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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

4.1.1 Deskripsi Responden 

Bagian ini akan memaparkan mengenai hasil penelitian berupa 

kuesioner yang telah dibagikan ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

serta berapa jumlah kuesioner yang kembali dan diolah. Kuesioner telah 

disebarkan kepada 34 orang responden dan kuesioner yang kembali 

sebanyak 34 buah. Sehingga untuk tingkat pengembalian kuesioner 

sebesar 100%. Tingkat pengembalian kuesioner ini sesuai dengan target 

dikarenakan peneliti terlebih dahulu memberikan konfirmasi kepada 

responden mengenai jumlah kesanggupan dalam mengisi kuesioner. 

Gambaran mengenai responden dilakukan dengan melakukan 

pengelompokan berdasarkan : umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

jabatan dan masa kerja. Deskripsi mengenai karakteristik responden 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

4.1.2 Responden Menurut Umur 

      Tabel 4.1 

Data Statistik Deskriptif Usia Responden 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur 34 37,00 59,00 49,3529 7,44223 

Valid N (listwise) 34     

    Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini memiliki usia paling rendah 37 tahun dan paling tinggi 

berusia 59 tahun. Rata-rata usia responden yang berpartisipasi adalah 

49 tahun. 

 

4.1.3 Responden Menurut Jenis Kelamin 

               Tabel 4.2 

Data Statistik Deskriptif Jenis Kelamin Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 22 64,7 64,7 64,7 

perempuan 12 35,3 35,3 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (64,7%) dan perempuan 

sebanyak 12 orang (35,3%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. 

 

4.1.4 Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

               Tabel 4.3 

Data Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid S1 15 44,1 44,1 44,1 

S2 19 55,9 55,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang 

tingkat pendidikannya S1 sebanyak 15 orang (44,1%) dan S2 sebanyak 

19 orang (55,9%).  

 

4.1.5 Responden Menurut Jabatan 

               Tabel 4.4 

Data Statistik Deskriptif Jabatan Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Auditor Pertama 3 8,8 8,8 8,8 

Auditor Muda 18 52,9 52,9 61,8 

Auditor Madya 13 38,2 38,2 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki jabatan auditor pertama sebanyak 3 orang (8,8%), auditor 

muda sebanyak 18 orang (52,9%) dan auditor madya sebanyak 13 orang 

(38,2%).  

 

4.1.6 Responden Menurut Masa Kerja 

        Tabel 4.5 

                  Data Statistik Deskriptif Masa Kerja Responden 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Masa_Kerja 34 5,00 35,00 19,0882 8,45440 

Valid N (listwise) 34     

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 34 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki masa kerja minimal 5 tahun 

dan maksimal 35 tahun dengan rata – rata lama bekerja responden 

adalah 19 tahun. 

 

4.1.7 Crosstab 

      Tabel 4.6 

Jenis_Kelamin * Jabatan Crosstabulation 

Count   

 

Jabatan 

Total 

Auditor 

Pertama 

Auditor 

Muda 

Auditor 

Madya 

Jenis_Kelamin laki-laki 2 9 11 22 

perempuan 1 9 2 12 

Total 3 18 13 34 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Dari tabel crosstab diatas dapat diketahui bahwa responden laki- 

laki terdiri dari 2 orang dengan jabatan sebagai auditor pertama, 9 orang 

dengan jabatan auditor muda dan 11 orang dengan jabatan auditor 

madya. Sedangkan responden perempuan terdiri dari 1 orang dengan 

jabatan sebagai auditor pertama, 9 orang dengan jabatan auditor muda 

dan 2 orang dengan jabatan auditor madya. Jadi mayoritas responden 

dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan jabatan sebagai auditor 

madya yaitu sebanyak 11 orang. 
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       Tabel 4.7 

 

Jenis_Kelamin * Tingkat_Pendidikan Crosstabulation 

Count   

 

Tingkat_Pendidikan 

Total S1 S2 

Jenis_Kelamin laki-laki 12 10 22 

perempuan 3 9 12 

Total 15 19 34 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Dari tabel crosstab diatas dapat diketahui bahwa responden laki-

laki dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 12 orang dan S2 sebanyak 

10 orang sedangkan responden perempuan dengan tingkat pendidikan 

S1 sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 9 orang. Jadi mayoritas 

responden dalam penelitian ini adalah responden laki-laki dengan 

tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 12 orang. 

Tabel 4.8 

Jabatan * Tingkat_Pendidikan Crosstabulation 

Count   

 

Tingkat_Pendidikan 

Total S1 S2 

Jabatan Auditor Pertama 3 0 3 

Auditor Muda 6 12 18 

Auditor Madya 6 7 13 

Total 15 19 34 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Dari tabel crosstab diatas dapat diketahui bahwa responden 

dengan jabatan sebagai auditor pertama dengan tingkat pendidikan S1 

sebanyak 3 orang, responden dengan jabatan auditor muda dengan 
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tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 orang dan S2 sebanyak 12 orang, 

sedangkan responden dengan jabatan sebagai auditor madya dengan 

tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 orang dan S2  sebanyak 7 orang. Jadi 

responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 

auditor dengan jabatan sebagai auditor muda dengan tingkat pendidikan 

S2 yaitu sebanyak 12 orang. 

 

4.2 Uji Alat Pengumpulan Data 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan nilai r tabel yang ditunjukkan oleh nilai pearson 

correlation pada output SPSS. Pertanyaan tersebut dikatakan valid jika 

nilai r hitung > r tabel. Dalam penelitian ini taraf signifikansi yang 

digunakan adalah 5% dan jumlah sampel (n) 34 dengan df = 32 

sehingga  nilai r tabel yang digunakan adalah 0,287 (two tailed). 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas 

No. Indikator 
r-

hitung 
r-tabel Keterangan 

Integritas 

1. Integritas 1 0,537 0,287 Valid 

2. Integritas 2 0,615 0,287 Valid 

3. Integritas 3 0,701 0,287 Valid 

4. Integritas 4 0,822 0,287 Valid 
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5. Integritas 5 0,834 0,287 Valid 

6. Integritas 6 0,876 0,287 Valid 

7. Integritas 7 0,884 0,287 Valid 

8. Integritas 8 0,812 0,287 Valid 

9. Integritas 9 0,558 0,287 Valid 

10. Integritas 10 0,746 0,287 Valid 

11. Integritas 11 0,834 0,287 Valid 

12. Integritas 12 0,709 0,287 Valid 

13. Integritas 13 0,522 0,287 Valid 

14. Integritas 14 0,657 0,287 Valid 

Kerahasiaan 

1. Rahasia 1 0,624 0,287 Valid 

2. Rahasia 2 0,862 0,287 Valid 

3. Rahasia 3 0,904 0,287 Valid 

4. Rahasia 4 0,937 0,287 Valid 

5. Rahasia 5 0,937 0,287 Valid 

Kompleksitas Tugas 

1. Kompleks 1 0,645 0,287 Valid 

2. Kompleks 2 0,503 0,287 Valid 

3. Kompleks 3 0,757 0,287 Valid 

4. Kompleks 4 0,632 0,287 Valid 

5. Kompleks 5 0,523 0,287 Valid 

6. Kompleks 6 0,486 0,287 Valid 

Motivasi 

1. Motivasi 1 0,623 0,287 Valid 

2. Motivasi 2 0,856 0,287 Valid 

3. Motivasi 3 0,807 0,287 Valid 

4. Motivasi 4 0,738 0,287 Valid 

5. Motivasi 5 0,792 0,287 Valid 

6. Motivasi 6 0,704 0,287 Valid 

7. Motivasi 7 0,499 0,287 Valid 

Ketidakjelasan Peran 

1. Ketidakjelasan 1 0,937 0,287 Valid 

2. Ketidakjelasan 2 0,937 0,287 Valid 

3. Ketidakjelasan 3 0,940 0,287 Valid 

4. Ketidakjelasan 4 0,913 0,287 Valid 

5. Ketidakjelasan 5 0,940 0,287 Valid 

Komitmen Organisasional 

1. Komitmen 1 0,632 0,287 Valid 

2. Komitmen 2 0,705 0,287 Valid 

3. Komitmen 3 0,846 0,287 Valid 
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4. Komitmen 4 0,768 0,287 Valid 

5. Komitmen 5 0,726 0,287 Valid 

6. Komitmen 6 0,814 0,287 Valid 

7. Komitmen 7 0,702 0,287 Valid 

Kompetensi 

1. Kompetensi 1 0,467 0,287 Valid 

2. Kompetensi 2 0,722 0,287 Valid 

3. Kompetensi 3 0,525 0,287 Valid 

4. Kompetensi 4 0,624 0,287 Valid 

5. Kompetensi 5 0,458 0,287 Valid 

6. Kompetensi 6 0,890 0,287 Valid 

7. Kompetensi 7 0,859 0,287 Valid 

8. Kompetensi 8 0,842 0,287 Valid 

9. Kompetensi 9 0,832 0,287 Valid 

10. Kompetensi 10 0,752 0,287 Valid 

Kinerja Auditor 

1. Kinerja 1 0,491 0,287 Valid 

2. Kinerja 2 0,785 0,287 Valid 

3. Kinerja 3 0,856 0,287 Valid 

4. Kinerja 4 0,739 0,287 Valid 

5. Kinerja 5 0,566 0,287 Valid 

6. Kinerja 6 0,852 0,287 Valid 

7. Kinerja 7 0,754 0,287 Valid 

8. Kinerja 8 0,792 0,287 Valid 

9. Kinerja 9 0,683 0,287 Valid 

10. Kinerja 10 0,818 0,287 Valid 

11. Kinerja 11 0,547 0,287 Valid 

12. Kinerja 12 0,674 0,287 Valid 

13. Kinerja 13 0,789 0,287 Valid 

14. Kinerja 14 0,592 0,287 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel 4.9 diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan 

valid. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan handal 

jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji 

reliabilitas ini menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), dimana 

semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka tingkat reliabilitas data 

semakin baik atau dapat dikatakan instrumen semakin handal (Murniati 

dkk., 2013). Tingkat reliabilitas data dapat digolongkan sesuai kriteria 

pada tabel beirkut : 

Tabel 4.10  

Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas Moderat 

<0,5 Reliabilitas Rendah 

Sumber : Murniati dkk. (2013) 

 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Reliabilitas  

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Integritas 0,928 Reliabilitas Sempurna 

Kerahasiaan 0,907 Reliabilitas Sempurna 

Kompleksitas Tugas 0,597 Reliabilitas Moderat 

Motivasi 0,822 Reliabilitas Tinggi 

Ketidakjelasan Peran 0,955 Reliabilitas Sempurna 

Komitmen Organisasional 0,864 Reliabilitas Tinggi 

Kompetensi 0,883 Reliabilitas Tinggi 

Kinerja Auditor 0,907 Raliabilitas Sempurna 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa 

nilai Cronbach Alpha tidak ada yang digolongkan pada kriteria 

reliabilitas rendah yang artinya instrumen yang digunakan semakin 

handal karena nilai  Cronbach Alpha yang tinggi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliable. 

 

4.3 Statistik Deskriptif 

                      Tabel 4.12 

                      Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Rata-

Rata 

(mean) 

Range Kategori Jawaban 
Keterangan 

 Rendah Sedang Tinggi 

Integritas 14 – 70 55 – 70 63,70 14 – 32,7 32,8 – 51,4 51,5 – 70 Tinggi 

Kerahasiaan 5 – 25 20 – 25 22,88 5 – 11,7 11,8 – 18,4 18,5 – 25  Tinggi 

Kompleksitas Tugas 6 – 30 9 – 18 13,44 6 – 14  14,1 – 22  22,1 – 30 Rendah 

Motivasi 7 – 35  21 – 35 29,91 7 – 16,3  16,4 – 25,6  25,7 – 35 Tinggi 

Ketidakjelasan Peran 5 – 25  5 – 15 9,94 5 – 11,7  11,8 – 18,4  18,5 – 25  Rendah 

Komitmen Organisasional 7 – 35  22 – 35 29,79 7 – 16,3  16,4 – 25,6 25,7 – 35 Tinggi 

Kompetensi 10 - 50 37 – 50 44,15 10 – 23,3  23,4 – 36,6  36,7 – 50  Tinggi 

Kinerja Auditor 14 – 70 44 – 70 58,53 14 – 32,7 32,8 – 51,4 51,5 – 70 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel integritas sebesar 63,70 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini berarti integritas responden dikatakan sangat baik karena integritas 

merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel kerahasiaan sebesar 22,88 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini berarti kerahasiaan dikatakan sangat baik karena kerahasiaan ini 
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mewajibkan auditor untuk menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang 

diperoleh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel kompleksitas tugas sebesar 13,44 dan termasuk dalam kategori 

rendah. Hal ini berarti kompleksitas tugas dikatakan kurang baik karena 

kompleksitas tugas ini merupakan pemahaman individu terhadap suatu tugas 

dimana tugas dianggap sulit untuk dipahami, rendahnya kompleksitas tugas 

berarti individu beranggapan bahwa mereka tidak merasa menghadapi tugas 

yang kompleks atau dapat dikatakan semua tugas yang dihadapi mudah untuk 

dipahami. 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel motivasi sebesar 29,91 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini berarti motivasi dikatakan sangat baik karena motivasi memberikan 

dorongan gairah kerja dengan memberikan semua kemampuan dan 

keterampilan. 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel ketidakjelasan peran sebesar 9,94 dan termasuk dalam kategori 

rendah. Hal ini berarti ketidakjelasan dikatakan cukup rendah karena 

ketidakjelasan peran ini merupakan kurangnya informasi mengenai tugas 

yang akan dikerjakan, ketidakjelasan yang rendah menyatakan bahwa 

responden merasa bahwa informasi mengenai tugas yang akan dikerjakan 

sudah jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan. 
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Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel komitmen organisasional sebesar 29,79 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini berarti responden dikatakan sangat baik karena 

memiliki keinginan yang tinggi untuk menjaga atau memelihara 

keanggotaannya dalam organisasi. 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk variabel kompetensi sebesar 44,15 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini berarti kompetensi dikatakan sangat baik karena responden memiliki 

kemampuan serta pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan 

pengalamannya dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Rata-rata jawaban responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

utnuk variabel kinerja auditor sebesar 58,53 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini berarti kinerja auditor dikatakan sangat baik karena persepsi 

responden atas hasil kerja terhadap kontribusinya dalam suatu organisasi. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik  

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk uji normalitas data 

dalam penelitian ini menggunakan uji nonparametrik yaitu uji 

Kolmogorov-Smirnov Test, distribusi data dikatakan normal jika nilai 

probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov > α = 0,05. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized Residual 

N 34 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,88762536 

Most Extreme Differences Absolute ,146 

Positive ,126 

Negative -,146 

Test Statistic ,146 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,063
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Sumber : Data primer yan diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan nilai 

Kolmogrov-Smirnov yaitu pada Test statistic sebesar 0,146 dengan 

signifikansi 0,063. Nilai signifikansi > α = 0,05 berarti bahwa data 

residual terdistribusi normal. 

 

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser, 

jika nilai absolut lebih besar dari alpha (α) maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,303 8,452  ,272 ,787 

Integritas ,143 ,128 ,353 1,115 ,275 

Rahasia -,076 ,232 -,072 -,329 ,745 

Kompleks -,128 ,214 -,135 -,595 ,557 

Motivasi ,020 ,164 ,029 ,121 ,905 

Ketidakjelasan ,086 ,193 ,096 ,446 ,659 

Komitmen -,063 ,146 -,102 -,431 ,670 

Kompetensi -,115 ,153 -,229 -,750 ,460 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa variabel 

integritas, kerahasiaan, kompleksitas tugas, motivasi, ketidakjelasan 

peran, komitmen organisasional dan kompetensi memberikan masing-

masing nilai sig. > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel 

telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.4.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolenearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara 

mendeteksi multikolinearitas yaitu melalui tolerance value dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika tolerance value < 1 dan VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15,199 13,069  1,163 ,255   

Integritas ,505 ,198 ,405 2,550 ,017 ,357 2,803 

Rahasia ,411 ,359 ,126 1,144 ,263 ,742 1,347 

Kompleks ,277 ,332 ,095 ,834 ,412 ,696 1,436 

Motivasi -,745 ,254 -,358 -2,936 ,007 ,607 1,648 

Ketidakjelasan -,352 ,298 -,127 -1,181 ,248 ,778 1,285 

Komitmen -,148 ,226 -,077 -,657 ,517 ,646 1,547 

Kompetensi ,640 ,237 ,414 2,707 ,012 ,384 2,603 

a. Dependent Variable: Kinerja 

     Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Variabel integritas, rahasia, kompleks, motivasi, ketidakjelasan, 

komitmen, dan kompetensi memberikan masing-masing nilai tolerance 

kurang dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak ada indikasi 

multikolinearitas. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Koefisien Determinasi R
2
  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi 

variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R
2
 

berkisar antara 0 sampai 1, apabila R
2 

= 0 berarti tidak ada hubungan 
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antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika 

R
2
 = 1 berarti suatu hubungan yang sempurna. Regresi dengan variabel 

bebas lebih dari 2 maka digunakan adjusted R
2
 sebagai koefisien 

determinasi (Ghozali, 2009 dalam Ngo, 2013). 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,875
a
 ,766 ,703 3,75646 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Motivasi, Ketidakjelasan, Rahasia, Kompleks, 

Komitmen, Integritas 

b. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil di atas nilai Adjusted R Square adalah 0.703 

berarti daya penjelas variabel independen yaitu integritas, kerahasiaan, 

kompleksitas tugas, motivasi, ketidakjelasan peran, komitmen 

organisasional dan kompetensi terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

auditor adalah sebesar 70,3% sedangkan sisanya 29,7% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar model.  

 

4.5.2 Uji Model Fit (Uji F) 

Uji  F  bertujuan  mengetahui  apakah  perumusan  model  sudah 

tepat  atau  fit.  Uji  ini  dengan  membandingkan  signifikansi  F hitung  

<  α  (0,05),  atau  jika  hasil  F  hitung  >  dari  F  tabel  maka model  

yang  dirumuskan  sudah  tepat  (goodness  of fit). 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Model Fit (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1201,585 7 171,655 12,165 ,000
b
 

Residual 366,886 26 14,111   

Total 1568,471 33    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Motivasi, Ketidakjelasan, Rahasia, Kompleks, 

Komitmen, Integritas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas nilai Sig.F sebesar 0.000 < 0,05 

artinya bahwa variabel integritas, kerahasiaan, kompleksitas tugas, 

motivasi, ketidakjelasan peran, komitmen organisasional, dan 

kompetensi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja auditor. 

 

4.5.3 Analisis Regresi 

Untuk melakukan pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu 

pengaruh integritas, kerahasiaan, kompleksitas tugas, motivasi, 

ketidakjelasan peran, komitmen organisasional dan kompetensi 

terhadap kinerja auditor dilakukan menggunakan uji regresi dengan 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Linear 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Sig./ 2 Hasil B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 
15,199 13,069   1,163 ,255 0,127  

Integritas 
,505 ,198 ,405 2,550 ,017 0,008 Diterima 

Rahasia 
,411 ,359 ,126 1,144 ,263 0,131 Ditolak 

Kompleks 
,277 ,332 ,095 ,834 ,412 0,206 Ditolak 

Motivasi 
-,745 ,254 -,358 -2,936 ,007 0,003 Ditolak 

Ketidakjelasan 
-,352 ,298 -,127 -1,181 ,248 0,124 Ditolak 

Komitmen 
-,148 ,226 -,077 -,657 ,517 0,258 Ditolak 

Kompetensi 
,640 ,237 ,414 2,707 ,012 0,006 Diterima 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam persamaan regresi adalah 

sebagai berikut:  

Y = 15,199 + 0,505X1 + 0,411X2 + 0,277X3 + 0,745X4 + 0,352X5 + 

0,148X6 + 0,640X7 + e 

Keterangan :   

Y  =  Kinerja Auditor    X4 = Motivasi 

X1 = Integritas     X5 = Ketidakjelasan Peran 

X2 = Kerahasiaan     X6 = Komitmen Organisasional 

X3 = Kompleksitas Tugas   X7 = Kompetensi 
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4.5.4 Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

integritas sebesar 2,550 dengan nilai Sig./2 sebesar 0,008 < 0,05 dan 

koefisien beta (β) memiliki arah positif sebesar 0,505. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel integritas memiliki arah positif dan 

signifikan sehingga hipotesis 1 yang menyatakan integritas berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor diterima. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

kerahasiaan sebesar 1,144 dengan nilai Sig./2 sebesar 0,131 > 0,05 dan 

koefisien beta (β) memiliki arah positif sebesar 0,411. Hal ini 

menunjukkan bahwa kerahasiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja auditor karena nilai sig. di atas 0,05. Sehingga hipotesis 2 yang 

menyatakan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

ditolak. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

kompleksitas tugas sebesar 0,834 dengan nilai Sig./2 sebesar 0,206 > 

0,05 dan koefisien beta (β) memiliki arah negatif sebesar 0,277. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor karena nilai sig. di atas 0,05. Sehingga 

hipotesis 3 yang menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap 

kinerja auditor ditolak. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

motivasi sebesar -2,936 dengan nilai Sig./2 sebesar 0,003 < 0,05 dan 
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koefisien beta (β) memiliki arah negatif sebesar -0,745. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh signifikan 

dengan arah negatif sehingga hipotesis 4 yang menyatakan motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ditolak.. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

ketidakjelasan peran sebesar -1,181 dengan nilai Sig./2 sebesar 0,124 > 

0,05 dan koefisien beta (β) memiliki arah negatif sebesar -0,352. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor karena nilai sig. di atas 0,05. Sehingga 

hipotesis 5 yang menyatakan ketidakjelasan peran berpengaruh 

terhadap kinerja auditor ditolak. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

komitmen organisasional sebesar -0,657 dengan nilai Sig./2 sebesar 

0,258 > 0,05 dan koefisien beta (β) memiliki arah negatif sebesar -

0,148. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor karena nilai sig. di atas 

0,05. Sehingga hipotesis 6 yang menyatakan komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap kinerja auditor ditolak. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai t untuk variabel 

kompetensi sebesar 2,707 dengan nilai Sig./2 sebesar 0,006 < 0,05 dan 

koefisien beta (β) memiliki arah positif sebesar 0,640. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi memiliki arah positif dan 
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signifikan sehingga hipotesis 1 yang menyatakan kompetensi 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor diterima. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh integritas terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa untuk hipotesis pertama yaitu integritas berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor diterima karena hasil dari sig/2 

menunjukan nilai 0,008 dengan koefisien beta positif sebesar 0,505 

maka hipotesis penulis bahwa integritas berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat diterima. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Ariani dan Badera 

(2015), Yendrawati dan Narastuti (2014) serta penelitian Baisary (2013) 

bahwa integritas memiliki peran terhadap kinerja auditor. Dalam 

penelitian Ariani dan Badera sikap integritas artinya dapat menerima 

kesalahan yang tidak sengaja dan juga dapat menerima perbedaan 

pendapat secara jujur, tetapi integritas tidak dapat menerima 

kecurangan. Sehingga intergitas dapat dikatakan sebagai sikap jujur, 

transparansi, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab yang dibangun 

auditor yang akan menghasilkan kinerja yang baik. Sikap tersebut 

merupakan karakteristik dari intergritas seperti yang diungkapkan 

dalam kode etik APIP. 
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4.6.2 Pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa untuk hipotesis kedua yaitu kerahasiaan berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor ditolak karena hasil dari sig/2 

menunjukan nilai 0,131 > 0,05 dengan koefisien beta positif sebesar 

0,411 maka hipotesis penulis bahwa kerahasiaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditolak. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh penelitian Arini (2010) yang 

menyatakan bahwa kerahasiaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja secara parsial. Dalam penelitiannya kerahasiaan memiliki nilai 

t-hitung (0,325) < t-tabel (2,021) dan signifikansi sebesar 0,747 > 0,05, 

sehingga dikatakan bahwa kerahasiaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja. Kode etik APIP sendiri menyatakan bahwa 

kerahasiaan dari informasi auditi sangat penting untuk dijaga agar tidak 

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan 

kerahasiaan auditor memiliki rata-rata 22,88 yang termasuk kategori 

tinggi sehingga dapat dikatakan sangat baik. Namun, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bisa jadi auditor mampu 

menjaga kerahasiaan tetapi karena kurangnya pengawasan maka kinerja 

auditor menjadi tidak maksimal. Kurangnya pengawasan tersebut 

memungkinkan auditor menggunakan informasi yang diperoleh untuk 
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kepentingan di luar organisasi. Apabila  auditor  menggunakan 

informasi  yang diperoleh untuk kepentingan di luar organisasi maka 

auditor tidak akan memperoleh kepercayaan publik dan mencerminkan 

auditor yang tidak bersikap profesional. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa auditor tidak dapat diandalkan dan tidak dipercaya sehingga 

kinerjanya diragukan. 

 

4.6.3 Pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa untuk hipotesis ketiga yaitu kompleksitas tugas 

berpengaruh terhadap kinerja auditor ditolak karena hasil dari sig/2 

menunjukan nilai 0,206 > 0,05dengan koefisien beta negatif sebesar 

0,277 maka hipotesis penulis bahwa kompleksitas tugas berpengaruh 

terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditolak. 

Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Rustiarini (2013) yang 

mengungkapkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,058 dan 

signifikansi sebesar 0,395. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya 

tugas yang kompleks pada pekerjaan audit tidak akan memberikan 

pengaruh terhadap kinerja auditor karena auditor menganggap bahwa 

tugas-tugas yang kompleks merupakan suatu hal yang pasti dijumpai 

dalam proses audit, selain itu auditor juga tidak mengalami kesulitan 

dalam memahami tugas yang akan dilakukannya sehingga dapat 
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melakukan tugasnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini didukung 

dengan adanya data statistik deskriptif yang menyatakan bahwa 

variabel kompleksitas tugas memiliki rata-rata sebesar 13,44 yang 

dikategorikan rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kompleksitas 

tugas tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor di Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

4.6.4 Pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa untuk hipotesis keempat yaitu motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor ditolak karena hasil dari sig/2 

menunjukan nilai 0,003 < 0,05 dengan koefisien beta negatif sebesar -

0,749 maka hipotesis penulis bahwa motivasi berpengaruh positif  

terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditolak 

karena berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi 

berpegaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel motivasi memiliki 

rata-rata sebesar 29,91 yang dikategorikan tinggi sehingga dapat 

dikatakan sangat baik. Namun, berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor. Hal tersebut dapat terjadi ketika seorang auditor memiliki 

motivasi yang tinggi di dalam dirinya untuk memperoleh gaji yang 

tinggi ataupun kenaikan jabatan namun terdapat keraguan di dalam diri 
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auditor apakah tujuannya dapat tercapai, sehingga akan membuat 

kinerja dari auditor tersebut menjadi tidak maksimal atau rendah.  

 

4.6.5 Pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor.
 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa untuk hipotesis kelima yaitu ketidakjelasan peran 

berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor ditolak karena hasil dari 

sig/2 menunjukan nilai 0,124 > 0,05 dengan koefisien beta negatif 

sebesar -0,352 maka hipotesis penulis bahwa ketidakjelasan peran 

berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor di Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah ditolak. 

Hasil tersebut serupa dengan penelitian Winidiantari dan 

Widhiyani (2015) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan peran tidak 

berpegaruh terhadap kinerja auditor. Kondisi tersebut memperlihatkan 

bahwa pembagian tugas serta informasi dalam melakukan proses audit 

di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sudah jelas dan tidak terjadi 

ketimpangan dalam melaksanakan wewenang atau tugas yang diberikan 

sehingga tidak mengganggu kinerja dari auditor itu sendiri. Hasil 

penelitian ini juga didukung dengan hasil pengujian statistik deskriptif 

yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran ini memiliki rata-rata 

sebesar 9,94 yang dikategorikan rendah sehingga dapat dikatakan 

bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor 

di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.  


