor rata-rata jawaban responden dari konflik peran(RC) adalah sebesar 

12.0750dan termasuk kategori sedang. Artinya auditor cukup banyak mengalami 

kondisi situasi tekanan untuk melakukan tugas berbeda dan tidak konsisten dalam 

waktu bersamaan. 

Skor rata-rata jawaban responden dari ketidakjelasan peran(RA) adalah 

sebesar 9.2250dan termasuk kategori rendah. Artinya auditor jarang mengalami 

kondisi tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan 

kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan 

dengan lainnya, dan ketidakpastian sangsi dan ganjaran terhadap perilaku yang 

dilakukan. 
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Skor rata-rata jawaban responden dari kelebihan peran(RO) adalah sebesar 

12.0500dan termasuk kategori sedang. Artinyaauditor cukup banyak mengalami 

kondisi terlalu banyak pekerjaan untuk dilaksanakan pada suatu waktu tertentu. 

Skor rata-rata jawaban responden dari ketegangan pekerjaan(JT) adalah 

sebesar 13.2500dan termasuk kategori rendah. Artinya auditor jarang mengalami 

kondisi ketegangan yang berhubungan dengan pekerjaan disebabkan oleh 

kurangnya kontrol dan informasi serta beban kerja yang berlebihan. 

Skor rata-rata jawaban responden dari lingkungan kerja individu(WE) 

adalah sebesar 26.2250dan termasuk kategori sedang. Artinyaauditor cukup 

banyak mengalami kondisi kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam 

perusahaan yang kurang kondusif dan berpengaruh terhadap pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Skor rata-rata jawaban responden dari pekerjaan administratif yang 

berlebih(AW) adalah sebesar 11.0000dan termasuk kategori rendah. Artinya 

auditor jarang mengalami kondisi penambahan pekerjaan administratif yang 

seharusnya tidak dikerjakan atau bukan bagian pekerjaan dari auditor. 

 

4.6. Uji Asumsi Klasik 

4.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Normal jika nilai 

sig Kolmogorov-Smirnov>0,05. 

Tabel 4.16.Hasil Uji Normalitas 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,148 40 ,058 ,948 40 ,063 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai Sig.Kolmogorov-Smirnov adalah 0,058> 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian telah normal.  

 

4.6.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser. Tidak terdapat 

heterokedastisitas jika nilai sig > 0,05. 

Tabel 4.17.Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,008 1,978  2,026 ,051 

RC -,010 ,127 -,021 -,083 ,935 

RA -,252 ,121 -,494 -2,084 ,055 

RO ,282 ,166 ,632 1,701 ,098 

JT ,061 ,142 ,140 ,431 ,669 

WE ,015 ,070 ,032 ,218 ,829 

AW -,340 ,206 -,621 -1,648 ,109 

a. Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Semua variabelmemberikan masing-masing nilai sig > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

 

4.6.3. Uji Multikolinearitas 
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 Uji multikolinearitasbertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dilakukan dengan 

tolerance value dan VIF (Variance Inflation Factor). Tidak terdapat 

multikolinearitas jika tolerance value 0,1 dan VIF < 10. 

Tabel 4.18.Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2,253 4,961  -,454 ,653   
RC ,861 ,318 ,562 2,708 ,011 ,327 3,055 

RA 1,116 ,303 ,716 3,679 ,001 ,373 2,680 

RO ,501 ,415 ,367 1,706 ,037 ,152 6,571 

JT ,284 ,355 ,213 ,799 ,430 ,199 5,018 

WE ,338 ,175 ,234 1,930 ,062 ,959 1,043 

AW -,090 ,517 -,054 -,175 ,862 ,148 6,766 

a. Dependent Variable: BO 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

 Semua variabelmemberikan masing-masing nilai tolerance value 0,1 dan 

VIF < 10sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 

 

4.7. Uji Model Fit  

Uji model fit (uji F)bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, disebut 

model fit/model layak.  
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Tabel 4.19. Hasil Uji Model Fit 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 349,334 6 58,222 6,307 ,000b 

Residual 304,641 33 9,232   

Total 653,975 39    
a. Dependent Variable: BO 
b. Predictors: (Constant), AW, WE, RC, RA, JT, RO 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai Sig.F sebesar 0,000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan. Model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi burnout (BO) atau model regresi 

dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya 

mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. 

 

4.8. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui presentase perubahan 

variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Besarnya 

koefisiensi determinasi (adjusted R²) antara nol dan satu.  

Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,731a ,534 ,449 3,03835 

a. Predictors: (Constant), AW, WE, RC, RA, JT, RO 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Nilai Adj.R2 0,449 berarti daya penjelas variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sebesar 44,9% sedangkan sisanya 55,1% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar model.  
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4.9. Uji Statistik t  

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini 

diuji dengan uji regresi linear berganda yaitu pengujian yang variabel independen 

lebih dari satu dan satu variabel dependen, melalui SPSS.  

Tabel 4.21. Hasil Uji Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.  

B Std. Error Beta Sig. / 2 Ha 

1 

(Constant) -2,253 4,961  -,454 ,653   
RC ,861 ,318 ,562 2,708 ,011 0,0055 Diterima 

RA 1,116 ,303 ,716 3,679 ,001 0,0005 Diterima 

RO ,501 ,415 ,367 1,706 ,037 0,0185 Diterima 

JT ,284 ,355 ,213 ,799 ,430 0,215 Ditolak 

WE ,338 ,175 ,234 1,930 ,062 0,031 Diterima 

AW -,090 ,517 -,054 -,175 ,862 0,431 Ditolak 

a. Dependent Variable: BO 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut. 

BO = -2,253 + 0,861RC + 1,116RA + 0,501RO + 0,284JT + 0,338WE -0,090AW + e 

 

1. Pengujian H1 

Nilai sig./2 variabel konflik peran (RC) adalah sebesar 0,0055< 0,05 

dengan β sebesar 0,861. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan konflik 

peran (RC)terhadap burnout (BO) karena nilai sig./2< 0,05 dan nilai β> 0. Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1yang menyatakan bahwa konflik peran 

berpengaruh positif terhadap burnoutditerima.  
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2. Pengujian H2 

Nilai sig./2 variabel ketidakjelasan peran (RA) adalah sebesar 0,0005< 

0,05 dengan β sebesar 1,116. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

ketidakjelasan peran (RA)terhadap burnout (BO) karena nilai sig./2< 0,05 dan 

nilai β> 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2yang menyatakan 

bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh positif terhadap burnoutditerima.  

 

3. Pengujian H3 

Nilai sig./2 variabel kelebihan peran (RO) adalah sebesar 0,0185< 0,05 

dengan β sebesar 0,501. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

kelebihan peran (RO)terhadap burnout (BO) karena nilai sig./2< 0,05 dan nilai β> 

0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3yang menyatakan bahwa 

kelebihan peran berpengaruh positif terhadap burnoutditerima.  

 

4. Pengujian H4 

Nilai sig./2 variabel ketegangan pekerjaan (JT) adalah sebesar 0,215> 

0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan ketegangan pekerjaan 

(JT)terhadap burnout (BO) karena nilai sig./2> 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 4yang menyatakan bahwa ketegangan pekerjaanberpengaruh 

positif terhadap burnouttditolak.  
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5. Pengujian H5 

Nilai sig./2 variabel lingkungan pekerjaan individu (WE) adalah sebesar 

0,031< 0,05 dengan β sebesar 0,338.Berarti terdapat pengaruh positif yang 

signifikan lingkungan pekerjaan individu (WE)terhadap burnout (BO) karena nilai 

sig./2< 0,05 dan nilai β> 0. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 5yang 

menyatakan bahwa lingkungan pekerjaan individu berpengaruh positif terhadap 

burnoutditerima.  

 

6. Pengujian H6 

Nilai sig./2 variabel pekerjaan administratif yang berlebih (AW) adalah 

sebesar 0,431> 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan pekerjaan 

administratif yang berlebih (AW)terhadap burnout (BO) karena nilai sig./2> 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 6yang menyatakan bahwa 

pekerjaan administratif yang berlebih berpengaruh positif terhadap 

burnoutditolak.  

 

4.10. Pembahasan 

4.10.1. Konflik PeranBerpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 1yang menyatakan bahwa konflik peran 

berpengaruh positif terhadap burnoutditerima sehingga semakin tinggi konflik 

peran maka semakin tinggiburnout yang dihasilkan. Konflik peran timbul karena 

mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, 

etika dan kemandirian profesional. Kondisi ini umumnya terjadi karena adanya 
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beberapa perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan, dan pelaksanaan 

atas salah satu perintah saja mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain. 

Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang 

disampaikan pada individual di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan 

di luar organisasi. Konflik peran terjadi jika berada pada situasi tekanan untuk 

melakukan tugas berbeda dan tidak konsisten dalam waktu bersamaan.  

 Tugas dan tanggung jawab auditor yang didefinisikan dengan jelas dapat 

membantu dalam menentukan mana yang lebih penting dikerjakan atau dipenuhi 

terlebih dahulu. Meskipun sudah ada tugas pokok dan fungsi auditor, namun pada 

saat tertentu ketika volume pekerjaan meningkat (misalnya pada saat KAP 

kebanjiran pekerjaan) auditor dapat menjalankan tugas yang dianggap lebih 

penting oleh auditor dan bersifat tidak tetap meskipun tidak sesuai tugas pokok 

dan fungsi auditor. Hal ini tentu saja dapat memicu terjadinya burnoutsebagai 

suatu bentuk respon stress yang diawali oleh adanya ketidakseimbangan, 

kesenjangan atau diskrepansi antara tuntutan dan sumber daya individu yang 

menimbulkan kondisi strain (ketegangan). 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wiryathi et al. (2014)  

yang membuktikan bahwa konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout. 

Selain itu Utami dan Nahartyo (2013) menyatakan bahwa konflik peran 

berpengaruh positif terhadap burnout. Ferdiansyah dan Purnima (2011) juga 

menunjukkan bahwa konflik peran berpengaruh positif terhadap burnout. 
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4.10.2. KetidakjelasanPeranBerpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 2yang menyatakan bahwa ketidakjelasan peran 

berpengaruh positif terhadap burnoutditerima sehingga semakin tinggi 

ketidakjelasan peran maka semakin tinggiburnout yang dihasilkan.Ketidakjelasan 

peran muncul karena tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan cara yang 

memuaskan. Kondisi ini terjadi karena kadang kala klien meninta layanan lain 

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam kondisi 

seperti ini timbul ketidakjelasan antara tugas yang diemban oleh KAP dan 

permintaan yang disampaikan klien sehingga mempengaruhi kinerja auditor. Pada 

umumnya auditor yang mengalami ketidakjelasan peran merasa cemas karena 

tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan yang diberikan sehingga memicu terjadinya burnout, menjadi lebih 

tidak puas dan melakukan tugas dengan kurang efektif dibandingkan auditor 

lainnya. Kurangnya kontrol dan informasi merupakan penentu penting dari 

dimensi burnout pekerjaan kelelahan emosional. Pada umumnya auditor yang 

mengalami ketidakjelasan peran merasa cemas karena tidak cukupnya informasi 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan 

sehingga memicu terjadinya burnout, menjadi lebih tidak puas dan melakukan 

tugas dengan kurang efektif dibandingkan auditor lainnya. Kurangnya kontrol dan 

informasi merupakan penentu penting dari dimensi burnout pekerjaan kelelahan 

emosional. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitianWiryathi et al. (2014) 

yang membuktikan bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh positif terhadap 

burnout. Selain itu Chong dan Monroe (2014) menyatakan bahwa ketidakjelasan 

peran berpengaruh positif terhadap burnout.  

 

4.10.3. Kelebihan PeranBerpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 3yang menyatakan bahwa kelebihan peran 

berpengaruh positif terhadap burnoutditerima sehingga semakin tinggi kelebihan 

peran maka semakin tinggiburnout yang dihasilkan.Kelebihan peran merupakan 

suatu keadaan di mana seseorang memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk 

dilaksanakan pada suatu waktu tertentu. Kelebihan peran muncul dari kelebihan 

harapan bahwa seseorang dapat melaksanakan banyak tugas yang mustahil untuk 

dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Burnout adalah respon terhadap stressor 

permintaan (misalnya beban kerja yang berlebihan) pada karyawan. Beban kerja 

yang berlebihan mengakibatkan terciptanya burnout. Tidak adanya perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja dapat membuat auditor mengalami kelebihan peran, 

terutama pada masa penuh (peak season)dimana KAP kebanjiran pekerjaan. Staf 

auditor yang tersedia harus mengerjakan beban pekerjaan yang berlebihan dari 

yang biasanya pada periode waktu yang sama dan terbatas sehingga menyebabkan 

auditor menjadi kelelahan secara berkepanjangan dan lama kelamaan menjadi 

burnout. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wiryathi et al. (2014) 

yang membuktikan bahwa kelebihan peranberpengaruh positif terhadap burnout. 
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Selain itu Utami dan Nahartyo (2013) menyatakan bahwa kelebihan 

peranberpengaruh positif terhadap burnout.  

 

4.10.4. Ketegangan Pekerjaan Berpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 4yang menyatakan bahwa ketegangan 

pekerjaaanberpengaruh positif terhadap burnoutditolak sehingga tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan ketegangan pekerjaaan terhadap burnout.Ketegangan 

pekerjaan merupakan ketegangan yang berhubungan dengan pekerjaan disebabkan 

oleh kurangnya kontrol dan informasi serta beban kerja yang berlebihan. Pada 

awal menjadi auditor mungkin auditor merasakan ketegangan yang berhubungan 

dengan pekerjaan dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari serta beban kerja yang 

berlebihan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan pekerjaan yang 

harus dihadapi sebagai seorang auditor, auditor menjadi terbiasa untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan kurangnya kontrol dan informasi serta beban 

kerja yang berlebihan. Lama-kelamaan ketegangan pekerjaan sudah menjadi tidak 

berpengaruh terhadap burnout. Hal ini diperkuat oleh argumen bahwa bagi orang  

yang bekerja sebagai auditor di KAP tentunya sudah memahami bahwa bekerja 

sebagai auditor di KAP memiliki ketegangan pekerjaan yang lebih banyak 

dibanding bekerja menjadi karyawan biasa di perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Chong dan Monroe 

(2014) yangmembuktikan bahwa ketegangan pekerjaantidak berpengaruh 

terhadap burnout. 
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4.10.5 Lingkungan Kerja IndividuBerpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 5yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

individuberpengaruh positif terhadap burnoutditerima sehingga semakin tinggi 

lingkungan kerja individu maka semakin tinggiburnout yang 

dihasilkan.Lingkungan kerja individu adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik 

dalam perusahaan yang kurang kondusif dan berpengaruh terhadap pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan 

lingkungan sekitarnya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang 

sangat erat. Dalam hal ini, manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi 

dengan berbagai keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika 

melakukan pekerjaan, karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari 

berbagai keadaan di sekitar tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. 

Selama melakukan pekerjaan, setiap pegawai akan berinteraksi dengan berbagai 

kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja individu termasuk auditor. 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

seorang auditor. Jika seorang auditor bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak 

memadai dan tidak mendukung untuk bekerja secara optimal akan membuat 

auditor menjadi malas dan mengalami burnout.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Roberts (2015) yang 

membuktikan bahwa lingkungan kerja individu berpengaruh positif terhadap 

burnout. Selain itu Eker dan Anbar (2008) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

individu berpengaruh positif terhadap burnout.  
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4.10.6. Pekerjaan Administratif Yang BerlebihBerpengaruh Terhadap 

Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 6yang menyatakan bahwa pekerjaan 

administratif yang berlebihberpengaruh positif terhadap burnoutditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan pekerjaan administratif yang berlebih 

terhadap burnout.Pekerjaan administratif yang berlebihmerupakanpenambahan 

pekerjaan administratif yang seharusnya tidak dikerjakan atau bukan bagian 

pekerjaan dari auditor. Sama seperti logika pikir ketegangan pekerjaan terbukti 

tidak berpengaruh terhadap burnout, pada awal menjadi auditor mungkin auditor 

merasakan pekerjaan administratif yang berlebih.KAP  melakukan 

perampingandan auditor harus bekerja lebih lamauntuk 

mengkompensasikekurangan staf. Hal ini menyebabkan munculnya pekerjaan 

administratif yang berlebih di mana auditor menjadi harus mengurusi pekerjaan 

administratif yang seharusnya bukan menjadi pekerjaannya. Hal ini diperkuat oleh 

argumen bahwa bagi orang  yang bekerja sebagai auditor di KAP tentunya sudah 

memahami bahwa bekerja sebagai auditor di KAP memiliki pekerjaan 

administratif yang lebih banyak dibanding bekerja menjadi karyawan biasa di 

perusahaan.Sehingga bagi orang yang memang ingin bekerja sebagai auditor pasti 

sudah mengetahui konsekuensi yang ada sehingga pekerjaan administratif yang 

berlebih menjadi tidak berpengaruh terhadap burnout.Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Roberts (2015) yang menyatakan bahwa pekerjaan 

administratif yang berlebih tidakberpengaruh terhadap burnout. 


