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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi nama KAP, jenis 

kelamin, pendidikan serta lama bekerja mereka yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner  

No Nama KAP Jumlah Auditor 

yang bersedia 

mengisi 

kuesioner 

Jumlah    

kuesioner yang 

kembali dan 

diolah 

1. Drs. Hananta Budianto & Rekan 11  - 

2. Benny, Tony, Frans & Daniel  6  6 

3. Darsono dan Budi Cahyo Santoso 2 -  

4. Drs. Idjang Soetikno 5 - 

5. Achmad, Rasyid, Hisbullah & 

Jerry (Cabang) 

5  5 

6. Hadori dan rekan - - 

7. Heliantono dan rekan 2 2  

8. Leonard mulia & Richard - - 

9. Ruchendi, Mardjito, & Rushadi 4  3 

10. Yulianti SE, BAP  5  5 

11. Endang Dewi Wati 3 3  

12. Sodikin & Harijanto 5  5 

13.  Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 5  5 

14 Riza, Adi, Syahril, & Rekan 8 7 

Sampel : 61 41 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa dari jumlah kuesioner yang 

disebarkan dari  KAP di Semarang yaitu 61 auditor, ada beberapa kuesioner yang 
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tidak kembali  dan tidak terisi secara lengkap, sehingga  hanya 41 kuesioner yang 

kembali dan terisi lengkap untuk diolah. 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

10 

31 

 

24,4% 

75,6% 

 TOTAL: 41 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas berjenis kelamin perempuan (75,6%) dan sisanya 10 orang 

atau 24,4% adalah laki-laki. 

 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Pendidikan: 

a.. S1 

 

41 

 

100% 

 TOTAL: 41 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa semua responden pada 

penelitian  berpendidikan S1 (100%)  
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Tabel 4.4. Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lama Kerja  41 1 5 2,09 1,319 

Valid N 

(listwise) 
41     

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian minimal telah bekerja 1 tahun dan 5 tahun dengan rata-rata  telah 

bekerja selama 2 tahun 1 bulan. 

 

4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel pengalaman: 

 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Pengalaman (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,820 0,308 Valid 

X2 0,793 0,308 Valid 

X3 0,664 0,308 Valid 

X4 0,426 0,308 Valid 

X5 0,484 0,308 Valid 

X6 0,509 0,308 Valid 

X7 0,000 0,308 Tidak Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 1 pertanyaan tidak valid 

karena nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Pengalaman (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,820 0,308 Valid 

X2 0,793 0,308 Valid 

X3 0,664 0,308 Valid 

X4 0,426 0,308 Valid 

X5 0,484 0,308 Valid 

X6 0,509 0,308 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel pengalaman adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel otonomi: 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Otonomi Kerja (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 -0,339 0,308 Tidak Valid 

X2 0,466 0,308 Valid 

X3 0,491 0,308 Valid 

X4 0,152 0,308 Tidak Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 2 pertanyaan tidak valid 

karena nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Validitas Otonomi Kerja (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X2 0,668 0,308 Valid 

X3 0,668 0,308 Valid 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel otonomi adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel etika profesi: 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas Etika Profesi (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,631 0,308 Valid 

X2 0,754 0,308 Valid 

X3 0,532 0,308 Valid 

X4 0,463 0,308 Valid 

X5 0,660 0,308 Valid 

X6 0,232 0,308 Tidak Valid 

X7 0,622 0,308 Valid 

X8 0,114 0,308 Tidak Valid 

X9 0,363 0,308 Valid 

X10 0,283 0,308 Tidak Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 3 pertanyaan tidak valid 

karena nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Etika Profesi (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,653 0,308 Valid 

X2 0,784 0,308 Valid 

X3 0,491 0,308 Valid 

X4 0,592 0,308 Valid 

X5 0,740 0,308 Valid 

X7 0,600 0,308 Valid 

X9 0,310 0,308 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel etika profesi adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel pelaksanaan tanggung 

jawab: 
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Tabel 4.11. Hasil Pengujian Validitas Pelaksanaan Tanggung Jawab (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,294 0,308 Tidak Valid 

X2 0,412 0,308 Valid 

X3 0,377 0,308 Valid 

X4 0,244 0,308 Tidak Valid 

X5 0,545 0,308 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 2 pertanyaan tidak valid 

karena nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Pelaksanaan Tanggung Jawab (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X2 0,568 0,308 Valid 

X3 0,465 0,308 Valid 

X5 0,267 0,308 Tidak Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa masih ada 1 pertanyaan tidak 

valid karena nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan 

hasil:  

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Pelaksanaan Tanggung Jawab (3) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X2 0,543 0,308 Valid 

X3 0,543 0,308 Valid 

           Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel pelaksanaan tanggung jawab adalah valid. 

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel stress 

kerja: 
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Tabel 4.14. Hasil Pengujian Stress Kerja 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,714 0,308 Valid 

X2 0,550 0,308 Valid 

X3 0,805 0,308 Valid 

X4 0,670 0,308 Valid 

X5 0,777 0,308 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel stress kerja adalah valid.Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel kinerja auditor: 

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Kinerja Auditor (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,745 0,308 Valid 

X2 -0,001 0,308 Tidak Valid 

X3 0,651 0,308 Valid 

X4 0,719 0,308 Valid 

X5 0,450 0,308 Valid 

X6 0,535 0,308 Valid 

X7 0,610 0,308 Valid 

X8 -0,014 0,308 Tidak Valid 

X9 0,750 0,308 Valid 

X10 0,068 0,308 Tidak Valid 

X11 0,738 0,308 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa masih ada 3 pertanyaan tidak 

valid karena nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan 

hasil: 
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Tabel 4.16. Hasil Pengujian Kinerja Auditor (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,735 0,308 Valid 

X3 0,691 0,308 Valid 

X4 0,746 0,308 Valid 

X5 0,495 0,308 Valid 

X6 0,531 0,308 Valid 

X7 0,612 0,308 Valid 

X9 0,744 0,308 Valid 

X11 0,708 0,308 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel kinerja auditor adalah valid. 

 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.17. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Pengalaman 0,837 Reliabel 

Otonomi Kerja 0,782 Reliabel 

Etika Profesi 0,834  Reliabel 

Pelaksaan Tangungjawab 0,673  Reliabel 

Stress Kerja 0,874  Reliabel 

Kinerja Auditor 0,885 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 
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 4.3. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.18.Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Pengalaman 6-30 13-27 23,5854 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi  

Otonomi Kerja  2-10 5-8 7,5854 2-4,66 4,67-7,32 7,33-10 Tinggi 

Etika Profesi 7-35 14-30 25,6829 7-16,33 16,34-25,66 25,67-35 Tinggi 

Pelaksaan 

Tangungjawab 

2-10 5-8  7,1701 2-4,66 4,67-7,32 7,33-10 Sedang  

Stress Kerja 5-25 7-20 14,0976 5-11,66 11,67-18,32 18,33-25 Sedang  

Kinerja Auditor 8-40 24-40 30,9024 8-18,66 18,67-29,32 29,33-40 Tinggi  

 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel pengalaman rata-

rata empirisnya sebesar 23,5854 dan masuk kategori tinggi. Artinya auditor yang 

menjadi responden pada penelitian ini memiliki pengalaman baik. Persepsi auditor 

terhadap tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang 

berkaitan dengan profesinya sebagai auditor sudah baik. Semakin sering 

seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat 

dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang 

dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan 

memungkinkan peningkatan kinerja 

Untuk variabel otonomi kerja dan etika profesi termasuk kategori tinggi. 

Artinya otonomi kerja dan etika auditor baik. Persepsi auditor terhadap sifat 

kebebasan dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor dan 

persepsi responden (auditor) terhadap kepribadian, integritas, kehati-hatian dan 

kerahasiaan sudah baik. 
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Pelaksanaan tanggung jawab termasuk dalam kategori sedang, artinya 

auditor memiliki tanggung jawab cukup baik dalam bekerja. Persepsi auditor 

terhadap implementasi dan tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan 

audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah 

bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun 

kecurangan sudah baik. 

Untuk stress kerja termasuk kategori sedang artinya menurut auditor yang 

menjadi sampel pada penelitian ini ia memiliki tekanan atau stress cukup tinggi 

dalam bekerja. Untuk kinerja termasuk kategori tinggi, artinya menurut auditor 

kinerjanya baik. Persepsi auditor terhadap suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi 

emosi, proses pikir, dan kondisi seorang karyawan sudah baik. 

 

4.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

4.4.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  
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Tabel 4.19. Hasil Pengujian Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parametersa,b Mean -,0487805 

Std. Deviation 2,43934378 

Most Extreme Differences Absolute ,131 

Positive ,131 

Negative -,072 

Test Statistic ,131 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,076c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

               Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,076 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.20. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pengalaman ,844 1,185 

Otonomi ,648 1,544 

EtikaProfesi ,737 1,357 

TanggungJawab ,624 1,603 

StressKerja ,786 1,272 

a. Dependent Variable: KinerjaAuditor 

 

                       Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai untuk Tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada 

penelitian ini. 

 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.21. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,798 3,801  ,736 ,467 

Pengalaman ,062 ,091 ,117 ,684 ,499 

Otonomi -,466 ,353 -,258 -1,322 ,195 

EtikaProfesi -,019 ,100 -,035 -,194 ,848 

TanggungJawab ,437 ,294 ,296 1,488 ,146 

StressKerja -,110 ,084 -,233 -1,315 ,197 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

4.5. Uji F 

Tabel 4.22. Hasil Uji F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 243,417 5 48,683 6,549 ,000b 

Residual 260,193 35 7,434   

Total 503,610 40    

a. Dependent Variable: KinerjaAuditor 

b. Predictors: (Constant), StressKerja, Pengalaman, TanggungJawab, EtikaProfesi, Otonomi 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0,028 

< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.23. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,695a ,483 ,410 2,72655 

a. Predictors: (Constant), StressKerja, Pengalaman, TanggungJawab, 

EtikaProfesi, Otonomi 

b. Dependent Variable: KinerjaAuditor 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar 

0,410 yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 41% dan sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.7. Pengujian Hipotesis 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.24. Hasil Uji Regresi 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Keterangan 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,520 6,463  2,092 ,044  

Pengalaman ,347 ,154 ,298 2,253 ,031 Diterima 

Otonomi ,018 ,599 ,005 ,031 ,976 Ditolak 

EtikaProfesi ,497 ,170 ,414 2,928 ,006 Diterima 

TanggungJawab ,032 ,499 ,010 ,064 ,949 Ditolak 

StressKerja -,278 ,142 -,268 -1,955 ,059 Diterima 

 a. Dependent Variable: KinerjaAuditor 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2017) 

 

Hipotesis Pertama 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

Pengalaman sebesar 0.031/2 = 0.0155 dengan koefisien beta 0.347 jadi hipotesis 

diterima. Artinya pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Hipotesis Kedua 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi otonomi 

sebesar 0.976/2 = 0.488 dengan koefisien beta 0.018 jadi hipotesis ditolak. 

Artinya otonomi tidak berpengaruh  terhadap kinerja auditor. 

Hipotesis Ketiga 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi etika 

profesi sebesar 0.006/2 = 0.003 dengan koefisien beta 0.497 jadi hipotesis 

diterima. Artinya etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 
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Hipotesis Keempat 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

pelaksanaan tanggung jawab sebesar 0.949/2 = 0.4745 dengan koefisien beta 

+0.032 jadi hipotesis ditolak. Artinya pelaksanaan tanggung jawab tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Hipotesis Kelima 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi stess 

kerja sebesar 0.059/2 = 0.0295 dengan koefisien beta -0.278 jadi hipotesis 

diterima. Artinya stress kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

 

4.8. Pembahasan 

4.8.1.  Pengaruh Pengalaman terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengalaman berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis diterima. Hal ini didukung dengan 

hasil kuesioner yang menyatakan bahwa responden telah mengaudit banyak klien, 

banyak entitas sudah diperiksa, berbagai jenis penugasan pemeriksaan telah 

diselesaikan, semakin banyak entitas yang diperiksa, hasil pemeriksaan akan lebih 

baik, responden telah mengaudit dalam jangka waktu yang lama, lamanya bekerja 

sebagai auditor dapat mempengaruhi baik tidaknya pemeriksaan, dan lamanya 

responden bekerja sebagai auditor yang berarti pengalaman berpengaruh terhadap  

kinerja auditor. 
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Pengalaman kerja mencerminkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah 

dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, 

semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan 

sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Puspaningsih, 2004).  

Simanjutak (2005) mengemukakan bahwa pengalaman kerja dapat 

memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang 

melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang 

dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan 

memungkinkan peningkatan kinerja.Sedangkan Boner & Walker (1994) 

menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari penambahan 

pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus 

dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang professional. Auditor harus 

menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan disini dapat berupa kegiatan-kegiatan 

seperi seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang ketrampilan 

lainnya. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, diberikan pengarahan. 

Pengalaman merupakan seberapa lama seorang auditor telah menjalani 

profesinya. Dengan semakin bertambahnya pengalaman maka hasil kerja akan 

semakin optimal sehingga pengalaman bertambah akan meningkatkan kinerja 

auditor. Maka dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh positif antara 

pengalaman terhadap kinerja auditor. 
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Hasil penelitian  ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan Muliani 

dkk (2015) dan Sudarno (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara pengalaman terhadap kinerja auditor.  

 

4.8.2. Pengaruh Otonomi terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa otonomi tidak berpengaruh  

terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis ditolak. Otonomi merupakan tingkat 

kebebasan, independensi, dan kebijaksanaan yang dimiliki seseorang dalam 

merencanakan suatu pekerjaan dan menentukan cara apa yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Profesional otonomi adalah kebebasan atau hak 

prerogatif profesional untuk mengimplementasikan aplikasi pengetahuan profesi 

mereka. Terkait dengan peningkatan kinerja profesional, karakter pribadi 

profesional dan kondisi tempat profesional bekerja menjadi konsekuensi penting 

bagi KAP, bagi profesional itu sendiri, dan bagi pihak-pihak yang menggunakan 

jasa profesional. 

Menurut Au dan Cheung (dalam Wiesa, 2012) otonomi dapat mengurangi 

tekanan saat bekerja dan meningkatkan inisiatif dan kepercayaan diri saat bekerja. 

Dengan adanya otonomi mereka akan lebih bijaksana dalam bekerja tanpa 

ketegangan dan tekanan. Sebagai suatu contoh, sekalipun auditor dibayar oleh 

klien, dia harus memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit. Jika 

auditor tidak mendapatkan kebebasan dalam pekerjaan dan mengalami tekanan 

dari pihak yang telah membayar jasanya, maka kinerja auditor akan mengalami 
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penurunan akibat penyimpangan-penyimpangan, misalnya kasus suap menyuap 

yang terjadi di KAP.  

Alasan ditolaknya hipotesis pada penelitian ini adalah istilah otonomi yang 

digunakan untuk KAP kurang tepat. Variabel otonomi lebih tepat digunakan 

untuk perusahaan pemerintah yang memiliki rincian struktur jabatan dalam 

bekerja dan adanya tekanan dari atasan yang dapat mempengaruhi hasil kerja 

seseorang sehingga membutuhkan otonomi dalam bekerja. Namun di KAP, sifat 

kebebasan dan wewenang auditor dalam mengaudit kurang tepat digunakan, 

melainkan variabel independen yang lebih tepat digunakan auditor dalam bekerja. 

Dalam konteks pengauditan mengenal adanya independen dan pada penelitian ini 

lebih mengarah ke variabel independen dibandingkan otonomi yang memiliki arti 

sifat kebebasan dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor yang 

dapat dilihat dari item – item pertanyaan kuesioner yang hanya mengarah ke 

independensi auditor dalam bekerja. Meskipun demikian, kinerja auditor tetap 

dapat maksimal karena setiap auditor cenderung telah memiliki banyak 

pengalaman dalam penugasan yang membuat para auditor sudah mengerti peran 

yang harus dikerjakan saat penugasan. Oleh sebab itu  membuat otonomi yang 

diberikan tidak mempengaruhi kinerjanya dan menjadikan hipotesis ditolak.  

Pada penelitian ini  untuk pertanyaan otonomi hanya 2 pertanyaan 

kuesioner yang valid, sehingga akan mempengaruhi hasil. Penelitian yang 

mendukung hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lorsuwannarat (2014) 

yang menyatakan bahwa otonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
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4.8.3. Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa etika profesi berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis diterima. Hal ini didukung dengan 

hasil kuesioner yang menyatakan bahwa responden setuju dengan tanggapan 

bahwa etika profesi untuk mensukseskan profesi auditor, kepedulian pada etika 

profesi adalah sangat baik untuk dilaksanakan, merasa bangga ketika 

memberitahukan kepada orang lain bahwa peduli pada etika profesi, nilai-nilai 

yang diyakini dengan nilai-nilai yang ada dalam etika profesi auditor memiliki 

banyak kesamaan, aturan-aturan yang ada dalam etika profesi yang 

dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia telah sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik, kepedulian terhadap etika profesi dapat 

memberikan yang terbaik dalam melakukan setiap pekerjaan audit, tidak peduli 

terhadap etika profesi, apakah anda merasa bahwa tindakan tersebut 

merupakan suatu kesalahan, merasa senang dengan memilih profesi sebagai 

auditor dibanding profesi lainnya,  sehingga etika profesi  mempengaruhi kinerja 

auditor. 

Profesi adalah bagian penting dari suatu komunitas yang menjadi 

integritas dan dedikasi untuk melayani masyarakat yang akan memberikan 

kontribusi besar bagi masyarakat. Profesi audit adalah profesi yang mempunyai 

peranan penting bagi masyarakat. Kewajiban sosial adalah pandangan seseorang 

tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat 

maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut (Hall,1968) dalam 

Hastuti,dkk. (2003). 
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Pemahaman etika mengarah kepada sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

auditor dalam mencapai hasil yang lebih baik. Yanhari (2007) juga menemukan 

bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pemahaman terhadap 

kode etik atau etika auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku,dan 

perbuatan auditor dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya 

untuk menjaga mutu, citra, dan martabat auditor. Etika profesi terkait dengan kode 

etik setiap profesi. Etika profesi diperlukan oleh setiap profesi, khususnya bagi 

profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor.  

Semakin baik etika profesi diterapkan dan dipatuhi oleh auditor 

menunjukkan bahwa auditor telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik 

yang berlaku, sehingga hasil pemeriksaannya akan optimal dan baik, sehingga 

kinerja akan semakin meningkat. Maka dapat dikatakan terdapat pengaruh positif 

antara etika profesi terhadap kinerja auditor. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Choiriah 

(2011) melakukan penelitian dengan sampel auditor yang bekerja di KAP Kota 

Padang dan Pekanbaru dan hasil penelitiannya menyimpulkan hal serupa dimana 

etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.  

 

4.8.4. Pengaruh Pelaksanaan Tanggung Jawab terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis ditolak. Menurut 

Hakstian et.al., (1986) bahwa pelaksanaan tanggung jawab memiliki korelasi 

positif dengan skala achievement, dominance, affiliation, dan social desirability 
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yang merupakan “karakteristik pemimpin yang dapat diprediksi”. Dalam 

penelitian ini diharapkan bahwa seseorang yang melakukan pelaksanaan tanggung 

jawab yang tinggi akan memiliki kinerja yang tinggi juga.   

 Tetapi hasil penelitian ini menyatakan tidak ada pengaruh tanggung jawab 

terhadap kinerja auditor. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena menurut 

auditor pada penelitian ini tanggung jawab adalah hal yang wajib dilakukan 

auditor dalam setiap penugasannya sehingga dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya auditor yang diimplementasikan tinggi maupun rendah tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karena sudah menjadi kewajiban setiap auditor 

dalam bekerja, wajib bertanggung jawab di prakteknya sehingga tidak berdampak 

signifikan pada kinerja auditor.  

Selain itu dapat dilihat dari hasil kuesioner bahwa dalam melakukan 

pekerjaanya auditor yang menjadi responden pada penelitian ini jarang menjadi 

pemimpin dalam suatu kelompok, kurang senang mengambil alih suatu tanggung 

jawab, posisi tanggung jawab pada pekerjaan dan kegiatan di kantor dimasa lalu 

kurang mendukung dan tidak sering memberikan saran, sehingga menjadikan 

pelaksanaan tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pada 

penelitian ini  untuk pertanyaan pelaksanaan tanggung jawab hanya 2 pertanyaan 

kuesioner yang valid, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari 

kuesioner. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Matar (2012) yang menyimpulkan bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. 
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4.8.5. Pengaruh Stress Kerja terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa stress kerja berpengaruh 

negatif terhadap kinerja auditor, maka hipotesis diterima. Stres kerja merupakan 

suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan 

psikis, yang mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seorang karyawan. 

(Wai, dkk, 2013).  

Hal ini didukung dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa 

responden merasa pekerjaan yang saya kerjakan monoton dan hanya itu - itu saja 

diberi banyak tugas pada saat bersamaan sehingga susah mengaturnya, dalam 

mengerjakan pekerjaan mendapatkan desakkan dari atasan, tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan kepada saya sangat memberatkan sehingga membuat saya 

tertekan dan stres, dan responden merasa putus asa, karena tidak mengalami 

peningkatan posisi melalui promosi, padahal saya sudah lama bekerja di 

organisasi ini. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wai dkk (2013) 

menyatakan bahwa ada pengaruh stress kerja terhadap kinerja auditor. 

Ketidakmampuan melawan keterbatasan inilah yang akan menimbulkan frustasi, 

konflik, gelisah dan rasa bersalah yang merupakan tipe-tipe dasar stres. Akibat 

stres terhadap seseorang dapat bermacam-macam dan hal ini tergantung pada 

kekuatan konsep dirinya yang akhirnya menentukan besar kecilnya toleransi 

orang tersebut terhadap stres. Tetapi meskipun demikian fleksibilitas dan 

adaptasibilitas juga diperlukan agar seeorang dapat menghadapi stresnya dengan 

baik. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Masihabadi dkk (2015).  


