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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, jumlah 

responden yang memiliki kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah 45 responden. 

Terdapat selisin antara kuesioner yang dibagikan dengan kuesioner yang 

dikembalikan karena sebagian auditor sedang melakukan penugasan diluar KAP 

sehingga tidak dapat melakukan pengisian kuesioner yang telah dibagikan. Hasil 

akhir dari jumlah kuesioner yang dibagikan dapat dilihat pada tabel dibawah: 

Tabel 4.1 

Data Persebaran Kuesioner 

No KAP 
Kuesioner yang 

dibagikan 

Kuesioner yang 

dikembalikan 

1. 
KAP. Benny, Tony, Frans, & 

Daniel (cab) 
10 6 

2. 
KAP. Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 
10 4 

3. 
KAP. Bayudi, Yohana, Suzy, 

Arie 
10 5 

4. KAP. Tri Bowo Yulianti 10 7 
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5. 
KAP. Achmad Rasyid, 

Hisbullah & Jerry (Cab) 
5 5 

6. KAP. Riza, Syahril & Rekan 10 7 

7. KAP. Drs. Idjang Soetikno 5 5 

8. KAP. Sodikin & Harijanto 10 6 

Total  70 45 

 

4.2. Data Demografi Responden Penelitian 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan usia,jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. 

Tabel 4.2 

Responden menurut Usia 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Usia 45 20,00 36,00 24,2000 2,80908 

Valid N 

(listwise) 
45     

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dilihat dari frekuensi diatas usia responden minimum adalah 20thn dan 

maksimum 36thn dengan rata-rata usia responden 24thn 2 bulan. 
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Tabel 4.3 

Responden menurut jenis kelamin 

Jenis_kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 22 48,9 48,9 48,9 

Perempuan 23 51,1 51,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dilihat dari frekuensi jenis kelamin diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden yang mengisi kolom jenis kelamin adalah sebanyak 45 responden 

dengan presentase 48,9%(22 orang) adalah laki-laki dan 51,1% (23 orang) adalah 

perempuan. 

Tabel 4.4 

Responden menurut Masa Bekerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lama_Bekerja 45 1,00 11,00 2,1778 1,72269 

Valid N 

(listwise) 
45     

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel masa kerja, responden dalam penelitian ini setidaknya 

sudah bekerja selama 1 tahun dan maksimum 11 tahun. Responden dalam 

penelitian ini rata-rata telah bekerja selama 2 tahun 2 bulan 
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Tabel 4.5 

Responden menurut pendidikan terakhir 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 3 6,7 6,7 6,7 

S1 41 91,1 91,1 97,8 

S2 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Menurut tabel diatas terdapat 3 responden(6,7%) memiliki pendidikan 

terakhir D3, 41 responden(91,1%) memiliki pendidikan terakhir S1 dan 1 

responden(2,2%) memiliki pendidikan terakhir S2. 

4.3. Hasil Pengujian 

4.3.1. Uji Validitas Data 

Untuk menguji valid atau tidaknya data yang didapat yaitu dengan cara 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk (df) = n-2, n merupakan 

jumlah sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 45 dan 

besarnya (df) = 45-2 =43. dengan df = 43 dan α = 0.05, didapat r tabel = 0,2876. r 

hitung dapat dilihat dari tampilan output cronbach’s alpha pada kolom correlated 

item-total corelation. Jikahasil r hitung > r tabel,maka dinyatakan valid. 

Kuesioner Big Five Personality, membagi 44 pertanyaan sifat kepribadian 

menjadi lima dimensi yaitu Openness to experience, Conscientiousness, 
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Extraversion, Agreeableness,dan  Neuroticism.  Yang akan di teliti pengaruhnya 

pada masing-masing dimensi terhadap kinerja auditor. 

Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji dimensi 

Extraversion. Dalam pengujian extraversion dilakukan penyesuaian pertanyaan 

dalam kuesioner terhadap poin pertanyaan  pengujian Validitas seperti berikut: 

Tabel 4.6 

Penyesuaian Pertanyaan extraversion 

Q1  → Ext_01 Q26 → Ext_06 

Q6R → Ext_02 Q31 → Ext_07 

Q11 →  Ext_03 Q36 → Ext_08 

Q16 → Ext_04  

Q21R → Ext_05  

Demikian hasil pengujian extraversion : 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas Extraversion 

Pertanyaan 
Corrected Item-Total 

Correlation 
r tabel Keterangan 

Ext_01 ,561 ,2940 Valid 

Ext_02 ,404 ,2940 Valid 

Ext_03 ,425 ,2940 Valid 

Ext_04 ,511 ,2940 Valid 

Ext_05 ,490 ,2940 Valid 

Ext_06 ,455 ,2940 Valid 

Ext_07 ,664 ,2940 Valid 

Ext_08 ,348 ,2940 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk dimensi Extraversion dapat dikatakan valid. Semua 

nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 45). 

Dalam pengujian dimensi agreeableness dilakukan penyesuaian 

pertanyaan dalam kuesioner terhadap poin pertanyaan  pengujian Validitas seperti 

berikut: 

Tabel 4.8 

Penyesuaian Pertanyaan Agreeableness 

Q2R  → Agr_01 Q27R → Agr_06 

Q7 → Agr_02 Q32 → Agr_07 

Q12R →  Agr_03 Q37R → Agr_08 

Q17 → Agr_04 Q42 → Agr_09 

Q22 → Agr_05  
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Demikian hasil pengujian  agreeableness : 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas Agreeableness 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Agr_08 tidak valid karena r 

hitung < r tabel. Maka harus dilakukan pengujian ulang dengan membuang 

Agr_08. berikut ini adalah hasil pengujian ulang validitas untuk dimensi 

Agreeableness: 

 

 

 

 

 

pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation (r 

hitung) 

r tabel keterangan 

Agr_01 ,504 ,2940 Valid 

Agr_02 ,624 ,2940 Valid 

Agr_03 ,579 ,2940 Valid 

Agr_04 ,367 ,2940 Valid 

Agr_05 ,566 ,2940 Valid 

Agr_06 ,432 ,2940 Valid 

Agr_07 ,385 ,2940 Valid 

Agr_08 ,120 ,2940 Tidak Valid 

Agr_09 ,367 ,2940 Valid 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian ke 2 Validitas Agreeableness 

Pertanyaan 
Corrected Item-Total 

Correlation(r hitung) 
r tabel Keterangan 

Agr_01 ,510 ,2940 Valid 

Agr_02 ,650 ,2940 Valid 

Agr_03 ,624 ,2940 Valid 

Agr_04 ,389 ,2940 Valid 

Agr_05 ,569 ,2940 Valid 

Agr_06 ,428 ,2940 Valid 

Agr_07 ,362 ,2940 Valid 

Agr_09 ,389 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Setelah dilakukan pengujian ulang dengan membuang Agr_08 dalam tabel 

diatas setiap komponen pertanyaan memiliki hasil r hitung > r tabel maka 

pertanyaan Agr_01, Agr_02, Agr_03, Agr_04, Agr_05, Agr_06, Agr_07, Agr_09 

dinyatakan valid. 

Dalam pengujian dimensi conscientiousness dilakukan penyesuaian 

pertanyaan dalam kuesioner terhadap poin pertanyaan  pengujian Validitas seperti 

berikut: 
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Tabel 4.11 

Penyesuaian Pertanyaan Conscientiousness 

Q3  → Cons_01 Q28 → Cons_06 

Q8R → Cons_02 Q33 → Cons_07 

Q13 →  Cons_03 Q38 → Cons_08 

Q18R → Cons_04 Q43R → Cons_09 

Q23R → Cons_05  

Demikian hasil pengujian : 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Validitas Conscientiousness 

Pertanyaan 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r hitung) 

r tabel keterangan 

Cons_01 ,491 ,2940 Valid 

Cons_02 ,307 ,2940 Valid 

Cons_03 ,614 ,2940 Valid 

Cons_04 ,715 ,2940 Valid 

Cons_05 ,669 ,2940 Valid 

Cons_06 ,585 ,2940 Valid 

Cons_07 ,667 ,2940 Valid 

Cons_08 ,502 ,2940 Valid 

Cons_09 ,411 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

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

semua item pertanyaan untuk dimensi conscientiousness dapat dikatakan valid. 
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Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 

45). 

Dalam pengujian dimensi neuroticism dilakukan penyesuaian pertanyaan 

dalam kuesioner terhadap poin pertanyaan  pengujian Validitas seperti berikut: 

Tabel 4.13 

Penyesuaian Pertanyaan Neuroticism 

Q4  → Neu_01 Q29 → Neu_06 

Q9R → Neu_02 Q34R → Neu_07 

Q14 →  Neu_03 Q39 → Neu_08 

Q19 → Neu_04  

Q24R → Neu_05  

Demikian hasil pengujian : 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Validitas Neuroticism 

Pertanyaan Corrected Item-Total Correlation(r hitung) r tabel Keterangan 

Neu_01 ,328 ,2940 Valid 

Neu_02 ,086 ,2940 Tidak Valid 

Neu_03 ,831 ,2940 Valid 

Neu_04 ,750 ,2940 Valid 

Neu_05 ,775 ,2940 Valid 

Neu_06 ,689 ,2940 Valid 

Neu_07 ,714 ,2940 Valid 

Neu_08 ,579 ,2940 Valid 
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Sumber: Data yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Neu_02 tidak valid karena r 

hitung < r tabel. Maka harus dilakukan pengujian ulang dengan membuang 

Neu_02. berikut ini adalah hasil pengujian ulang validitas untuk dimensi 

Neuroticism: 

Tabel 4.15 

Hasil Pegujian ke 2 Validitas Neurocisim 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Neu_01 ,274 ,2940 Tidak Valid 

Neu_03 ,859 ,2940 Valid 

Neu_04 ,786 ,2940 Valid 

Neu_05 ,834 ,2940 Valid 

Neu_06 ,684 ,2940 Valid 

Neu_07 ,760 ,2940 Valid 

Neu_08 ,624 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Setelah dilakukan pengujian ulang dengan membuang Neu_02 dalam tabel 

diatas ternyata tetap ada yang tidak valid yaitu Neu_01 yang masih memiliki nilai 

r hitung dibawah nilai r tabel untuk df = 43 yaitu ,2940. maka dilakukan pengujian 

kembali dengan membuang Neu_01. berikut adalah hasil pengujian ke3 dimensi 

Neuroticism: 
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Tabel 4.16 

Hasil Pengujian ke 3 Validitas Neuroticism 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Neu_03 ,868 ,2940 Valid 

Neu_04 ,793 ,2940 Valid 

Neu_05 ,886 ,2940 Valid 

Neu_06 ,749 ,2940 Valid 

Neu_07 ,782 ,2940 Valid 

Neu_08 ,629 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Setelah dilakukan pengujian ulang yang ke 2 dengan membuang Neu_01 

dalam tabel diatas setiap komponen pertanyaan memiliki hasil r hitung > r tabel 

maka pertanyaan Neu_03, Neu_04, Neu_05, Neu_06, Neu_07, Neu_08 

dinyatakan valid. 

Dalam pengujian dimensi openness to experience dilakukan penyesuaian 

pertanyaan dalam kuesioner terhadap poin pertanyaan  pengujian Validitas seperti 

berikut: 
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Tabel 4.17 

Penyesuaian Pertanyaan Openness to Experience 

Q5  → Opn_01 Q30 → Opn_06 

Q10 → Opn_02 Q35R → Opn_07 

Q15 →  Opn_03 Q40 → Opn_08 

Q20 → Opn_04 Q41R → Opn_09 

Q25 → Opn_05 Q44 → Opn_10 

Demikian hasil pengujian : 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Validitas Openness to Experience 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Opn_01 ,390 ,2940 Valid 

Opn_02 ,224 ,2940 Tidak Valid 

Opn_03 ,364 ,2940 Valid 

Opn_04 ,431 ,2940 Valid 

Opn_05 ,182 ,2940 Tidak Valid 

Opn_06 ,530 ,2940 Valid 

Opn_07 ,627 ,2940 Valid 

Opn_08 ,672 ,2940 Valid 

Opn_09 ,210 ,2940 Tidak Valid 

Opn_10 ,619 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Opn_02, Opn_05, Opn_09 

tidak valid karena r hitung < r tabel. Maka harus dilakukan pengujian ulang 

dengan membuang Opn_02, Opn_05, Opn_09 . berikut ini adalah hasil pengujian 

ulang validitas untuk dimensi Openness to Experience: 

Tabel 4.19 

Hasil Pengujian ke 2 Validitas Openness to Experience 

Pertanyaan 

Corrected Item-

Total Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Opn_01 ,286 ,2940 Tidak Valid 

Opn_03 ,445 ,2940 Valid 

Opn_04 ,314 ,2940 Valid 

Opn_06 ,650 ,2940 Valid 

Opn_07 ,610 ,2940 Valid 

Opn_08 ,605 ,2940 Valid 

Opn_10 ,748 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Setelah dilakukan pengujian ulang dengan membuang Opn_02, Opn_05, 

Opn_09 dalam tabel diatas ternyata tetap ada yang tidak valid yaitu Opn_01 yang 

masih memiliki nilai r hitung dibawah nilai r tabel untuk df = 43 yaitu ,2940. 

maka dilakukan pengujian kembali dengan membuang Opn_01. berikut adalah 

hasil pengujian ke3 dimensi Openness to Experience: 
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Tabel 4.20 

Hasil Pengujian ke 3 Validitas Openness to Experience 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation (r 

hitung) 

r tabel Keterangan 

Opn_03 ,477 ,2940 Valid 

Opn_04 ,285 ,2940 Tidak Valid 

Opn_06 ,682 ,2940 Valid 

Opn_07 ,602 ,2940 Valid 

Opn_08 ,562 ,2940 Valid 

Opn_10 ,772 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Setelah dilakukan pengujian ulang dengan membuang Opn_01 dalam tabel 

diatas ternyata masih ada yang tidak valid yaitu Opn_04 yang masih memiliki 

nilai r hitung dibawah nilai r tabel untuk df = 43 yaitu ,2940. maka dilakukan 

pengujian kembali dengan membuang Opn_04. berikut adalah hasil pengujian ke4 

dimensi Openness to Experience: 
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Tabel 4.21 

Hasil Pengujian ke 4 Validitas Openness to Experience 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

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

pertanyaan Opn_03, Opn_06, Opn_07, Opn_08, Opn_10 untuk dimensi Openness 

to experience dapat dikatakan valid. Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 

(nilai r tabel untuk sampel sebanyak 45). 

Tabel 4.22 

Hasil Pengujian Validitas Konflik Peran 

Pertanyaan 
Corrected Item-Total 

Correlation (r hitung) 
r tabel Keterangan 

KP_01 ,657 ,2940 Valid 

KP_02 ,685 ,2940 Valid 

KP_03 ,728 ,2940 Valid 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Opn_03 ,565 ,2940 Valid 

Opn_06 ,666 ,2940 Valid 

Opn_07 ,552 ,2940 Valid 

Opn_08 ,548 ,2940 Valid 

Opn_10 ,816 ,2940 Valid 
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KP_04 ,419 ,2940 Valid 

KP_05 ,670 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

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

semua item pertanyaan untuk variabel Konflik Peran dapat dikatakan valid. 

Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 

45). 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 

Pertanyaan 
Corrected Item-Total 

Correlation(r hitung) 
r tabel Keterangan 

KO_01 ,492 ,2940 Valid 

KO_02 ,603 ,2940 Valid 

KO_03 ,488 ,2940 Valid 

KO_04 ,636 ,2940 Valid 

KO_05 ,651 ,2940 Valid 

KO_06 ,610 ,2940 Valid 

KO_07 ,622 ,2940 Valid 

KO_08 ,465 ,2940 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

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

semua item pertanyaan untuk variabel Komitmen Organisasi dapat dikatakan valid. 

Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 

45) 
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Tabel 4.24 

Hasil Pengujian Validitas Ketidakjelasan Peran 

Pertanyaan 

Corrected Item-

Total Correlation 

( r hitung) 

r tabel Keterangan 

KtdP_01 ,575 ,2940 Valid 

KtdP_02 ,785 ,2940 Valid 

KtdP_03 ,716 ,2940 Valid 

KtdP_04 ,617 ,2940 Valid 

KtdP_05 ,594 ,2940 Valid 

KtdP_06 ,419 ,2940 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

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

semua item pertanyaan untuk variabel Ketidakjelasan Peran dapat dikatakan valid. 

Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 

45). 
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Tabel 4.25 

Hasil Pengujian Validitas Kinerja Auditor 

Pertanyaan 

Corrected Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

KnA_01 ,708 ,2940 Valid 

KnA_02 ,571 ,2940 Valid 

KnA_03 ,483 ,2940 Valid 

KnA_04 ,628 ,2940 Valid 

KnA_05 ,687 ,2940 Valid 

KnA_06 ,668 ,2940 Valid 

KnA_07 ,644 ,2940 Valid 

KnA_08 ,730 ,2940 Valid 

KnA_09 ,788 ,2940 Valid 

KnA_10 ,767 ,2940 Valid 

KnA_11 ,644 ,2940 Valid 

KnA_12 ,302 ,2940 Valid 

KnA_13 ,689 ,2940 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

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

semua item pertanyaan untuk variabel Kinerja Auditor dapat dikatakan valid. 

Semua nilai korelasi lebih besar dari 0,2940 (nilai r tabel untuk sampel sebanyak 

45). 
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4.3.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji cronbach’s 

alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel untuk item valid 

diringkas pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.26 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel/Dimensi Output Alpha Cronbach’s Alpha Keterangan 

Extraversion 0,770 0,70 Reliabel 

Agreeableness 0,785 0,70 Reliabel 

Conscientiousness 0,827 0,70 Reliabel 

Neuroticism 0,924 0,70 Reliabel 

Openness to 

experience 
0,826 0,70 Reliabel 

Konflik Peran 0,823 0,70 Reliabel 

Komitmen 

Organisasi 
0,840 0,70 Reliabel 

Ketidakjelasan 

Peran 
0,834 0,70 Reliabel 

Kinerja Auditor 0,901 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Dari hasil tabel tersebut menunjukan bahwa semua variabel yang 

digunakan untuk mengukur kinerja auditor adalah reliabel dan akan digunakan 

untuk pengujian selanjutnya. 
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4.3.3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai- 

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam penelitian. 

Tabel 4.27 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Variabel / 

Dimensi 

Kisara

n 

Teoriti

s 

Kisara

n 

Empiri

s 

Rata-

rata 

Empiri

s 

Range Kategori 

Ket 

Renda

h 

Sedan

g 

Tingg

i 

Extraversion 8-40 28-40 
33,668

9 

8-

18,67 

18,68-

29,32 

29,33

-40 
Tinggi 

Agreeableness 8-40 28-40 
33,377

8 

8-

18,67 

18,68-

29,32 

29,33

-40 
Tinggi 

Conscientiousne

ss 
9-45 28-43 

36,711

1 
9-21 22-33 34-45 Tinggi 

Neuroticism 6-30 13-30 
24,644

4 
6-14 15-22 23-30 Tinggi 

Openness to 

Experience 
5-25 9-24 

17,600

0 

5-

11,67 

11,68-

18,33 

18,34

-25 

Sedan

g 

Konflik Peran 5-25 5-16 
10,511

1 

5-

11,67 

11,68-

18,33 

18,34

-25 

Renda

h 

Komitmen 

Organisasi 
8-40 25-40 

32,822

2 

8-

18,67 

18,68-

29,32 

29,33

-40 
Tinggi 
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Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Skor rata-rata jawaban responden dari Extraversion adalah 33,6689 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya auditor memiliki antusias dan energik dalam 

melakukan setiap pekerjaan auditnya. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Agreeableness adalah 33,3778 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya auditor dapat saling membantu dan 

memperhatikan kinerja rekannya sehingga tim audit dapat saling support dalam 

menyelesaikan penugasan audit dan kinerja. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Conscientiousness adalah 36,7111 

dan termasuk kategori tinggi. Artinya auditor memiliki tanggung jawab yang 

tinggi dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien dan cermat dalam 

melihat ketidakbenaran maupun kekeliruan yang mungkin terjadi dalam laporan 

keuangan klien 

Skor rata-rata jawaban responden dari Neuroticism adalah 24,6444 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya auditor kerap merasa tertekan dalam melakukan 

penugasan terutama apabila terjadi penumpukan tugas dalam melakukan 

penugasan audit. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Openness to Experience adalah 

Ketidakjelasan 

Peran 
6-30 6-17 

11,444

4 
6-14 15-22 23-30 

Renda

h 

Kinerja Auditor 13-65 45-65 
53,600

0 

13-

30,33 

30,34-

47,67 

47,68

-65 
Tinggi 
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17,6000 dan termasuk kategori sedang. Artinya tingkat kecerdasan dankreativitas  

auditor ada pada tingkat rata-rata sehingga  solusi yang mampu diberikan untuk 

berbagai permasalahan dalam melaksanakanpenugasan tidaklah terlalu baik. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Konflik Peranadalah 10,5111 dan 

termasuk kategori rendah. Artinya jarang terjadi adanya dua atau lebih perintah 

yang bertentangan yang diterima secara bersamaan. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Komitmen Organisasi adalah 

32,8222 dan termasuk kategori tinggi. Artinya auditor memiliki sikap untuk 

memihak dan memiliki keinginan untuk tetap berada pada KAPnya. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Ketidakjelasan Peranadalah 11,4444 

dan termasuk kategori rendah. Artinya auditor sering kesulitan  dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan karena ketidak tahuan auditor. 

Skor rata-rata jawaban responden dari Kinerja Auditoradalah 53,6000 dan 

termasuk kategori tinggi. Artinya auditor memiliki perwujudan kerja yang baik  

dalam rangka mencapai hasil keria yang lebih baik. 

4.3.4. Uji Normalitas 

Pengujian distribusi normal dlakukan dengan  data normal atau mendekati 

normal. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai 

Kolmogorov- Smirnov menunjukan nilai signifikan diatas 0,05 maka residual 

terdistribusi dengan normal. 
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Tabel 4.28 

Hasil Pengujian Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
,087 45 ,200* ,988 45 ,914 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dilihat dari perhitungan uji tersebut diperoleh hasil bahwa dalam 

kolmogorov-smirnov signifikansinya adalan 0,200 yang berarti berada pada posisi 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang akan 

diuji memenuhi asumsi normalitas. 

4.3.5. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikoliearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. 

Pengujian multikolinaritas dilakukan pada model regresi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika nilai tolerance >0.1 dan VIF≤ 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Consta

nt) 
-7,715 10,749  -,718 ,478   

Ext_Tota

l 
,928 ,170 ,521 5,456 ,000 ,305 3,275 

Agr_Tot

al 
,400 ,193 ,234 2,070 ,046 ,219 4,567 

Cons_To

tal 
,258 ,166 ,189 1,553 ,079 ,188 5,308 

Neu_Tot

al 
-,397 ,106 -,302 -3,756 ,001 ,431 2,320 

Opn_Tot

al 
,068 ,082 ,057 ,835 ,409 ,590 1,696 

KP_Tota

l 
-,104 ,109 -,056 -,957 ,345 ,804 1,243 

KO_Tota

l 
,487 ,210 ,284 2,322 ,026 ,186 5,371 

KtdP_To

tal 
,013 ,240 ,007 ,053 ,958 ,156 6,421 

a. Dependent Variable: KnA_Total 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada 

variabel independen yang digunakan karena tidak terdapat nilai VIF >10 dan nilai 

Tolerance < 0.1.  

4.3.6. Uji Heteroskedositas 

Tabel 4.30 

Hasil Pengujian Heteroskedasitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,938 5,975  1,663 ,105 

Ext_Total ,022 ,095 ,062 ,228 ,821 

Agr_Total ,075 ,107 ,223 ,699 ,489 

Cons_Total ,079 ,093 ,294 ,856 ,398 

Neu_Total -,111 ,059 -,428 -1,884 ,068 

Opn_Total -,053 ,045 -,229 -1,180 ,246 

KP_Total -,104 ,061 -,286 -1,720 ,094 

KO_Total -,206 ,117 -,612 -1,769 ,085 

KtdP_Total -,174 ,134 -,493 -1,305 ,200 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Gletser. Uji Gletser yaitu 

dengan meregresikan seluruh variabel independen terhadap nilai residualnya. Pada 

tabel diatas menunjukan bahwa variabel independen bebas dari heteroskedositas. 
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Nilai signifikan untuk masing-masing variabel independen tidak ada yang lebih 

kecil dari 0,05. 

4.3.7. Uji Fit Model 

Berikut adalah hasil dari uji F pada penelitian ini: 

Tabel 4.31 

Hasil Pengujian Fit Model 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1100,094 8 137,512 40,344 ,000b 

Residual 122,706 36 3,409   

Total 1222,800 44    

a. Dependent Variable: KnA_Total 

b. Predictors: (Constant), KtdP_Total, KP_Total, Opn_Total, Neu_Total, Ext_Total, Agr_Total, 

Cons_Total, KO_Total 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa sig. F sebesar 0,000 < 0.05 

artinya model fit, jadi variabel independen pada penelitian ini dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen.  

4.3.8. Uji Koefisien Determinasi 

Dalam pengujian untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan pengujian koefisien 
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determinasi. Pengujian ini dilihat melalui nilai adjusted R square dengan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.32 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,948a ,900 ,877 1,84621 

a. Predictors: (Constant), KtdP_Total, KP_Total, Opn_Total, Neu_Total, 

Ext_Total, Agr_Total, Cons_Total, KO_Total 

b. Dependent Variable: KnA_Total 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 

0,877 yang artinya bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independen sebesar 87,7%. Hal ini berarti variabel-variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen Kinerja Auditor sebesar 87,7%. 

Sedangkan sisanya 12,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

4.3.9. Uji Hipotesis 

Hasil Pengujian regresi, dapat dilihat dari tabel dibawah  ini: 
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Tabel 4.33 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 

Keteran

gan B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7,715 10,749  -,718 ,478   

Ext_Total 
,928 ,170 ,521 5,456 ,000 ,000 

Diterim

a 

Agr_Total 
,400 ,193 ,234 2,070 ,046 ,023 

Diterim

a 

Cons_Tota

l 
,258 ,166 ,189 1,553 ,079 ,0395 

Diterim

a 

Neu_Total -,397 ,106 -,302 -3,756 ,001 ,0005 diterima 

Opn_Total ,068 ,082 ,057 ,835 ,409 ,2045 ditolak 

KP_Total -,104 ,109 -,056 -,957 ,345 ,1725 ditolak 

KO_Total ,487 ,210 ,284 2,322 ,026 ,013 diterima 

KtdP_Tota

l 
,013 ,240 ,007 ,053 ,958 ,479 ditolak 

 

KnA = -7,715+ 0,928Ext + 0,400Agr + 0,258Cons + -0,397Neu + 

0,068Opn + -0,104KP + 0,487KO + 0,013KtdP + 10,749 

Keterangan:  

KnA  = Kinerja Auditor 

Ext  = Extraversion 



66 

 

Agr  = Agreeableness 

Cons  = Conscientiousness 

Neu  = Neuroticism 

Opn  = Openness 

KP  = Konflik Peran 

KO  = Komitmen Organisasi 

KtdP  = Ketidakjelasan Peran 

Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas makna pengaruh dari masing-

masing variabel dijelaskan dalam hasil pengujian sebagai berikut: 

1. Hasil t hitung sig/2 antara Extraversion terhadap Kinerja Auditor sebesar 

0,000 < 0,05 dengan koefisien beta positif 0,928 maka dapat disimpulkan bahwa 

H1a yaitu dimensi Extraversion memiliki pengaruh yang positif terhadap Kinerja 

Auditor pada KAP di Semarang diterima. 

2.  Hasil t hitung sig/2 antara Conscientiousness terhadap Kinerja Auditor 

sebesar 0,0395 < 0,05 dengan koefisien beta positif 0,258maka dapat disimpulkan 

bahwa H1b yaitu dimensi Conscientiousness memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Kinerja Auditor pada KAP di Semarang diterima. 

3.  Hasil t hitung sig/2 antara Openness to Experience terhadap Kinerja 

Auditor sebesar 0,2045 > 0,05 dengan koefisien beta positif 0,068 maka dapat 

disimpulkan bahwa H1c yaitu dimensi Openness to experience memiliki pengaruh 
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yang positif terhadap Kinerja Auditor pada KAP di Semarang ditolak. 

4. Hasil t hitung sig/2 antara Agreeableness terhadap Kinerja Auditor sebesar 

0,023 < 0,05 dengan koefisien beta positif 0,400 maka dapat disimpulkan bahwa 

H1d yaitu dimensi Agreeableness memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Kinerja Auditor pada KAP di Semarang diterima. 

5. Hasil t hitung sig/2 antara Neuroticisim terhadap Kinerja Auditor sebesar 

0,0005 < 0,05 dengan koefisien beta negatif 0,397 maka dapat disimpulkan bahwa 

H1e yaitu dimensi Neuroticism memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kinerja 

Auditor pada KAP di Semarang diterima. 

6. Hasil t hitung sig/2 antara Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor sebesar 

0,1725 > 0,05 dengan koefisien beta negatif 0,104 maka dapat disimpulkan bahwa 

H2 yaitu variabel Konflik Peran memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kinerja 

Auditor pada KAP di Semarang ditolak . 

7. Hasil t hitung sig/2 antara Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor 

sebesar 0,013 < 0,05 dengan koefisien beta positif 0,487 maka dapat disimpulkan 

bahwa H3 yaitu variabel Komitmen Organisasi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Kinerja Auditor pada KAP di Semarang diterima. 

8. Hasil t hitung sig/2 antara Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor 

sebesar 0,479 > 0,05 dengan koefisien beta positif 0,013 maka dapat disimpulkan 

bahwa H4 yaitu variabel Ketidakjelasan Peran memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap Kinerja Auditor pada KAP di Semarang ditolak . 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Extraversion terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,928 maka hipotesis diterima. Artiya Extraversion 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat antusias dan energik dari dimensi 

extraversion yang dimiliki para auditor eksternal pada KAP di semarang dapat 

berdampak positif dengan meningkatnya kinerja yang dikemukaakan oleh 

Goldwasser (1993) dalam Fanani et al (2008) yang mengatakan bahwa 

pencapaian kinerja yang lebih baik dipengaruhi oleh standar dan kurun waktu 

tertentu yaitu: (1) kualitas kerja atau mutu penyelesaian pekerjaan auditor; (2) 

kuantitas kerja atau jumlah hasil yang dapat diselesaikan auditor; dan (3) 

ketepatan waktu atau ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

tersedia. Dalam hal mutu penyelesaian pekerjaan auditor, sifat antusias dan 

energik yang utamanya dimiliki oleh dimensi extraversion tentunya mampu 

mebuat para auditor dapat bekerja dengan lebih bersemangat dan tidak lesu 

sehingga auditor dalam melakukan penelusuran bukti-bukti dan data yang dimiliki 

oleh klien setiap bukti dapat lebih diperhatikan dengan semangat dan antusias 

sehingga setiap bukti yang diperiksa menjadi lebih akurat dan terpercaya dan pada 

akhirnya mutu penyelesaian dari pekerjaan audit pun akan meningkat.  

Sifat antusias dan energik dari dimensi extraversion juga mampu 

mempengaruhi jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan oleh para auditor 
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karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan energik dan antusias pasti akan 

membuat hal-hal yang dikerjakan saat mengaudit akan lebih cepat selesai, akibat 

dari sikap antusias dan energik milik dimensi extraversion ini bukan tidak 

mungkin akan mampu membuat para auditor dapat memulai pekerjaan tepat 

waktu dan bahkan dengan antusiasme yang tinggi juga dimungkinkan untuk 

membuat para auditor mau untuk bekerja lembur untuk menyelesaikan 

pekerjaannya tentunya kuantitas pekerjaan yang dapat diselesaikanpun akan 

meningkat seiring dengan hal-hal positif yang dapat dimunculkan oleh dimensi 

extraversion. Dengan sifat energik dan antusias milik dimensi extraversion juga 

pastinya akan membuat presentase ketepatan penyelesaian pekerjaan meningkat 

karena dengan sifat energik dan antusias tidak akan ada pekerjaan yang tertunda 

dan semua penugasan dilaksanakan dengan antusias. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dimensi extraversion akan berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. 

Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini 

(2013) dalam penelitiannya pada KAP di bali menemukan bahwa dimensi  

extraversion memiliki pengaruh dengan kinerja auditor. Wahyuprihati (2011) 

dalam penelitiannya terhadap pegawai di pusat pembinaan mental markas besar 

tentara nasional indonesia di cilangkap jakarta timur menemukan bahwa dimensi  

Extraversion berpengaruh positif pada kinerja. Dewi et al., (2014) dalam 

penelitiannya Extraversion memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

auditor KAP di Provinsi Bali. 
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4.4.2. Pengaruh Conscientiousness terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,258 maka hipotesis diterima. Artinya 

Conscientiousness berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat suka bekerja keras, sesuai dengan 

rencana, teratur, cermat dan terperinci dari dimensi conscientiousness yang 

dimiliki para auditor eksternal pada KAP di semarang dapat berdampak positif 

dengan meningkatnya kinerja yang dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) dalam 

Fanani et al (2008) yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih baik 

dipengaruhi oleh standar dan kurun waktu tertentu yaitu: (1) kualitas kerja atau 

mutu penyelesaian pekerjaan auditor; (2) kuantitas kerja atau jumlah hasil yang 

dapat diselesaikan auditor; dan (3) ketepatan waktu atau ketepatan penyelesaian 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dalam hal mutu penyelesaian sifat  

cermat dan terperinci yang dimiliki dimensi conscientiousness mampu membuat 

para auditor pada KAP di semarang menjadi lebih mudah menemukan kekeliruan 

pencatatan maupun ketidakbenaran pencatatan yang terjadi karena dengan sifat 

cermat milik dimensi conscientiousness para auditor tidak akan melewatkan 

pengecekan/pencocokan bukti yang sedang ditelusur dengan angka yang tertulis 

dalam laporan keuangan perusahaan. 

 Tentunya apabila terdapat pencatatan yang berbeda auditor dengan 

dimensi conscientiousness  yang tinggi akan mampu menelusur ketidakbenaran 

tersebut hingga ke tiap-tiap nota karena dimensi conscientiousness juga pada 

umumnya adalah orang yang memiliki sifat terperinci sehingga setiap perbedaan 
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pencatatan akan di telaah dengan rinci hingga auditor dapat mengetahui apakah 

perbedaan tersebut adalah kekeliruan atau ketidakbenaran yang akan membuat 

mutu penyelesaian auditor lebih baik. Dalam hal jumlah penyelesaian pekerjaan 

para auditor dengan dimensi conscientiousness juga terbantu oleh sifat suka 

bekerja keras sesuai dengan rencana dan teratur karena para auditor dalam 

melaksanakan penugasannya telah direncanakan dengan baik terlebih dahulu 

sehingga terhindar dari terjadinya kesalahan prosedur audit dan pembagian tugas 

yang dilakukan akan menjadi dasar untuk tugas-tugas berikutnya sehingga dengan 

perencanaan yang teratur dan ditambah dengan sifat suka bekerja keras milik 

dimensi conscientiousness akan membuat jumlah penyelesaian pekerjaan oleh 

para auditor akan meningkat. Ditambah lagi dengan terbiasanya auditor dengan 

sifat terencana dan teratur tentu membuat para auditor dapat menyelesaikan 

penugasan audit tepat waktu karena para auditor akan merencanakan batas waktu 

penyelesaian setiap tugas-tugasnya yang tidak sampai melewati batas waktu 

penyelesaian penugasan. 

Hal ini sejalan dengan Rustiarini (2013) dalam penelitiannya pada KAP di 

bali menemukan bahwa dimensi conscientiousness berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Wahyuprihati (2011) dalam penelitiannya pada pegawai pusat 

pembinaan mental markas besar tentara nasional indonesia cilangkap jakarta timur 

menemukan bahwa dimensi conscientiousness berpengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai di tempat tersebut. Metia (2009) dalam penelitiannya terhadap 

karyawan kantor perum pegadaian medan menemukan bahawa dimensi 

conscientiousness memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. 



72 

 

4.4.3. Pengaruh Openness to Experience terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi > 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,068 maka hipotesis ditolak. Artiya Openness to 

Experience tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat imajinatif, cerdik, menyukai 

variasi, ingin tahu, kreatif, inovatif, memiliki pemikiran bebas dan orisinil dari 

dimensi openness to experience yang dimiliki para auditor eksternal pada KAP di 

semarang dapat tidak berpengaruh dengan meningkatnya kinerja yang 

dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) dalam Fanani et al (2008) yang 

mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih baik dipengaruhi oleh standar 

dan kurun waktu tertentu yaitu: (1) kualitas kerja atau mutu penyelesaian 

pekerjaan auditor; (2) kuantitas kerja atau jumlah hasil yang dapat diselesaikan 

auditor; dan (3) ketepatan waktu atau ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang tersedia. Dalam hal ini para auditor KAP wilayah semarang 

memiliki kecenderungan menyukai hal-hal yang rutin dan hal itu membuat sifat 

imajinatif, cerdik, menyukai variasi, ingin tahu, kreatif, inovatif, memiliki 

pemikiran bebas dan original dari dimensi openness to experience yang dimiliki 

oleh para auditor pada KAP di semarang berpengaruh terhadap kinerja auditor, 

terlebih lagi para auditor pada KAP di semarang tidak terlalu terbuka terhadap 

solusi-solisi baru atas permasalahan yang terjadi namun dimungkinkan para 

auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menyelesaikan setiap 

permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama penugasan audit 

sehingga openness to experience tidak mempengaruhi kinerja auditor pada KAP di 
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semarang. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Rustiarini (2013) dalam penelitiannya 

pada KAP di bali menemukan bahwa dimensi openness to experience tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor.   Dewi (2014) dalam penelitiannya terhadap 

KAP di provinsi Bali juga menemukan bahwa dimensi openness to experience  

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Wahyuprihati (2011) juga menemukan 

bahawa dimensi openness to experience tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai di pusat pembinaan mental markas besar tentara nasional indonesia 

jakarta timur. 

4.4.4. Pengaruh Agreeableness terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,400 maka hipotesis diterima. Artiya Agreeableness 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat suka bekerjasama dalam suatu tim 

kerja, penuh perhatian, dan suka menolong dari dimensi agreeableness yang 

dimiliki para auditor eksternal pada KAP di semarang dapat berdampak positif 

dengan meningkatnya kinerja yang dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) dalam 

Fanani et al (2008) yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih baik 

dipengaruhi oleh standar dan kurun waktu tertentu yaitu: (1) kualitas kerja atau 

mutu penyelesaian pekerjaan auditor; (2) kuantitas kerja atau jumlah hasil yang 

dapat diselesaikan auditor; dan (3) ketepatan waktu atau ketepatan penyelesaian 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dalam hal mutu penyelesaian sifat  
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suka menolong yang dimiliki dimensi agreeableness akan mampu menciptakan 

kondisi penugasan yang positif dimana para auditor akan saling memperhatikan 

dan menolong teman yang tertinggal sehingga setiap penugasan yang dibagikan 

akan dapat di selesaikan bersama-sama dan tidak ada auditor yang yang bersantai-

santai ketika telah melakukan tugasnnya sendiri dan para auditor juga bisa saling 

mengkoreksi pekerjaan rekannya.  

Dengan sifat suka bekerjasama dalam tim juga akan membantu para 

auditor untuk meningkatkan jumlah penyelesaian tugas dalam tim kerja, karena 

antar auditor akan saling mensupport rekan kerjanya untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan lebih cepat. Dengan seluruh auditor pada KAP di semarang 

memiliki dimensi agreeableness dan terbiasa untuk bekerjasama dan saling 

membantu tentunya batas waktu penyelesaian tugas tidak akan terlambat karena 

antar auditor satu dan yang lain akan bersama-sama mengerjakan penugasan dan 

tidak ada yang memiliki pemikiran untuk bersantai setelah tugasnya selesai ketika 

tugas rekan nya masih terbengkalai. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi (2014) dalam penelitiannya 

terhadap KAP di provinsi Bali menemukan bahwa dimensi Agreeableness 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Wahyuprihati (2011) juga 

menemukan bahawa dimensi agreeableness berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai di pusat pembinaan mental markas besar tentara nasional indonesia 

jakarta timur. Kushariyadi (2012) dalam penelitiannya terhadap tenaga pendidik di 

perguruan tinggi surabaya juga menemukan bahwa agreeableness berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja. 
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4.4.5. Pengaruh Neuroticism terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi < 0.05 

dengan koefisien beta negatif 0,397 maka hipotesis diterima. Artiya Neuroticism 

berpengaruh negatif terhadap Kinerja Auditor. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sifat seperti sering merasa tertekan, 

penuh ketegangan dan kekhawatiran, mudah murung dan sedih, mudah gelisah 

dan depresi, serta cenderung memiliki emosi tidak stabil dari dimensi neuroticism 

yang dimiliki para auditor eksternal pada KAP di semarang dapat berdampak 

negatif dengan meningkatnya kinerja yang dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) 

dalam Fanani et al (2008) yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih 

baik dipengaruhi oleh standar dan kurun waktu tertentu yaitu: (1) kualitas kerja 

atau mutu penyelesaian pekerjaan auditor; (2) kuantitas kerja atau jumlah hasil 

yang dapat diselesaikan auditor; dan (3) ketepatan waktu atau ketepatan 

penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dalam hal mutu 

penyelesaian sifat penuh ketegangan dan tertekan yang dimiliki dimensi 

neuroticism akan berpengaruh negatif terhadap mutu penyelesaian pekerjaan 

auditor karena dalam melakukan penugasan auditor cenderung untuk tidak dapat 

bekerja dalam tekanan sedangkan di sisi lain penugasan audit adalah sebuah 

pekerjaan yang cenderung menuntut para auditor bekerja di bawah tekanan. Hal 

tersebut tentunya akan membuat auditor dengan sifat mudah tertekan yang 

dimiliki dimensi neuroticism akan selalu membuat para auditor bekerja dengan 

tertekan yang dampaknya proses pengauditan tidak akan berjalan dengan baik 

dimana sangat mungkin auditor melewatkan beberapa bukti maupun angka yang 
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seharusnya di periksa karena tekanan yang dihadapi auditor membuat auditor 

enggan untuk melakukan pemeriksaan.  

Dalam hal kuantitas pekerjaan yang diselesaikan juga tentunya sifat 

mudah tertekan dan sering khawatir yang dimiliki dimensi neuroticism akan 

membuat pekerjaan auditor menjadi lebih lama karena auditor akan sering 

khawatir dan melakukan pemeriksaan ulang yang sebenarnya tidak diperlukan dan 

auditor cenderung akan mengulur waktu untuk menghindari tekanan sehingga 

penugasan akan menjadi terbengkalai. 

Hal ini sejalan dengan Rustiarini (2013) dalam penelitiannya pada KAP di 

bali juga menemukan dimensi neuroticism  memiliki pengaruh negatif terhadap 

kinerja auditor. 

4.4.6. Pengaruh Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi > 0.05 

dengan koefisien beta negatif 0,104 maka hipotesis ditolak. Artiya Konflik Peran 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 

Penelitian ini menunjukkan konflik peran tidak berpengaruh dengan 

kinerja yang dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) dalam Fanani et al (2008) 

yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih baik dipengaruhi oleh 

standar dan kurun waktu tertentu. Dalam hal ini konflik peran tidak 

mempengaruhi kinerja secara keseluruhan dikarenakan auditor pada KAP di 

semarang hanya menerima penugasan dari satu senior dan hal-hal yang harus 

dilakukan dalam menjalankan penugasan sudah tertata sehingga para auditor 
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hanya melakukan pekerjaan yang penting dan harus dilakukan sehingga jarang 

atau bahkan tidak pernah terjadi konflik peran yang dapat mempengaruhi kinerja 

para auditor. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Hanna (2013) tentang pengaruh konflik 

peran pada KAP di Jakarta dan menemukan bahwa hipotesis konflik peran tidak 

berpangaruh terhadap kinerja auditor. Gunawan (2012) dalam penelitiannya 

terhadap KAP di provinsi DKI Jakarta menyimpulkan konflik peran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

4.4.7. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi < 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,487 maka hipotesis diterima. Artiya Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki para 

auditor eksternal pada KAP di semarang dapat berdampak positif dengan 

meningkatnya kinerja yang dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) dalam Fanani 

et al (2008) yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih baik 

dipengaruhi oleh standar dan kurun waktu tertentu yaitu: (1) kualitas kerja atau 

mutu penyelesaian pekerjaan auditor; (2) kuantitas kerja atau jumlah hasil yang 

dapat diselesaikan auditor; dan (3) ketepatan waktu atau ketepatan penyelesaian 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Dalam hal mutu penyelesaian 

komitmen organisasi akan mampu memunculkan perasaan memiliki organisasi 

yang membuat para auditor akan selalu mengerjakan sesuai yang terbaik dan 
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optimal karena para auditor merasa memiliki organisasi KAP mereka berapa dan 

menjadi bagian dari kemajuan KAP mereka sehingga para auditor dengan 

komitmen organisasi yang tinggi akan mengerahkan segala yang ia bisa dengan 

serius demi memberikan yang terbaik dan tentunya tidak terjadi kesalahan dalam 

penugasan. Dalam kuantitas kerja para auditor dengan komitmen organisasi yang 

baik akan mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan karena seluruh 

penugasan dijalankan dengan semangat ikut memiliki perusahaan tempat para 

auditor bekerja. Pada akhirnya komitmen organisasi akan meningkatkan kinerja 

auditor. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Penelitian Julianingtyas (2012)  

mengenai hubungan komitmen organisasi dan kinerja auditor pada KAP wilayah 

Semarang menemukan pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor 

dengan nilai pengaruh positif. Yulistiyani(2014) yang meneliti komitmen 

organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja auditor pada KAP di Surakarta dan 

Yogyakarta konsisten menemukan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi 

kinerja auditor secara positif. Rosally(2015) dalam penlitiannya pada KAP di 

Surabaya menyimpulkan Komitmen organisasi memiliki persamaan positif, 

artinya semakin kuat komitmen organisasi akan mampu meningkatkan kinerja 

auditor. 

4.4.8. Pengaruh Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasnsi > 0.05 

dengan koefisien beta positif 0,013 maka hipotesis ditolak. Artiya Ketidakjelasan 

Peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 
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Penelitian ini menunjukkan ketidakjelasan peran tidak berpengaruh 

dengan kinerja yang dikemukaakan oleh Goldwasser (1993) dalam Fanani et al 

(2008) yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja yang lebih baik dipengaruhi 

oleh standar dan kurun waktu tertentu. Dalam hal ini dimungkinkan terjadi karena 

para auditor telah mempiliki cukup pengetahuan untuk menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukannya dan cenderung jarang atau bahkan tidak pernah 

terjadi ketidakjelasan peran karena para auditor pada KAP di semarang telah 

mengetahui batasan wewenang masing-masing dengan baik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Fanani (2008) yang dalam penelitiannya 

pada KAP di jawa timur menemukan bahwa ketidakjelasan peran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja audtor. Hanif (2013) juga menemukan bahwa 

ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja dalam penelitiannya pada 

KAP di jawa timur. 

 

 


