
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Responden 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah diisi 

oleh responden yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. 

Auditor yang menjadi responden dan mengisi kuesioner telah memenuhi kriteria sampel 

yang telah ditentukan yaitu bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang beroperasi di Kota 

Semarang dan terdaftar dalam direktori Kantor Akuntan Publik 2016 yang diterbitkan oleh 

IAPI, memiliki masa kerja sebagai auditor lebih dari satu tahun, dan bersedia meluangkan 

waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Pengumpulan data melalui kuesioner ini 

dilakukan dengan meminta kesediaan setiap Kantor Akuntan Publik di Semarang untuk 

mengisi kuesioner via telepon. Kantor Akuntan Publik yang bersedia untuk mengisi 

kuesioner didatangi langsung dan diberikan kuesioner untuk selanjutnya diambil kembali 

setelah kuesioner selesai diisi oleh responden dalam jangka waktu sekitar dua sampai tiga 

minggu. Proses pengumpulan data melalui kuesioner tersebut dimulai sejak Oktober 2016. 

Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 54 eksemplar dan yang bisa diolah 

adalah 42 eksemplar. Sejumlah 12 kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan tidak 

terisi ataupun tidak kembali. Penyebaran kuesioner yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

  



 

Tabel 4.1. Pendistribusian Responden 

No Nama KAP Total 

Auditor 

Bersedia 

Mengisi 

Kuesioner 

kembali dan 

dapat diolah 

1 KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 
(Cabang) 

17 6 5 

2 KAP Bayudi, Yohan, Suzy, Arie (Cabang) 8 6 6 

3 KAP Drs. Hananta Budianto & Rekan 
(Cabang) 

34 15 9 

4 KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan (Cabang) 9 6 6 

5 KAP Tri Bowo Yulianti (Cabang)  10 6 6 

6 KAP Sodikin & Harijanto  25 10 5 

7 KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 
Padmuji & Rekan (Cabang) 

10 5 5 

Sampel: 54 42 

 

4.1.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan dari data demografis responden yang mengisi kuesioner, 

karakterisistik responden dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja dibidang audit. 

4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

L 15 35,7 35,7 35,7 

P 27 64,3 64,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Dari tabel 4.2. mengenai jenis kelamin responden diatas dapat diketahui 

jumlah responden pria sebanyak 15 orang dan jumlah responden perempuan 

sebanyak 27 orang. Persentase responden pria bernilai sebesar 35,7% dan 

responden perempuan sebesar 64,3%. Dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa 



 

dalam penelitian ini responden perempuan lebih mendominasi daripada responden 

pria.  

4.1.1.2 Umur Responden 

Tabel 4.3. Umur responden 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

umur 42 22,00 37,00 25,8333 2,93770 

Valid N (listwise) 42     

 

Dari tabel 4.3. diketahui usia termuda dari responden adalah 22 tahun dan 

usia tertua dari responden adalah 37 tahun. Nilai rata-rata usia responden adalah 25 

tahun 10 bulan. 

4.1.1.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4.4. Pendidikan Terakhir Responden 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 1 2,4 2,4 2,4 

S1 37 88,1 88,1 90,5 

S2 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

Tabel 4.4. menunjukan bahwa latar belakang pendidikan terakhir responden 

adalah Diploma 3, Strata 1, dan Strata 2. Responden dengan latar belakang 

pendidikan terakhir D3 berjumlah 1 orang, responden dengan latar belakang 

pendidikan terakhir S1 berjumlah 37 orang, dan responden dengan latar belakang S2 

berjumlah 4 orang. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa responden dengan 

latar belakang pendidikan terakhir S1 lebih mendominasi daripada responden yang 

berlatar belakang pendidikan D3 maupun S2. 



 

4.1.1.4 Masa Kerja Responden 

Tabel 4.5. Masa Kerja Responden 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

masa_kerja 42 1,00 6,80 2,6048 1,36988 

Valid N (listwise) 42     

 

Tabel 4.5. menunjukan bahwa masa kerja responden berkisar antar 1 tahun 

sampai dengan 6 tahun 10 bulan. Rata-rata masa kerja responden sebagai auditor 

adalah 2 tahun 7 bulan. Data tersebut membuktikan bahwa semua responden yang 

mengisi kuesioner penelitian ini memenuhi kriteria sampel yaitu memiliki 

pengalaman kerja dibidang audit minimal 1 tahun.  

4.1.2 Crosstab 

4.1.2.1 Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4.6. Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir Responden 

 

 pendidikan Total 

D3 S1 S2 

Jenis_kelamin 
L 0 13 2 15 

P 1 24 2 27 

Total 1 37 4 42 

 

Tabel 4.6. menunjukan responden yang mendominasi dalam penelitian ini 

adalah responden perempuan dengan latar belakang pendidikan S1 yang berjumlah 

sebanyak 24 orang. 

  



 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

4.2.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan 

kuesioner yang diajukan kepada responden dapat mengukur variabel yang diteliti. 

Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai r hitung yang ditunjukan oleh output spss 

lebih besar dari nilai r tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai degree 

of freedom = 40 (N-2).  

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Kompleksitas Tugas (X1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

KT1 0,590 0,304 Valid 

KT2 0,686 0,304 Valid 

KT3 0,476 0,304 Valid 

KT4 0,844 0,304 Valid 

KT5 0,456 0,304 Valid 

KT6 0,742 0,304 Valid 

 

Tabel 4.7. menunjukan hasil uji validitas variabel kompleksitas tugas dan 

dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari variabel kompleksitas tugas telah 

valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan Anggaran Waktu (X2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

TAW1 0,816 0,304 Valid 

TAW2 0,771 0,304 Valid 

TAW3 0,789 0,304 Valid 

TAW4 0,730 0,304 Valid 

TAW5 0,693 0,304 Valid 

TAW6 0,360 0,304 Valid 

TAW7 0,426 0,304 Valid 

TAW8 0,405 0,304 Valid 

 



 

Tabel 4.8. menunjukan hasil uji validitas variabel tekanan anggaran waktu 

yang telah telah valid karena setiap item pernyataan dari variabel tekanan anggaran 

waktu memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel.  

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Kerjasama Tim (X3) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

T1 0,550 0,304 Valid 

T2 0,674 0,304 Valid 

T3 0,740 0,304 Valid 

T4 0,361 0,304 Valid 

T5 0,723 0,304 Valid 

T6 0,754 0,304 Valid 

 

Tabel 4.9. merupakan hasil uji validitas variabel kerjasama tim yang 

menunjukan bahwa semua item pernyataan mengenai kerjasama tim telah valid 

karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. 

Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Profesionalisme (VC1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

P1 0,280 0,304 Tidak Valid 

 P2 0,746 0,304 Valid 

P3 0,473 0,304 Valid 

P4 0,750 0,304 Valid 

P5 0,886 0,304 Valid 

P6 0,703 0,304 Valid 

P7 0,691 0,304 Valid 

P8 0,722 0,304 Valid 

P9 0,770 0,304 Valid 

P10 0,335 0,304 Valid 

P11 0,439 0,304 Valid 

P12 0,519 0,304 Valid 

P13 0,328 0,304 Valid 

P14 0,714 0,304 Valid 

P15 0,372 0,304 Valid 

 



 

Tabel 4.10. menunjukan bahwa item pernyataan P1 tidak valid karena 

memiliki nilai r hitung lebih kecil dari r tabel. Maka dari itu perlu dilakukan 

pengujian ulang dengan membuang item yang tidak valid. 

Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Profesionalisme (VC1) 

(Revisi 1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

P2 ,744 0,304 Valid 

P3 ,465 0,304 Valid 

P4 ,758 0,304 Valid 

P5 ,899 0,304 Valid 

P6 ,704 0,304 Valid 

P7 ,717 0,304 Valid 

P8 ,741 0,304 Valid 

P9 ,777 0,304 Valid 

P10 ,319 0,304 Valid 

P11 ,423 0,304 Valid 

P12 ,534 0,304 Valid 

P13 ,316 0,304 Valid 

P14 ,704 0,304 Valid 

P15 ,347 0,304 Valid 

 

Tabel 4.11. menunjukan hasil uji validitas variabel profesionalisme telah 

valid karena setiap item pernyataan dari variabel profesionalisme telah memiliki 

nilai r hitung lebih besar dari r tabel. 

  



 

Tabel 4.12. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi (VC2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

BO1 0,398 0,304 Valid 

 BO2 0,710 0,304 Valid 

BO3 0,268 0,304 Tidak Valid 

BO4 0,686 0,304 Valid 

BO5 0,519 0,304 Valid 

BO6 0,358 0,304 Valid 

BO7 0,768 0,304 Valid 

BO8 0,599 0,304 Valid 

 

Tabel 4.12. menunjukan bahwa hasil uji validitas pada item BO3 tidak valid. 

Maka dari itu perlu dilakukan pengujian ulang dengan membuang item pernyataan 

yang tidak valid. 

Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi (VC2) 

(Revisi 1) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

BO1 0,448 0,304 Valid 

 BO2 0,648 0,304 Valid 

BO4 0,700 0,304 Valid 

BO5 0,563 0,304 Valid 

BO6 0,275 0,304 Tidak Valid 

BO7 0,777 0,304 Valid 

BO8 0,659 0,304 Valid 

 

Tabel 4.13. masih menunjukan bahwa masih terdapat item pernyataan 

variabel budaya organisasi yang tidak valid yaitu BO6. Maka dari itu pengujian 

dilakukan kembali dengan membuang item yang tidak valid. 

  



 

Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi (VC2) 

(Revisi 2) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

BO1 ,507 0,304 Valid 

 BO2 ,626 0,304 Valid 

BO4 ,677 0,304 Valid 

BO5 ,578 0,304 Valid 

BO7 ,766 0,304 Valid 

BO8 ,679 0,304 Valid 

 

Tabel 4.14. telah menunjukan bahwa setiap item pernyataan variabel budaya 

organisasi telah valid karene setiap item pernyataan variabel budaya organisasi 

memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. 

Tabel 4.15. Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi (VC3) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

KO1 0,500 0,304 Valid 

 KO2 0,673 0,304 Valid 

KO3 0,592 0,304 Valid 

KO4 0,332 0,304 Valid 

KO5 0,832 0,304 Valid 

KO6 0,416 0,304 Valid 

KO7 0,631 0,304 Valid 

KO8 0,685 0,304 Valid 

KO9 0,731 0,304 Valid 

KO10 0,745 0,304 Valid 

KO11 0,604 0,304 Valid 

KO12 0,621 0,304 Valid 

 

Tabel 4.15. menunjukan bahwa setiap item pernyataan dari variabel 

Komitmen Organisasi valid karena setiap item pernyataan dari variabel komitmen 

organisasi memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. 

  



 

Tabel 4.16. Hasil Uji Validitas Motivasi (VC4) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

M1 -0,195 0,304 Tidak Valid 

 M2 0,725 0,304 Valid 

M3 0,581 0,304 Valid 

M4 0,005 0,304 Tidak Valid 

M5 0,753 0,304 Valid 

M6 0,680 0,304 Valid 

M7 0,735 0,304 Valid 

M8 0,695 0,304 Valid 

M9 0,597 0,304 Valid 

 

Tabel 4.16. merupakan hasil uji validitas item  pernyataan dari variabel 

motiviasi yang menunjukan bahwa M1 dan M4 tidak valid karena memiliki nilai r 

hitung lebih kecil dari r tabel. Pengujian ulang dilakukan dengan cara membuang 

item yang tidak valid. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Validitas Motivasi (VC4) 

(Revisi) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

 M2 0,745 0,304 Valid 

M3 0,611 0,304 Valid 

M5 0,794 0,304 Valid 

M6 0,653 0,304 Valid 

M7 0,721 0,304 Valid 

M8 0,707 0,304 Valid 

M9 0,586 0,304 Valid 

 

Tabel 4.17. telah menunjukan bahwa setiap item variabel motivasi memiliki 

nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Dengan demikian variabel motivasi 

dikatakan valid. 

  



 

Tabel 4.18. Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja (Y) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

KK1 0,418 0,304 Valid 

 KK2 0,614 0,304 Valid 

KK3 0,478 0,304 Valid 

KK4 0,426 0,304 Valid 

KK5 0,445 0,304 Valid 

KK6 0,279 0,304 Tidak Valid 

KK7 0,328 0,304 Valid 

KK8 0,309 0,304 Valid 

KK9 0,191 0,304 Tidak Valid 

KK10 0,328 0,304 Valid 

 

Tabel 4.18. menunjukan bahwa item KK6 dan KK9 tidak valid karena 

memiliki r hitung yang lebih rendah dari r tabel. Maka dari itu dilakukan pengujian 

ulang hingga didapatkan data yang valid. 

Tabel 4.19. Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja (Y) 

(Revisi) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

KK1 0,474 0,304 Valid 

KK2 0,675 0,304 Valid 

KK3 0,540 0,304 Valid 

KK4 0,345 0,304 Valid 

KK5 0,396 0,304 Valid 

KK7 0,344 0,304 Valid 

KK8 0,280 0,304 Tidak Valid 

KK10 0,271 0,304 Tidak Valid 

 

Dari tabel 4.19. menunjukan masih terdapat item dari variabel kepuasan 

kerja yang tidak valid yaitu KK8 dan KK10. Maka dari itu pengujian validitas 

dilakukan kembali dengan membuang item yang tidak valid. 

  



 

Tabel 4.20. Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja (Y) 

(Revisi) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

KK1 0,532 0,304 Valid 

KK2 0,678 0,304 Valid 

KK3 0,523 0,304 Valid 

KK4 0,364 0,304 Valid 

KK5 0,372 0,304 Valid 

KK7 0,260 0,304 Tidak Valid 

 

Tabel 4.20. masih menunjukan item yang tidak valid yaitu KK7. Pengujian 

validitas dilakukan kembali dengan membuan item yang tidak valid. 

Tabel 4.21. Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja (Y) 

(Revisi) 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan  

KK1 0,492 0,304 Valid 

KK2 0,618 0,304 Valid 

KK3 0,569 0,304 Valid 

KK4 0,435 0,304 Valid 

KK5 0,370 0,304 Valid 

Tabel 4.21. menunjukan hasil uji validitas variabel kepuasan kerja setelah 

menghilangkan item yang tidak valid. Data tersebut telah menunjukan bahwa setiap 

item pernyataan dari variabel kepuasan kerja valid karena memiliki nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban atas 

kuesioner dari waktu ke waktu. Data dikatakan reliabel jika memiliki nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. Semakin besara nilai cronbach’s alpha 

berarti data yang didapatkan semakin reliabel dan konsisten dari waktu ke waktu. 

  



 

Tabel 4.22. Hasil Uji Reliabilitas 

Pernyataan Cronbach’s Alpha Keterangan  

 Kompleksitas Tugas (X1) 0,833 Reliabel  

Tekanan Anggaran Waktu (X2) 0,872 Reliabel  

Kerjasama Tim (X3) 0,842 Reliabel  

Profesionalisme (VC1) 0,907 Reliabel  

Budaya Organisasi (VC2) 0,849 Reliabel  

Komitmen Organisasi (VC3) 0,898 Reliabel  

Motivasi (VC4) 0,888 Reliabel  

Kepuasan Kerja (Y) 0,730 Reliabel  

 

Tabel 4.22. merupakan hasil uji reliabilitas setiap variabel yang ada pada 

penelitian ini. Dapat dilihat bahwa setiap variabel dalam penelitian reliabel karena 

memiliki nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. 

4.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.23. Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

X1 6-30 6-23 12,9 6-13,92 13,93-21,84 21,85-30 Rendah 

X2 8-40 15-34 22,2 8-18,56 18,53-29,09 29,1-40 Sedang 

X3 6-30 13-29 23,8 6-13,92 13,93-21,84 21,85-30 Tinggi 

VC1 14-70 43-70 55,5 14-32,64 32,65-51,35 51,36-70 Tinggi 

VC2 6-30 18-30 23,3 6-13,92 13,93-21,84 21,85-30 Tinggi 

VC3 12-60 31-57 43,9 12-27,99 28-44 44,01-60 Sedang 

VC4 9-45 15-31 25,6 9-20,99 21-33 33,01-45 Sedang 

Y 5-25 15-24 18,6 5-11,66 11,67-18,32 18,33-25 Tinggi 

 

Tabel 4.23. merupakan hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini. Kisaran teoritis 

merupakan nilai tertinggi hingga terendah yang seharusnya bisa didapatkan. Kisaran 

aktual adalah nilai tertinggi dan terendah yang didapatkan oleh responden melalui 

kuesioner. Mean merupakan skor rata-rata yang didapatkan oleh responden melalui 

kuesioner. Rentang skala digunakan untuk mengklasifikasikan kelas setiap nilai dari 

variabel. 



 

Variabel kompleksitas tugas termasuk dalam skala rendah. Dalam kategori ini berarti 

tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh responden tergolong rendah. Kompleksitas 

tugas merupakan kombinasi dari tingkat kesulitan, lingkup audit, serta spesifikasi dari 

tugas tersebut.  

Variabel tekanan anggaran waktu termasuk dalam skala sedang. Dalam kategori ini 

berarti anggaran waktu yang dimiliki auditor untuk melakukan tugasnya tergolong cukup. 

Auditor tidak merasa kekurangan waktu untuk dapat menyelesaikan tugas mereka. 

Variabel kerjasama tim termasuk dalam skala tinggi. Dalam kategori ini berarti 

responden dapat bekerjasama dengan baik dalam tim. Kerjasama tim tersebut dapat 

membuat auditor dapat menyelesaikan tugas sesuai kemampuan dan keahliannya masing-

masing sehingga rasa nyaman tercapai. 

Variabel kepuasan kerja termasuk dalam skala tinggi. Dalam kategori ini berarti 

responden memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan merasa nyaman pada pekerjaan 

mereka sebagai auditor. Kepuasan tersebut terbentuk atas berbagai faktor hingga 

responden mencapai rasa kepuasan kerja dalam pekerjaannya. 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.24. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,109 42 ,200* ,984 42 ,806 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 



 

Tabel 4.24. menunjukan hasil uji normalitas penelitian dengan menggunakan 

uji kolmogorov-smirnov dan uji shapiro-wilk. Hasil pengujian di atas menunjukan 

bahwa nilai signifikansi kolmogorov-smirnov adalah 0,200 dan nilai signifikansi dari 

shapiro-wilk adalah 0,806. Dengan demikian data dikatakan normal dan lolos uji 

normalitas karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.25. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,610 2,070  ,295 ,770 

x1 ,134 ,073 ,510 1,838 ,075 

x2 -,146 ,045 -,803 -3,254 ,003 

x3 ,005 ,066 ,014 ,075 ,941 

cv1 -,006 ,046 -,042 -,131 ,896 

cv2 ,116 ,082 ,335 1,407 ,168 

cv3 -,045 ,032 -,303 -1,395 ,172 

cv4 ,067 ,065 ,277 1,030 ,310 

a. Dependent Variable: ABSRES 

 

Tabel 4.25. menunjukan hasil dari pengujian heteroskedastisitas penelitian. 

Data dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas jika memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi variabel X2 memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

berarti masih terjadi masalah heteroskedastisitas dan perlu dilakukan pengujian 

ulang. Pengujian ulang dilakukan dengan menghilangkan nilai ekstrim pada data. 

Uji normalitas pun juga harus dilakukan kembali setelah data yang bernilai ekstrim 

dihilangkan untuk menilai apakah data tetap berdistribusi normal atau tidak.  



 

Tabel 4.26. Nilai Ekstrim 

Extreme Values 

 Case Number Value 

Unstandardized Residual 

Highest 

1 25 3,32265 

2 38 3,09965 

3 10 2,34315 

4 22 2,32249 

5 37 1,93662 

Lowest 

1 36 -3,65065 

2 35 -3,27590 

3 34 -2,72444 

4 20 -2,45095 

5 19 -2,45095 

 

Tabel 4.26. merupakan daftar data yang memiliki nilai ekstrim. Untuk 

melakukan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas kembali, data pada nomor 25, 

38, 10, 22, dan 37 dibuang.  

Tabel 4.27. Hasil Uji Normalitas (Revisi) 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,094 37 ,200* ,964 37 ,271 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tabel 4.27. menunjukan bahwa data berdistribusi normal karena nilai 

signifikansi kolmogorov-smirnov 0,200 dan nilai signifikansi shapiro wilk 0,271 dan 

keduanya lebih besar dari 0,05. 

  



 

Tabel 4.28. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Revisi) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,847 1,984  ,931 ,360 

x1 9,507E-005 ,066 ,000 ,001 ,999 

x2 -,048 ,042 -,372 -1,144 ,262 

x3 -,049 ,068 -,144 -,726 ,474 

cv1 -,043 ,039 -,419 -1,125 ,270 

cv2 ,144 ,070 ,602 2,043 ,050 

cv3 -,009 ,027 -,081 -,315 ,755 

cv4 ,035 ,054 ,192 ,647 ,523 

a. Dependent Variable: ABSRES 

 

Tabel 4.28. merupakan hasil uji heteroskedastistas setelah menghilangkan data 

yang bernilai ekstrim. Hasil di atas menunjukan bahwa data telah bebas dari masalah 

heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0.05. 

4.4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.29. Hasil Uji Multikolinearitas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

0,248 4,031 

0,266 3,764 

0,713 1,403 

0,202 4,940 

0,325 3,081 

0,428 2,334 

0,320 3,123 

 

Tabel 4.29. menunjukan hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini. Dari 

hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 



 

kurang dari 10. Dengan demikian data dikatakan bebas dari masalah 

multikolinearitas dan proses selanjutnya dapat dilakukan. 

4.5 Hasil Uji Fit Model 

Tabel 4.30. Hasil Uji Fit Model 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 98,244 7 14,035 7,335 ,000b 

Residual 55,486 29 1,913   

Total 153,730 36    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), cv4, x1, x3, cv2, cv3, x2, cv1 

 

Tabel 4.30. menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini sudah fit dengan model regresi. 

4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.31. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,799a ,639 ,552 1,38322 

 

Tabel 4.31. menunjukan bahwa nilai R sebesar 0,552 yang berarti variabel 

independen kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, kerjasama tim serta variabel 

kontrol profesionalisme, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan motivasi 

mempengaruhi variabel dependen kepuasan kerja sebesar 55,2%. 

  



 

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.32. Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Sig/2 Keterangan Hipotesis 

B Std. Error Beta 

(Constant) 9,470 3,961  2,391 ,024   

X1 -,216 ,132 -,368 -1,644 ,111 0,055 Ditolak 

X2 ,330 ,084 ,845 3,902 ,001 - Diterima 

X3 ,081 ,136 ,079 ,596 ,556 0,283 Ditolak 

VC1 ,015 ,077 ,048 ,195 ,847 - Tidak berpengaruh 

VC2 -,370 ,141 -,515 -2,628 ,014 - Berpengaruh 

VC3 ,178 ,054 ,560 3,284 ,003 - Berpengaruh 

VC4 ,082 ,108 ,150 ,762 ,452 - Tidak berpengaruh 
a. Dependent Variable: Y 

Tabel 4.32. merupakan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini. Dari nilai 

signifikansi yang ada dapat diketahui persamaan regresi yang didapatkan adalah 

Y = 9,470 – 0,368X1 + 0,845X2 + 0,079X3 + 0,048VC1 - 0,515VC2 + 0,560VC3 + 

0,150VC4 + e   

Keterangan : 

Y   : Kepuasan Kerja 

X1  : Kompleksitas tugas 

X2   : Tekanan anggaran waktu 

X3  : Kerjasama tim 

VC  : Variabel Kontrol 

e   : Error 

  



 

4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Tabel 4.32. menunjukan nilai signifikansi dari variabel kompleksitas tugas 

adalah 0,055 dan nilai Beta -0,368. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 

dan dapat dikatakan bahwa variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Oleh karena itu hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. 

4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Tabel 4.32. menunjukan nilai signifikansi variabel tekanan anggaran waktu 

adalah 0,001. Dilihat dari nilai signifikansi tersebut dapat dikatakan bahwa variabel 

tekanan anggaran waktu mempengaruhi variabel kepuasan kerja karena memiliki 

nilai kurang dari 0,05. Dilihat dari nilai Beta variabel tekanan anggaran waktu yang 

bernilai positif yaitu 0,845, maka variabel tekanan anggaran waktu mempengaruhi 

variabel kepuasan kerja. Oleh karena itu hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima. 

4.7.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Tabel 4.32. menunjukan nilai signifikansi dari variabel kerjasama tim adalah 

0,283. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel 

kerjasama tim tidak mempengaruhi variabel kepuasan kerja. Maka dari itu, hipotesis 

3 dalam penelitian ini ditolak. 

4.8 Pembahasan 

4.8.1 Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh kompleksitas tugas 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja terlihat bahwa tingkat kompleksitas 

tugas tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dari hasil tersebut, hipotesis 1 

dalam penelitian ini ditolak. Tingkat kompleksitas tugas merupakan gabungan dari 



 

tingkat kesulitan dan spesifikasi tugas audit. Namun ketika auditor sudah terbiasa 

dengan keadaan tugas yang kompleks, maka kepuasan kerja mereka akan cenderung 

dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti tekanan, komitmen organisasi, budaya 

organisasi dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Fitriany 

et al. (2008) bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

auditor. 

4.8.2 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh tekanan anggaran waktu 

terhadap kepuasan kerja auditor menunjukan bahwa variabel tekanan anggaran 

waktu tidak mempengaruhi kepuasan kerja secara negatif. Oleh karena itu, hipotesis 

2 dalam penelitian ini diterima. Tekanan yang timbul atas anggaran waktu yang 

diberikan kepada auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya diindikasikan bahwa 

tekanan tersebut berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Auditor yang berkeja 

dalam tekanan untuk mencapai target waktu yang ada memiliki kepuasan tersendiri 

atas pekerjaannya karena dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Hasil dari 

penelitian ini mendukung  penelitian Wulandarie (2013) bahwa tekanan anggaran 

waktu berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja auditor. 

4.8.3 Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh kerjasama tim terhadap 

kepuasan kerja auditor menunjukan bahwa variabel kerjasama tim tidak berpengaruh 

secara positif terhadap kepuasan kerja auditor. Kerjasama tim diindikasikan lebih 

memicu kinerja yang baik daripada meningkatkan kepuasan kerja auditor. Kepuasan 

kerja auditor timbul bukan karna kerjasama tim yang baik melainkan dari hasil 

kinerja tim yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Kepuasan yang timbul atas 



 

kinerja tim yang baik merupakan kepuasan tim dan bukan kepuasan individu. 

Kepuasan masing-masing individu dalam tim tidak dapat diukur dari kinerja tim 

karena setiap individu pada hakikatnya memiliki kebutuhan pemenuh kepuasan kerja 

yang berbeda-beda. Penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Rizwan et al. 

(2007) yang mengatakan bahwa kerjasama tim meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. Peningkatan kepuasan kerja atas kerjasama tim yang baik tidak terjadi 

pada auditor. 

4.8.4 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari pengujian regresi yang telah dilakukan dan dipaparkan pada bagian 

pengujian hipotesis, variabel kontrol profesionalisme tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja auditor. Profesionalisme merupakan sifat dasar dari seorang auditor 

untuk melakukan sebuah pekerjaan. Profesionalisme diindikasikan lebih 

berpengaruh terhadap kinerja auditor karena jika auditor bekerja dengan profesional 

maka yang timbul adalah tingkat kinerja yang tinggi dan bukan tingkat kepuasan 

kerja yang tinggi. Kepuasan kerja merupakan suatu dampak yang timbul atas kinerja 

dari auditor tersebut. Maka dari itu, profesionalisme yang dimiliki auditor tidak 

menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang auditor karena pada 

dasarnya profesionalisme bukanlah faktor ekstern yang timbul dari pekerjaan auditor 

untuk membentuk suatu kepuasan kerja. Hasil dari penelitian ini tidak mendukung 

penelitian milik Beatrick (2014) yang menyatakan bahwa profesionalisme 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor.  

4.8.5 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari pengujian regresi yang telah dilakukan dan dipaparkan pada bagian 

pengujian hipotesis, variabel kontrol budaya organisasi berpengaruh terhadap 



 

kepuasan kerja auditor. Budaya organisasi merupakan suatu pola tingkah laku 

organisasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten yang dilakukan oleh 

anggota organisasi. Budaya organisasi adalah suatu bentuk dinamika yang dialami 

oleh anggota organisasi. Auditor yang merupakan anggota organisasi mempunyai 

kecocokan pada budaya organisasi yang berbeda-beda pula. Ketika seorang auditor 

memiliki kecocokan dengan lingkungan kerja atau organisasinya, maka auditor akan 

mendapatkan kepuasan tersendiri berada di lingkungan tempat kerjanya. Begitu juga 

sebaliknya, jika auditor tidak merasa cocok dengan lingkungan kerjanya maka 

kepuasan kerja dari auditor akan menurun. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 

faktor budaya organisasi mempengaruhi kepuasan kerja auditor. Hasil dari penelitian 

ini mendukung penelitian milik Epristia (2011) yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja auditor. 

4.8.6 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari hasil pengujian regresi yang telah dilakukan dan dipaparkan pada bagian 

pengujian hipotesis, variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja auditor. Komitmen organisasi merupakan komitmen yang timbul dari dalam 

diri seorang auditor yang berkaitan dengan tingkah laku berorganisasi. Jika auditor 

memiliki komitmen yang kuat dalam berorganisasi maka kepuasan kerja akan lebih 

mudah untuk dicapai karena komitmen yang kuat dapat membentuk suatu 

fleksibilitas terhadap keadaan yang dialami auditor. Auditor yang tidak memiliki 

komitmen yang kuat akan mudah merasa tidak puas karena tidak dapat 

menyesuaikan diri dalam organisasi ketika dia bertugas dalam sebuah KAP. Maka 

dari itu, dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja auditor. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Kristianawati 



 

(2008) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja auditor.  

4.8.7 Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Dari hasil pengujian regresi yang telah dilakukan dan dipaparkan 

sebelumnya, variabel motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 

Motivasi dapat timbul dari luar ataupun dalam diri auditor sendiri. Namun ketika 

auditor bekerja dan memiliki penilaian terhadap kepuasan kerjanya atas pekerjaan 

audit, motivasi tidak dapat mempengaruhi penilaian tersebut. Motivasi hanya 

merupakan faktor stimulus untuk seorang auditor melakukan sebuah pekerjaan dan 

kepuasan kerja timbul atas pekerjaan yang dilakukan auditor. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja seorang 

auditor. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian milik Beatrick (2014) yang 

menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor.  


