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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Demografi Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Semarang.  Dari 45 kuesioner yang dikirim pada bulan 

Mei 2016-Februari 2017, seluruh 45 kuesioner kembali.  

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

NO KAP 
Kuesioner 

Dikirim 

Kuesioner 

Kembali 

1 KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 5 5 

2 KAP Arie Rachim - - 

3 KAP Benny, Tony, Frans & Daniel  5 5 

4 KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso - - 

5 KAP Dra. Suhartati & Rekan - - 

6 KAP Drs. Hananta Budianto & Rekan 10 10 

7 KAP Drs. Idjang Soetikno - - 

8 KAP Drs. Soekamto - - 

9 KAP Drs. Sugeng Pamudji - - 

10 KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan - - 

11 KAP Heliantono & Rekan - - 

12 KAP Leonard, Mulia & Richard 10 10 

13 KAP Sodikin & Rekan 5 5 

14 KAP Ruchendi, Mardjito & Rushadi - - 

15 KAP Tarmizi Achmad 5 5 

16  KAP Yulianti,SE. BAP. 5 5 

Total 45 45 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 KAP yang tidak menjadi sampel penelitian ada yang disebabkan pada saat 

dihubungi tidak merespon (tidak mengangkat telepon) antara lain: KAP Arie 

Rachim, KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso, KAP Dra. Suhartati & Rekan, KAP 

Drs. Idjang Soetikno, KAP Drs. Sugeng Pamudji serta KAP Hadori Sugiarto Adi & 
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Rekan. Sementara ada yang disebabkan auditor sedang sibuk (auditor tidak berada 

di tempat) antara lain: KAP Drs. Soekamto, KAP Heliantono & Rekan serta KAP 

Ruchendi, Mardjito & Rushadi. Selain itu KAP yang bersedia menjadi responden 

antara lain: KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry, KAP Benny, Tony, Frans & 

Daniel, KAP Drs. Hananta Budianto & Rekan, KAP Leonard, Mulia & Richard, 

KAP Sodikin & Rekan, KAP Tarmizi Achmad serta KAP Yulianti,SE. BAP. 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi umur, jenis 

kelamin, pendidikan dan lama bekerja. 

Tabel 4.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur 

 N Minimum Maximum Mean 

Umur 45 21 34 25.82 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Kisaran umur 45 responden auditor yang menjadi responden pada penelitian 

ini yang minimum adalah 21 tahun dan maksimum adalah 34 tahun. Rata-rata umur 

auditor yang menjadi responden adalah 25,82 tahun. 

Tabel 4.3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

P 24 53.3 

W 21 46.7 

Total 45 100.0 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Responden berjenis kelamin pria ada 24 orang (53,3%) dan wanita 21 orang 

(46,7%). Hal ini menunjukkan auditor yang menjadi responden mayoritas yang 

berjenis kelamin pria. 
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Tabel 4.4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

D3 5 11.1 

S1 37 82.2 

S2 3 6.7 

Total 45 100.0 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Responden berpendidikan D3 ada 5 orang, S1 ada 37 orang dan S2 ada 3 

orang. Hal ini menunjukkan auditor yang menjadi responden mayoritas yang 

berpendidikan S1. 

Tabel 4.5. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 N Minimum Maximum Mean 

Lama Bekerja 45 1.0 5.0 2.296 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Kisaran lama bekerja 45 responden auditor yang menjadi responden pada 

penelitian ini yang minimum adalah 1 tahun dan maksimum adalah 5 tahun. Rata-

rata lama bekerja auditor yang menjadi responden 2,296 tahun (2 tahun 4 bulan). 

Tabel 4.6. Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan 

 
PENDIDIKAN 

D3 S1 S2 Total 

JENISKELAMIN 

P 
3 19 2 24 

6.7% 42.2% 4.4% 53.3% 

W 
2 18 1 21 

4.4% 40.0% 2.2% 46.7% 

Total 
5 37 3 45 

11.1% 82.2% 6.7% 100.0% 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Dari tabel crosstab di atas dapat diketahui mengenai jumlah responden 

auditor yang menjadi responden yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan 

pendidikan. Diketahui bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi dalam 
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penelitian berjenis kelamin pria dan berpendidikan S1 berjumlah 19 orang (42.2%). 

Jumlah ini berbeda tipis (1 orang) dengan responden yang berjenis kelamin wanita 

dan berpendidikan S1 berjumlah 18 orang (40.0%). 

 

4.2. Uji Alat Pengumpulan Data 

Untuk menguji alat pengumpulan data berupa kuesioner harus melewati 

kedua uji berikut ini (Ghozali, 2013). 

4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Apabila nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat disimpulkan bahwa masing-

masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2013). Dengan taraf 

signifikansi 5% dan jumlah sampel (n) 45 sehingga nilai r tabel 0,248.  

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Struktur Audit (SA) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

SA1 0.550 0,248 Valid 

SA2 0.475 0,248 Valid 

SA3 0.492 0,248 Valid 

SA4 0.367 0,248 Valid 

SA5 0.648 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (SA1 sampai SA5) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan 
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tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel struktur audit 

(SA). 

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Konflik Peran (KP) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

KP1 0.334 0,248 Valid 

KP2 0.460 0,248 Valid 

KP3 0.269 0,248 Valid 

KP4 0.749 0,248 Valid 

KP5 0.572 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (KP1 sampai KP5) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel konflik peran 

(KP). 

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Ketidakjelasan Peran (KJP) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

KJP1 0.587 0,248 Valid 

KJP2 0.605 0,248 Valid 

KJP3 0.486 0,248 Valid 

KJP4 0.379 0,248 Valid 

KJP5 0.370 0,248 Valid 

KJP6 0.317 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (KJP1 sampai KJP6) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel ketidakjelasan 

peran (KJP). 

 

Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Penerapan Good Governance (PGG) 
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Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

PGG1 0.749 0,248 Valid 

PGG2 0.501 0,248 Valid 

PGG3 0.600 0,248 Valid 

PGG4 0.743 0,248 Valid 

PGG5 0.771 0,248 Valid 

PGG6 0.614 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (PGG1 sampai PGG6) 

> nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

penerapan good governance (PGG). 

Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Kinerja Auditor (KA) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

KA1 0.354 0,248 Valid 

KA2 0.399 0,248 Valid 

KA3 0.411 0,248 Valid 

KA4 0.463 0,248 Valid 

KA5 0.452 0,248 Valid 

KA6 0.382 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (KA1 sampai KA6) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel kinerja auditor 

(KA). 

 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
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ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60 (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Struktur Audit (SA) 0,734 Reliabel 

Konflik Peran (KP) 0,703 Reliabel 

Ketidakjelasan Peran (KJP) 0,723 Reliabel 

Penerapan Good Governance (PGG) 0,866 Reliabel 

Kinerja Auditor (KA) 0,680 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Semua variabel memberikan nilai Cronbach Alpha masing-masing > 0,60 

sehingga dapat disimpulkan kuesioner telah reliabel. 

 

4.3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian 

(Ghozali, 2013).  

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

Struktur Audit (SA) 5-25 17-25 20.5778 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Tinggi 

Konflik Peran (KP) 5-25 10-22 16.1778 5-11.67 11.68-18.34 18.35-25 Sedang 

Ketidakjelasan Peran (KJP) 6-30 12-28 21.6444 6-14.00 14.01-22.00 22.01-30 Sedang 

Penerapan Good 

Governance (PGG) 
6-30 12-26 17.6444 6-14.00 14.01-22.00 22.01-30 Sedang 

Kinerja Auditor (KA) 6-30 12-28 19.5778 6-14.00 14.01-22.00 22.01-30 Sedang 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 Skor rata-rata jawaban responden dari struktur audit (SA) adalah sebesar 

20.5778 dan termasuk kategori tinggi. Artinya bahwa sebuah pendekatan sistematis 

terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, 

prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan 
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alat-alat dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu 

auditor melakukan audit sangat sistematis. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini 

berarti: prosedur pelaksanaan audit dan petunjuk mengenai apa yang harus 

dilakukan dalam melaksanakan tugas audit di KAP sangat rinci. Selain itu, auditor 

selalu mengikuti koordinasi kerja, keputusan, kebijakan audit yang komprehensif 

dan terintegrasi yang telah ditetapkan KAP. 

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

16.1778 dan termasuk kategori sedang. Artinya bahwa auditor terkadang 

mengalami gejala psikologis yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam 

bekerja karena tidak didukung sarana prasarana memadai dan rekan kerja 

berkompeten di bidangnya. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti: auditor 

terkadang bekerja dengan dua kelompok atau lebih yang cara melakukan 

pekerjaannya tidak sama, misalnya bekerja dengan dua tim audit yang cara 

melakukan pekerjaannya tidak sama. Selain itu, auditor terkadang pernah 

melanggar peraturan untuk menyelesaikan suatu penugasan, misalnya seharusnya 

tidak lembur tetapi tetap lembur demi menyelesaikan suatu penugasan. Auditor 

terkadang melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh orang lain dan tidak 

harus dilakukan seperti biasanya, misalnya memperkecil risiko audit. Auditor 

terkadang menerima penugasan didukung material, sumber daya dan tenaga kerja 

yang tidak cukup untuk melaksanakannya, misalnya menerima penugasan yang 

waktu dan rekan kerja audit terbatas. 

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

sebesar 21.6444 dan termasuk kategori sedang. Artinya bahwa auditor terkadang 
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mengalami tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan 

kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan 

dengan lainnya serta ketidakpastian sanksi dan ganjaran terhadap perilaku yang 

dilakukan auditor. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti: auditor 

terkadang tidak mengetahui rencana, tujuan, cara membagi waktu, tanggung jawab, 

harapan serta wewenang di KAP. Selain itu, terkadang deskripsi jabatan auditor 

tidak jelas menunjukkan apa yang harus dikerjakan di KAP. 

 Skor rata-rata jawaban responden dari penerapan good governance (PGG) 

adalah sebesar 17.6444 dan termasuk kategori sedang. Artinya bahwa auditor 

terkadang memahami konsep tata kelola perusahaan yang cukup baik oleh para 

auditor. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti: selama melaksanakan 

pemeriksaan auditor terkadang bersikap adil mengenai kewajaran laporan keuangan 

yang diperiksa dan transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang 

diaudit. Selain itu, auditor terkadang menjelaskan peran dan tanggungjawab dalam 

pelaksanaan pemeriksaan, kedisiplinan dalam melengkapi pelaporan, serta 

integritas, objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas. 

 Skor rata-rata jawaban responden dari kinerja auditor (KA) adalah sebesar 

19.5778 dan termasuk kategori sedang. Artinya bahwa hasil kerja yang dicapai 

auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan pada auditor cukup banyak. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini 

berarti: cukup mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam suatu periode 

waktu tertentu dibandingkan dengan rekan kerja lain. Selain itu, terkadang 

memberikan usulan konstruktif kepada supervisor mengenai bagaimana seharusnya 
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pekerjaan audit dilakukan dan hasil pekerjaan selalu dinilai sangat bagus. Auditor 

juga terkadang menemukan cara untuk meningkatkan prosedur audit. 

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis, analisis 

regresi linear berganda mensyaratkan terlebih dahulu data penelitian harus 

memenuhi uji asumsi klasik (Ghozali, 2013). 

 

4.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Dilakukan dengan statistik Kolmogorov-Smirnov terhadap 

unstandardized residual hasil regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas 

(sig) Kolmogorov-Smirnov > 0,05 (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .069 45 .200* .988 45 .913 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah 0.200 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian dari semua persamaan telah normal.  

 

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser, jika nilai absolut lebih besar 

dari alpha (α) maka tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.15. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Var Independen Tolerance Ket 

Struktur Audit (SA) 0.892 Bebas heteroskedastisitas 

Konflik Peran (KP) 0.960 Bebas heteroskedastisitas 

Ketidakjelasan Peran (KJP) 0.204 Bebas heteroskedastisitas 

Penerapan Good Governance (PGG) 0.070 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Semua variabel: struktur audit (SA), konflik peran (KP), ketidakjelasan 

peran (KJP) dan penerapan good governance (PGG) memberikan masing-masing 

nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara yang 

digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas melalui tolerance value dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika tolerance value  0,10 dan VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013). 
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Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinearitas 

Var Independen Tolerance VIF Ket 

Struktur Audit (SA) 0.926 1.080 Bebas multikolinearitas 

Konflik Peran (KP)  0.940 1.064 Bebas multikolinearitas 

Ketidakjelasan Peran (KJP) 0.885 1.130 Bebas multikolinearitas 

Penerapan Good Governance (PGG) 0.896 1.116 Bebas multikolinearitas 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 Semua variabel: struktur audit (SA), konflik peran (KP), ketidakjelasan 

peran (KJP) dan penerapan good governance (PGG) memberikan masing-masing 

nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan semua variabel 

telah terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

4.5. Uji Model Fit (Uji F) 

Uji model fit (Uji F) dilakukan untuk menguji hubungan antara satu variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Uji model fit dilakukan 

sebelum uji hipotesis agar model regresi fit sehingga dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya mampu menjelaskan hal-hal 

yang sedang diteliti. Suatu model disebut fit jika nilai sig. F < 0.05 atau 0.10 

(Ghozali, 2013). 

Tabel 4.17. Hasil Uji Model Fit (Uji F) 

Model Sig.  Ket 

KA = α0 + α1 SA + α2 KP + α3 KJP + α4 PGG + e 0.000 Model fit 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai sig. F model 1 sebesar 0.000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan. 

Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau model 

regresi dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya 

mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. 
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4.6. Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian regresi berganda 

terhadap suatu data. Semakin tinggi Adjusted R2 maka akan semakin baik bagi 

model regresi karena berarti variabel bebas semakin mampu menjelaskan variabel 

terikat. Koefisien determinasi ditentukan dengan rumus: KD = Adjusted R2 x 100 

(Ghozali, 2013). 

Tabel 4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R2 Adjusted R2 

KA = α0 + α1 SA + α2 KP + α3 KJP + α4 PGG + e 0.737 0.543 0.498 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Nilai Adjusted R2 sebesar 0,498 berarti daya penjelas semua variabel 

independen:  struktur audit (SA), konflik peran (KP), ketidakjelasan peran (KJP) 

dan penerapan good governance (PGG) terhadap variabel dependen: kinerja auditor 

(KA) adalah sebesar 49.8% sedangkan sisanya 50.2% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain di luar model.  

 

4.7. Uji Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh struktur audit, konflik peran, 

ketidakjelasan peran dan penerapan good governance terhadap kinerja auditor.  

Tabel 4.19. Hasil Uji Hipotesis 

Model Var β Sig. Sig. / 2 Ket 

KA = α0 + α1 SA + α2 

KP + α3 KJP + α4 PGG 

+ e 

(Constant) 22.228 0.000   

SA -0.138 0.558 0,279 Ditolak 

KP -0.171 0.180 0,090 Ditolak 

KJP -0.262 0.018 0,009 Diterima 

PGG 0.489 0.000 0,000 Diterima 

Sumber: Data primer diolah (2017) 
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Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut. 

KA = α0 + α1 SA + α2 KP + α3 KJP + α4 PGG + e  

KA = 22,228 - 0,138 SA - 0,171 KP - 0,262 KJP + 0,489 PGG + e 

Berdasarkan Tabel 4.19. dapat dijelaskan pengaruh antara struktur audit 

(SA), konflik peran (KP), ketidakjelasan peran (KJP) dan penerapan good 

governance (PGG) terhadap kinerja auditor (KA). 

1. Nilai sig/2. variabel struktur audit (SA) adalah sebesar 0,279 > 0,05. Berarti 

tidak terdapat pengaruh struktur audit (SA) terhadap kinerja auditor (KA) 

karena nilai sig. lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa struktur 

audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ditolak. 

2. Nilai sig/2. variabel konflik peran (KP) adalah sebesar 0,090 > 0,05. Berarti 

tidak terdapat pengaruh konflik peran (KP) terhadap kinerja auditor (KA) 

karena nilai sig. lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa konflik 

peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor ditolak. 

3. Nilai sig. variabel ketidakjelasan peran (KJP) adalah sebesar 0,009 < 0,05 

dengan β sebesar -0,262. Berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

ketidakjelasan peran (KJP) terhadap kinerja auditor (KA) karena nilai sig. 

lebih kecil dari 0,05 dan nilai β negatif. Hal ini berarti bahwa dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa 

ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor diterima. 
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4. Nilai sig. variabel penerapan good governance (PGG) adalah sebesar 0,000 

< 0,05 dengan β sebesar 0,489. Berarti terdapat pengaruh positif yang 

signifikan penerapan good governance (PGG) terhadap kinerja auditor 

(KA) karena nilai sig. lebih kecil dari 0,05 dan nilai β positif. Hal ini berarti 

bahwa dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor diterima. 

 

4.8. Pembahasan Hipotesis 

1) Pembahasan H1 

 Hasil pengujian H1 menunjukkan tidak terdapat pengaruh struktur audit 

terhadap kinerja auditor. Struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis 

terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, 

prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan 

alat-alat dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu 

auditor melakukan audit (Fanani dkk., 2008). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan auditor di KAP diketahui bahwa struktur audit yang dimaksud terdiri dari 

prosedur pelaksanaan audit, petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan tugas audit, koordinasi kerja dan keputusan yang telah ditetapkan 

serta kebijakan audit di KAP kurang diinformasikan secara jelas kepada para 

auditor di KAP sehingga auditor menjadi tidak tahu bagaimana yang seharusnya 

dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga struktur audit menjadi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor di KAP diketahui bahwa 

setiap KAP memiliki struktur audit baku yang dalam pelaksanaannya setiap KAP 

cenderung memodifikasi struktur audit tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-

masing KAP. Di mana struktur audit tersebut kurang diinformasikan secara jelas 

kepada para auditor di KAP sehingga auditor menjadi tidak tahu bagaimana 

struktur audit yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Karena 

kebingungan dengan tata cara bagaimana struktur audit di KAP tersebut 

diterapkan, auditor cenderung melakukan audit berdasarkan bimbingan dari 

atasan atau dari pengalaman saat bekerja selama ini tanpa mengkoordinasikan 

dengan struktur audit yang seharusnya ada di dalam KAP tersebut. Hal ini yang 

menyebabkan struktur audit menjadi tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bamber dkk. (1989) membuktikan 

bahwa struktur audit tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

2) Pembahasan H2 

Hasil pengujian H2 menunjukkan tidak terdapat pengaruh konflik peran 

terhadap kinerja auditor. Dilihat dari indikator kuesioner yang paling tinggi adalah 

auditor menerima beberapa perintah berbeda dari supervisor sama secara 

bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja mengakibatkan terabaikannya 

perintah lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor di KAP diketahui 

bahwa seseorang yang akan bekerja menjadi seorang auditor tentu saja telah 

mengetahui bahwa menjadi konsekuensi bekerja menjadi seorang auditor 

merasakan tekanan untuk melakukan tugas berbeda dan tidak konsisten dalam 

waktu bersamaan. Setelah mengetahui hal tersebut tetapi orang tersebut masih mau 
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bekerja menjadi seorang auditor berarti orang tersebut telah siap dan menerima 

konsekuensi pekerjaan menjadi seorang auditor. Auditor menjadi terbiasa untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan tekanan untuk melakukan tugas berbeda dan tidak 

konsisten dalam waktu bersamaan. Hal ini yang menyebabkan konflik peran 

menjadi tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian Widyastuti dan Sumiati (2011) serta Gunawan dan Ramdan (2012) 

membuktikan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

3) Pembahasan H3 

Hasil pengujian H3 menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang signifikan 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. Hal ini dapat dijelaskan dengan 

logika pikir sebagai berikut. Ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya informasi 

yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian 

tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya serta ketidakpastian 

sanksi dan ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan auditor (Fanani dkk., 2008). 

Pada umumnya auditor yang mengalami ketidakjelasan peran merasa cemas, 

menjadi lebih tidak puas dan melakukan tugas dengan kurang efektif dibandingkan 

auditor lainnya sehingga menurunkan kinerja auditor. Ketidakjelasan peran muncul 

karena tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan yang diberikan dengan cara yang memuaskan. Dalam kondisi seperti ini 

timbul ketidakjelasan antara tugas yang diemban oleh KAP sehingga menurunkan 

kinerja auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Agustina (2009), 

Ramadhan (2011) serta Bamber dkk. (1989) yang membuktikan bahwa 

ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor.  
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4) Pembahasan H4 

Hasil pengujian H4 menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan 

penerapan good governance terhadap kinerja auditor. Hal ini dapat dijelaskan 

dengan logika pikir sebagai berikut. Penerapan good governance adalah seberapa 

jauh penerapan atas konsep tata kelola perusahaan yang baik oleh para auditor 

(Trisnaningsih, 2007). Penerapan good governance merupakan tata kelola yang 

baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau 

berkarya. Penerapan good governance merupakan wujud penerimaan pentingnya 

suatu perangkat tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan 

kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis dan pelayanan publik. Dengan 

adanya penerapan good governance, proses pengambilan keputusan menjadi lebih 

baik, efisiensi KAP dan auditor juga meningkat sehingga kinerja auditor meningkat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sapariyah (2011), Wati dkk. 

(2010) serta Ayu (2009) yang membuktikan bahwa penerapan good governance 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 




