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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh auditor  KAP di Semarang.Dari 57 

kuesioner yang dikirim pada bulan Mei-Juni 2018 terdapat 48 kuesioner yang kembali.3 

kuesioner tidak kembali dikarenakan untuk dokumentasi KAP dan 6 kuesioner tidak 

kembali karena hilang. 

Tabel 4.1.Tabel Pengembalian Kuesioner 

No Nama KAP Jumlah 

Auditor 

Kuesioner 

dikirim 

Kuesioner 

diterima 

1 KAP Bayudi,Yohana,Suzy,Arie  8 8 8 

2 KAP Kumalahadi, Kuncara, dan 

rekan 

(tidak 

bisa) 

  

3 KAP Tarmizi Ahmad (tidak 

bisa) 

  

4 KAP Darsono dan Budi Cahyo 21 8 8 
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Santoso 

5 KAP I.Soetikno 8 8 8 

6 KAP Hananta Budianto dan rekan 6 6 - 

7 KAP Achmad Rasyid, Hisbullah, 

dan Jerry (Cabang) 

7 7 6 

8 KAP Leonard, Mulia, Richard (tidak 

bisa) 

  

9 KAP Beni Gunawan (tidak 

bisa) 

  

10 KAP Triwibowo Yulianti 10 8 8 

11 KAP Rahardja (tidak 

bisa) 

  

12 KAP Sodikin dan Harijanto 6 6 5 

13 KAP Riza,Adi,Syahril dan rekan 6 6 5 

14 KAP Ruchendi, Marjito dan 

Rushadi 

(tidak 

bisa) 
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 TOTAL  57 48 

Sumber:Data primer diolah (2018) 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responen yang dipeperoleh dikelompokkan berdasrkan jenis 

kelamin,umur, lama bekerja dan pendidikan. 

Tabel 4.2.Jenis Kelamin 

GENDER 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid L 36 75.0 75.0 75.0 

P 12 25.0 25.0 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Responden berjenis kelamin laki-laki ada 36 orang dan perempuan ada 12 orang. 

Hal ini menunjukkan  bahwa  mayoritas auditor  KAP Semarang berjenis kelamin laki-

laki 
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Tabel 4.3. Umur 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

UMUR 48 23.00 45.00 28.8125 5.20497 

Valid N 

(listwise) 

48 

    

Kisaran umur 48 responden dalam penelitian ini yang minimum adalah 23 tahun 

dan yang maksimum adalah 45 tahun. Rata-rata umur responden adalah 28,8125 atau 28 

tahun 9 bulan. 

Tabel 4.4 Lama Kerja 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

LAMA_KERJA 48 1.00 10.00 3.1875 2.17975 

Valid N 

(listwise) 

48 
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Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Kisaran lama kerja 48 responden pada penelitian ini yang minimum adalah 1 

tahun dan yang maksimum yaitu 10 tahun. Rata-rata lama bekerja adalah 3,1875 

atau 3 tahun 2 bulan. 

Tabel 4.5. Pendidikan 

PENDIDIIKAN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 39 81.2 81.2 81.2 

S2 9 18.8 18.8 100.0 

Total 48 100.0 100.0  

Responden berpendidikan S1 ada 39 orang dan S2 ada 9 orang.Hal ini 

menunjukkan auditor KAP Semarang mayoritas berpendidikan S1 
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4.3. Crosstab 

Tabel 4.6. Crosstab jenis kelamin dan pendidikan 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dari table crosstab diatas dapat diketahui mengenai jumlah responden 

yang dibedakan berdasar jenis kelamin dan pendidikan.Diketahui bahwa 

mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian berjenis kelamin laki-

laki dan berpendidikan S1 berjumlah 29 orang. 

 

 

 

GENDER * PENDIDIKAN Crosstabulation 

Count 

  PENDIDIKAN 

Total   S1 S2 

GENDER L 29 7 36 

P 10 2 12 

Total 39 9 48 
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4.4. Uji Pengumpulan Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Valid jika  r 

hitung  r tabel. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5% dan jumlah 

sampel (n) sebanyak 48 sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah 

Tabel 4.7. Burnout (BO) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

BO1 0.489 0,2403 Valid 

BO2 0.324 0,2403 Valid 

BO3 0.342 0,2403 Valid 

BO4 0.541 0,2403 Valid 

BO5 0.290 0,2403 Valid 

BO6 0,474 0,2403 Valid 

BO7 0,243 0,2403 Valid 
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BO8 0,103 0,2403 Tidak Valid 

BO9 0,434 0,2403 Valid 

BO10 0,380 0,2403 Valid 

BO11 0,437 0,2403 Valid 

BO12 0,524 0,2403 Valid 

BO13 0,448 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat nilai r hitung untuk masing-

masing pertanyaan yang lebih kecil dari r tabel (0,2403)  yaitu pertanyaan nomor  

8, sehingga pertanyaan  tersebut perlu dibuang dan dilakukan pengujian ulang 

untuk mendapatkan item-item pertanyaan yang valid  dan dapat digunakan untuk 

mengukur variabel burnout (BO). 

Tabel 4.8.Hasil Pengobatan Uji Validitas Burnout ke 1 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

BO1 0.530 0,2403 Valid 

BO2 0.358 0,2403 Valid 
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BO3 0.384 0,2403 Valid 

BO4 0.573 0,2403 Valid 

BO5 0.323 0,2403 Valid 

BO6 0,483 0,2403 Valid 

BO7 0,225 0,2403 Tidak Valid 

BO9 0,386 0,2403 Valid 

BO10 0,357 0,2403 Valid 

BO11 0,405 0,2403 Valid 

BO12 0,474 0,2403 Valid 

BO13 0,411 0,2403 Valid 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dibuang dan dilakukan pengujian 

ulang, dapat dilihat bahwa masih terdapat nilai r hitung untuk masing-masing 

pertanyaan yang lebih kecil dari r tabel (0,2403)  yaitu pertanyaan nomor  7, 

sehingga pertanyaan  tersebut perlu dibuang dan dilakukan pengujian ulang untuk 

mendapatkan item-item pertanyaan yang valid  dan dapat digunakan untuk 

mengukur variabel burnout (BO). 
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Tabel 4.9.Hasil Pengobatan Uji Validitas Burnout ke 2 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

BO1 0.558 0,2403 Valid 

BO2 0.394 0,2403 Valid 

BO3 0.406 0,2403 Valid 

BO4 0.569 0,2403 Valid 

BO5 0.340 0,2403 Valid 

BO6 0,434 0,2403 Valid 

BO9 0,363 0,2403 Valid 

BO10 0,346 0,2403 Valid 

BO11 0,420 0,2403 Valid 

BO12 0,437 0,2403 Valid 

BO13 0,408 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dibuang dan dilakukan pengujian 

ulang, dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,2403), sehingga 
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item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel Burnout(BO). 

Tabel 4.10. Ketidakjelasan Peran (RA) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

RA1 0.340 0,2403 Valid 

RA2 0.338 0,2403 Valid 

RA3 0.266 0,2403 Valid 

RA4 0.376 0,2403 Valid 

RA5 0.309 0,2403 Valid 

RA6 0.373 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing 

item pertanyaan (RC1 sampai RC5) lebih besar dibandingan dengan nilai r 

tabel(0,2403) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan 

tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel ketidakjelasan  

peran (RA). 
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Tabel 4.11. Konflik Peran (RC) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

RC1 0.841 0,2403 Valid 

RC2 0.724 0,2403 Valid 

RC3 0.882 0,2403 Valid 

RC4 0.819 0,2403 Valid 

RC5 0.772 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (RC1 sampai RC5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r tabel(0,2403) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel konflik peran (RC). 

Tabel 4.12. Kelebihan Peran (RO) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

RO1 0,428 0,2403 Valid 

RO2 0,438 0,2403 Valid 
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RO3 0,455 0,2403 Valid 

RO4 0,488 0,2403 Valid 

RO5 0,393 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (RO1 sampai RO5) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r tabel(0,2403) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua  item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel kelebihan peran (RO). 

Tabel 4.13. Tipe Kepribadian(PT) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

PT1 0.573 0,2403 Valid 

PT2 0.646 0,2403 Valid 

PT3 0.710 0,2403 Valid 

PT4 0.695 0,2403 Valid 

PT5 0.528 0,2403 Valid 

PT6 0.705 0,2403 Valid 
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PT7 0.238 0,2403 Tidak Valid 

PT8 0.272 0,2403 Valid 

PT9 0.580 0,2403 Valid 

PT10 0.440 0,2403 Valid 

PT11 0.420 0,2403 Valid 

PT12 0.648 0,2403 Valid 

PT13 0.486 0,2403 Valid 

PT14 -0.079 0,2403 Tidak Valid 

PT15 0.075 0,2403 Tidak Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat nilai r hitung untuk masing-

masing pertanyaan yang lebih kecil dari r tabel (0,2403) yaitu pertanyaan nomor 

7, 14 dan 15, sehingga pertanyaan  tersebut perlu dibuang dan dilakukan 

pengujian ulang untuk mendapatkan item-item pertanyaan yang valid  

Tabel 4.14. Hasil Pengobatan Uji Validitas Tipe Kepribadian 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 
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PT1 0.553 0,2403 Valid 

PT2 0.648 0,2403 Valid 

PT3 0.688 0,2403 Valid 

PT4 0.702 0,2403 Valid 

PT5 0.557 0,2403 Valid 

PT6 0.678 0,2403 Valid 

PT8 0.293 0,2403 Valid 

PT9 0.605 0,2403 Valid 

PT10 0.459 0,2403 Valid 

PT11 0.476 0,2403 Valid 

PT12 0.672 0,2403 Valid 

PT13 0.552 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dibuang dan dilakukan pengujian 

ulang, dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,2403), sehingga 

item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel Tipe Kepribadian (PT). 
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Tabel 4.15. Lingkungan Kerja Individu (WE) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

WE1 0.709 0,2403 Valid 

WE2 0.657 0,2403 Valid 

WE3 0.587 0,2403 Valid 

WE4 0.621 0,2403 Valid 

WE5 0.524 0,2403 Valid 

WE6 0.618 0,2403 Valid 

WE7 0.613 0,2403 Valid 

WE8 0.618 0,2403 Valid 

WE9 0.596 0,2403 Valid 

WE10 0.451 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (WE1 sampai WE10) 

lebih besar dibandingan dengan nilai r tabel(0,2403) sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan 

untuk mengukur variabel lingkungan kerja individu (WE). 

Tabel 4.16. Organizational Justice (OJ) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

OJ1 0.344 0,2403 Valid 

OJ2 0.424 0,2403 Valid 

OJ3 0.240 0,2403 Valid 

OJ4 0.400 0,2403 Valid 

OJ5 0.043 0,2403 Tidak Valid 

OJ6 0.025 0,2403 Tidak Valid 

OJ7 -0.038 0,2403 Tidak Valid 

OJ8 0.306 0,2403 Valid 

OJ9 0.151 0,2403 Tidak Valid 

OJ10 0.146 0,2403 Tidak Valid 

OJ11 0.355 0,2403 Valid 
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OJ12 0.626 0,2403 Valid 

OJ13 -0.038 0,2403 Tidak Valid 

OJ14 0.111 0,2403 Tidak Valid 

OJ15 0.244 0,2403 Valid 

OJ16 0.559 0,2403 Valid 

OJ17 0.122 0,2403 Tidak Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat nilai r hitung untuk masing-

masing pertanyaan yang lebih kecil dari r tabel (0,2403) yaitu pertanyaan nomor 

8,11,12,13,14,15,16 dan 17 sehingga pertanyaan  tersebut perlu dibuang dan 

dilakukan pengujian ulang untuk mendapatkan item-item pertanyaan yang valid. 

Tabel 4.17. 

 Hasil Pengobatan Uji Validitas Organizational justice (OJ)1 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

OJ1 0.492 0,2403 Valid 

OJ2 0.634 0,2403 Valid 
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OJ3 0.448 0,2403 Valid 

OJ4 0.604 0,2403 Valid 

OJ8 0.209 0,2403 Tidak Valid 

OJ11 0.385 0,2403 Valid 

OJ12 0.677 0,2403 Valid 

OJ15 -0.057 0,2403 Tidak Valid 

OJ16 0.624 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dibuang dan dilakukan pengujian 

ulang, dapat dilihat bahwa masih  ada nilai r hitung untuk masing-masing 

pertanyaan yang lebih kecil dari r tabel (0,2403) yaitu pertanyaan nomor  8 dan 

15, sehingga pertanyaan  tersebut perlu dibuang dan dilakukan pengujian ulang 

untuk mendapatkan item-item pertanyaan yang valid  dan dapat digunakan untuk 

mengukur variabel Organizational Justice (OJ) 

Tabel 4.18. 

Hasil Pengobatan Uji Validitas Organizational justice (OJ) 2 
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Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

OJ1 0.521 0,2403 Valid 

OJ2 0.673 0,2403 Valid 

OJ3 0.554 0,2403 Valid 

OJ4 0.640 0,2403 Valid 

OJ11 0.375 0,2403 Valid 

OJ12 0.654 0,2403 Valid 

OJ16 0.628 0,2403 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dibuang dan dilakukan pengujian 

ulang, dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,2403), sehingga 

item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel Organizational Justice (OJ). 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 
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jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Reliabel jika nilai cronbach’s alpha  0,6. 

Tabel 4.19. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Output 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Burnout (BO) 0,774 0,6 Reliabel 

Ketidakjelasan Peran (RA) 0,600 0,6 Reliabel 

Konflik Peran (RC) 0,926 0,6 Reliabel 

Kelebihan Peran (RO) 0,683 0,6 Reliabel 

Tipe Kepribadian (PT) 0,881 0,6 Reliabel 

Lingkungan Kerja Individu (WE) 0,875 0,6 Reliabel 

Organizational Justice (OJ) 0,827 0,6 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Semua variabelmemberikan masing-masing nilai cronbach’s alphalebih 

besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan kuesioner telah reliabel. 

] 
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4.5. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif  pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai 

jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian.  

Tabel 4.20.Statistik Deskriptif 

Variabel 

Kisara

n 

Teoriti

s 

Kisara

n 

Aktual 

Mean 

Rentang Skala 

Keteranga

n 
Renda

h 
Sedang Tinggi 

Burnout 11-55 18-45 

33,083

3 

11-

25,66 25,67-40,33 

40,34-

55 Sedang 

Ketidakjelasa

n Peran 6-30 12-26 

18,875

0 

6-

14,00 

14.01-

22.00 

22,01-

30 Sedang 

Konflik 

Peran 5-25 6-21 

14,000

0 

5-

11,67 

11,68-

18,34 

18,35-

25 Sedang 

Kelebihan 

Peran 5-25 7-20 

14,958

3 4-9,33 9,34-14,67 

14,68-

20,01 Tinggi 

Tipe 

Kepribadian 13-65 24-51 

40,666

7 

13-

30,33 

30,34-

47,67 

47,68-

65 Sedang 
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Lingkungan 

Kerja 

Individu 10-50 13-40 

24,729

2 

10-

23,33 

23.34-

36.66 

36.67-

50 Sedang 

Organization

al Justice 7-35 10-28 

19,416

7 

7-

16,33 

16,34-

25,67 

 25,68-

35,01 Sedang 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Dengan menggunakan tiga kriteria (rendah, sedang dan tinggi) maka didapat 

rangeburnout berikut.  

Berdasarkanrange di atas, maka skor rata-rata jawaban responden dari 

burnout(BO) adalah sebesar 33.0833 dan termasuk kategori sedang. Artinya, kondisi di 

mana auditor mengalami tekanan atau stress yang berkepanjangan sedang. 

Skor rata-rata jawaban responden dari ketidakjelasan peran(RA) adalah sebesar 

18,8750dan termasuk kategori sedang. Artinyacukup banyak mengalami kondisi tidak 

cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, 

ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya, dan 

ketidakpastian sangsi dan ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan. 

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

14.0000dan termasuk kategori sedang. Artinya auditor cukup banyak mengalami kondisi 
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situasi tekanan untuk melakukan tugas berbeda dan tidak konsisten dalam waktu 

bersamaan.  

Skor rata-rata jawaban responden dari kelebihan peran(RO) adalah sebesar 

14,9583dan termasuk kategori tinggi. Artinyaauditor sangat mengalami kondisi terlalu 

banyak pekerjaan untuk dilaksanakan pada suatu waktu tertentu.  

Skor rata-rata jawaban responden dari Tipe Kepribadian (PT) adalah sebesar 

40.6667dan termasuk kategori sedang. Artinyaauditor kurang mampu mengolah distress 

menjadi eustress. 

Skor rata-rata jawaban responden dari lingkungan kerja individu(WE) adalah 

sebesar 24,7292dan termasuk kategori sedang. Artinyaauditor cukup banyak mengalami 

kondisi kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang kurang kondusif 

dan berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya.  

Skor rata-rata jawaban responden dari Organizational Justice (OJ) adalah sebesar 

19,4167dan termasuk kategori sedang. Artinya auditor cukup banyak merasakan keadilan 

dalam organisasi di tempat kerjanya. 

4.6. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Dilakukan dengan ujiKolmogorov-Smirnov. Normal jika nilai 

sig Kolmogorov-Smirnov>0,05. 
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Tabel 4.21.Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

BO .087 48 .200
*
 .983 48 .689 

a. Lilliefors Significance Correction    

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

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Nilai Sig.Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200> 0,05 sehingga dapat 

disimpulkanresidual penelitian telah normal.  

 

4.7. Uji Asumsi Klasik 

4.7.1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser. Tidak terdapat 

heterokedastisitas jika nilai sig > 0,05. 
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Tabel 4.22.Hasil Uji Heteroskedastisita 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.661 2.708  .983 .332 

RA -.107 .080 -.205 -1.341 .187 

RC .046 .072 .127 .639 .527 

RO .015 .090 .026 .162 .872 

PT .024 .046 .099 .529 .600 

OJ -.015 .079 -.042 -.188 .852 

WE .000 .042 -.003 -.015 .988 

a. Dependent Variable: ABS_RES    

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Semua variabelmemberikan masing-masing nilai sig > 0,05sehingga dapat 

disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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4.7.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitasbertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dilakukan dengan 

tolerance value dan VIF (Variance Inflation Factor). Tidak terdapat 

multikolinearitas jika tolerance value  0,1 dan VIF < 10. 

Tabel 4.23.Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Consta

nt) 

-10.308 4.593 

 

-2.244 .030 

  

RA .325 .135 .173 2.408 .021 .975 1.025 

RC .753 .123 .572 6.125 .000 .574 1.741 

RO .341 .153 .167 2.224 .032 .890 1.123 
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Sumber: Data primer diolah (2018) 

Semua variabelmemberikan masing-masing nilaitolerance value  0,1 dan 

VIF < 10sehingga dapat disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 

4.8. Uji Model Fit  

Uji model fit (uji F)bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, disebut 

model fit/model layak. 

 

Tabel 4.24. Hasil Uji Model Fit 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1428.376 6 238.063 26.431 .000
a
 

PT .606 .078 .684 7.765 .000 .645 1.550 

OJ -.381 .135 -.297 -2.830 .007 .455 2.199 

WE .176 .071 .206 2.463 .018 .714 1.401 

a. Dependent Variable: 

BO 
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Residual 369.290 41 9.007   

Total 1797.667 47    

a. Predictors: (Constant), WE, PT, RA, RO, RC, OJ   

b. Dependent Variable: BO     

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Nilai Sig.F sebesar 0,000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan. Model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi burnout (BO). 

4.8. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui presentase perubahan 

variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Besarnya 

koefisiensi determinasi (adjusted R²) antara nol dan satu. 

Tabel 4.25. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .891
a
 .795 .765 3.00118 

a. Predictors: (Constant), WE, PT, RA, RO, RC, OJ 
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Nilai Adj.R
2
 0,765berarti daya penjelas variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sebesar 76,5% sedangkan sisanya 

23,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.  

4.9. Uji Statistik t  

Penelitian ini diuji dengan uji regresi linear berganda yaitu pengujian yang 

variabel independen lebih dari satu dan satu variabel dependen, melalui SPSS. 

Tabel 4.26. Hasil Uji Regresi 

Coefficients
a
   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Sig/2 Hasil 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10.308 4.593  -2.244 .030   

RA .325 .135 .173 2.408 .021 0,0105 Diterima 

RC .753 .123 .572 6.125 .000 0 Diterima 

RO .341 .153 .167 2.224 .032 0,016 Diterima 
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PT .606 .078 .684 7.765 .000 0 Diterima 

OJ -.381 .135 -.297 -2.830 .007 0,0035 Diterima 

WE .176 .071 .206 2.463 .018 0,,009 Diterima 

a. Dependent Variable: BO       

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut. 

BO = -10,308+0,325RA+0,753RC+0,341RO +0,606PT+0,176WE-0,381OJ+ e 

1. Pengujian H1 

Nilai sig. variabel ketidakjelasan peran (RA) adalah sebesar 0,021< 0,05 

dengan β sebesar 0,325. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

ketidakjelasan peran (RA)terhadap burnout (BO). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 1yang menyatakan bahwa ketidakjelasan  peran berpengaruh 

positif  terhadap burnoutditerima.  

2. Pengujian H2 

Nilai sig. variabel konflik peran (RC) adalah sebesar 0,000< 0,05 dengan  

β sebesar 0,753.Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan konflik peran 

(RC)terhadap burnout (BO). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 
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2yang menyatakan bahwa konflik peran berpengaruh positif  terhadap burnout 

diterima..  

3. Pengujian H3 

Nilai sig. variabel kelebihan peran (RO) adalah sebesar 0,032< 0,05 

dengan β sebesar 0,341. Berartiterdapat pengaruh positif yang signifikan 

antarakelebihan peran (RO)terhadap burnout (BO). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 3yang menyatakan bahwa kelebihan peran berpengaruh 

positif terhadap burnoutditerima. 

4. Pengujian H4 

Nilai sig. variabel tipe kepribadian (PT) adalah sebesar 0,000<0,05dengan 

β sebesar 0,606. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan Tipe Kepribadian 

(PT)terhadap burnout (BO). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 

4yang menyatakan bahwa tipe kepribadian berpengaruh positif terhadap 

burnoutditerima.  

5. Pengujian H5 

Nilai sig. variabel lingkungan pekerjaan individu (WE) adalah sebesar 

0,018< 0,05 dengan β sebesar 0,176. Berarti ada pengaruh positif yang signifikan 

lingkungan pekerjaan individu (WE)terhadap burnout (BO). Dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan hipotesis 5yang menyatakan bahwa lingkungan pekerjaan 

individu berpengaruh positif terhadap burnout diterima. 
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6. Pengujian H6 

Nilai sig. variabel organizational justice (OJ) adalah sebesar 0,007< 0,05 

dengan β sebesar -0,381. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antaraorganizational justice(OJ)terhadap burnout (BO). Dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan hipotesis 6 yang menyatakan bahwa organizational 

justiceberpengaruh negatif  terhadap burnout diterima.  

4.10. Pembahasan 

4.10.1. Ketidakjelasan Peran Berpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 1yang menyatakan bahwa ketidakjelasan  peran 

berpengaruh positif terhadap burnoutditerima sehingga semakin tinggi 

ketidakjelasan peran maka semakin tinggiburnout yang dihasilkan. Ketidakjelasan 

peran timbul karena Ketidakjelasanperan muncul karena tidak cukupnya 

informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang 

diberikan dengan cara yang memuaskan. Kondisi ini terjadi karena kadangkala 

klien meninta layanan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Dalam kondisi seperti ini timbul ketidakjelasanantara tugas yang 

diemban oleh KAP dan permintaan yang disampaikan klien sehingga 

mempengaruhi kinerja auditor. Umumnya auditor yang mengalami 

ketidakjelasanperan merasa cemaskarena tidak cukupnya informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan sehingga 

memicu terjadinya burnout, menjadi lebih tidak puas dan melakukan tugas dengan 
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kurang efektif dibandingkan auditor lainnya.Kurangnya kontrol dan informasi 

merupakan penentu penting dari dimensi burnout pekerjaan kelelahan 

emosional.Pada umumnya auditor yang mengalami ketidakjelasanperan merasa 

cemaskarena tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan yang diberikan sehingga memicu terjadinya burnout, 

menjadi lebih tidak puas dan melakukan tugas dengan kurang efektif 

dibandingkan auditor lainnya.Kurangnya kontrol dan informasi merupakan 

penentu penting dari dimensi burnout pekerjaan kelelahan emosional). 

Teori Peran Kahnet al.(1964) dalam Ferdiansyah dan Purnima (2011) 

menekankansifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku 

sesuai dengan posisi yangditempatinya baik di lingkungan kerja maupun 

masyarakat. Teori peran mencoba untukmenjelaskan interaksi antar individu 

dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan dalam pekerjan (role 

stress)meliputi ketidakjelasan peran. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian berikut. Wiryathi et al. 

(2014) membuktikan bahwa ketidakjelasanperan berpengaruh positif terhadap 

burnout. Selain itu Chong dan Monroe(2014) menyatakan bahwa 

ketidakjelasanperan berpengaruh positif terhadap burnout.  

4.10.2. Konflik Peran Berpengaruh Terhadap Burnout 
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Hasil pengujian hipotesis 2yang menyatakan bahwa konflik peran 

berpengaruh positif terhadap burnout diterima. Konflik Peran merupakan sebuah 

kegiatan yang mengharuskan individu yang bekerja untuk melaksanakan lebih 

dari satu tugas, di mana terdapat individu yang memegang jabatan 

rangkap.Konflik Peranmuncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang 

disampaikan pada individual di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan 

di luar organisasi. Konflik Peranterjadi jika berada pada situasi tekanan untuk 

melakukan tugas berbeda dan tidak konsisten dalam waktu bersamaan sehingga 

menimbulkan efek kejenuhan berkepanjangan yang disebut dengan burnout. 

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian dari Utami dan Nahartyo 

(2013), Chong dan Monroe (2014), dan Wiryathi (2014) yang menemukan bukti 

bahwa Konflik Peran berpengaruh positif secara signifikan terhadap burnout. 

 

4.10.3. Kelebihan Peran Berpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 3yang menyatakan bahwa kelebihanperan 

berpengaruh positifterhadap burnoutditerima. Hasil pengujian hipotesis 3yang 

menyatakan bahwa kelebihanperan berpengaruh positif terhadap burnout 

diterima. Oleh sebab itu, semakin tinggi kelebihanperan maka semakin 

tinggiburnout yang dihasilkan.Kelebihan peranadalah kondisi ketika individu  

memiliki  pekerjaan yang terlalu menumpuk untuk dikerjakan pada suatu waktu 

tertentu. Kodisi Kelebihan peran terjadi dari kelebihan harapan bahwa seseorang 
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dapat melaksanakan banyak tugas yang mustahil untuk dikerjakan dalam periode 

yang terbatas.Beban kerja yang terlalu berlebih menimbulkan burnout. Kurangnya 

perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat membuat auditor mengalami kelebihan 

peran, terlebih pada masapeak season, ketika KAP mulai dibanjiri pekerjaan. 

Auditor harus melaksanakanbeban kerja yang banyak dari yang biasanya dalam 

periode waktu yang sama dan terbatas yang mengakibatkan auditor menjadi lelah 

berkepanjangan dan akan menjadi burnout. 

Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian Utami dan Nahartyo (2013) 

menyatakan bahwa kelebihan peranberpengaruh positif terhadap burnout dan 

hasil penelitian Wiryathi et al. (2014) yang membuktikan bahwa kelebihan 

peranberpengaruh positif terhadap burnout. 

4.10.4. Tipe Kepribadian Berpengaruh Terhadap Burnout 

Berdasarkan hasil uji statistik maka hubungan tipe kepribadian dan 

kejenuhan berkepanjangan dalam hipotesis 4 yang menyatakan bahwa tipe 

kepribadian berpengaruh terhadap burnout diterima dan arahnya positif sehingga 

semakin memiliki tipe kepribadian A maka semakin tinggi burnout yang 

dihasilkan. Menurut Gibson et al (2008) mengungkapkan bahwa kepribadian 

merupakan sifat dasar yang dibawa dari lahir dan dimiliki oleh masing-masing 

individu. Menurut Luthans (2006) dalam Gusnita et al. (2013) kepribadian 

sebagai bagaimana orang mempengaruhi orang lain dan bagaimana mereka 
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memahami dan memandang dirinya, juga bagaimana pola ukur karakteristik 

dalam dan karakter luar mereka mengukur trait dan interaksi antara manusia. 

Orang dengan kepribadian tipe A adalah orang yang memiliki karakteristik 

kepribadian melakukan segala sesuatu dengan cepat, tidak sabaran, agresif, 

kompetitif, selalu merasa diburu waktu, pemarah, tidak ramah. Sedangkan 

Kepribadian Tipe B mempunyai karakteristik : sabar, relaks, tidak terburu-buru, 

tidak terlalu memikirkan waktu,tidak pernah merasa di kejar tenggat waktu, 

lembut. Individu baik yang berkepribadian A ataupun B sama-sama mempunyai 

kemungkinan mengalami efek terhadap burnout. 

Riset-riset sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian 

penelitian Utami dan Nahartyo (2013) adalah tipe kepribadian berpengaruh 

terhadap burnout. 

4.10.5 Lingkungan Kerja Individu Berpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 4yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

individuberpengaruh positif terhadap burnoutditerima.Lingkungan kerja individu 

adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang kurang 

kondusif dan berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitarnya, 

antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam hal 

ini, manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan 
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lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika melakukan pekerjaan, 

karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan disekitar 

tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. Selama melakukan pekerjaan, 

setiap pegawai akan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam 

lingkungan kerja individu termasuk auditor. Lingkungan kerja merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang auditor. Jika seorang auditor 

bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk 

bekerja secara optimal akan membuat auditor menjadi malas dan mengalami 

burnout. 

Teori Peran Kahnet al.(1964) dalam Ferdiansyah dan Purnima (2011) 

menekankansifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku 

sesuai dengan posisi yangditempatinya baik di lingkungan kerja maupun 

masyarakat. Teori peran mencoba untukmenjelaskan interaksi antar individu 

dalam organisasi, termasuk lingkungan kerja individu tempat auditor bekerja. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Eker dan Anbar (2008) yang 

menyatakan bahwa lingkungan kerja individu berpengaruh positif terhadap 

burnout. 

4.10.6. Organizational Justice Berpengaruh Terhadap Burnout 

Hasil pengujian hipotesis 6yang menyatakan bahwa Organizational 

Justiceberpengaruh negatif terhadap burnoutditerima, maka semakin tinggi 
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organizational justice semakin rendah tingkat burnout.Organizational 

justicemerupakansejauh mana auditor merasa bahwa aturan, prosedur, dan 

kebijakan organisasi yang terkait dengan pekerjaan mereka adalah 

adil.Organizational Justiceadalah hal yang penting dinilai dalam lingkup suatu 

organisasi oleh pada pekerja. Menurut Aghaei (2012) yang mengatakan bahwa 

tidak ada pekeja yang menerima perlakuan tidak adil, dan tidak melakukan reaksi 

terhadap ketidakadilan. Jika individu tersebut tidak mampu mengungkap 

ekspresinya, individu tersebut akan mengalami suasana kelelahan, kehabisan 

tenaga, jika berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan secara fisik dan mental 

dan mengakibatkan terjadinya burnout. 

Kantor audit yang memiliki firm fairnessakan melakukan team 

arrangement dengan lebih memperhatikan kondisi auditor sehingga tercipta 

kelompok audit yang bisa saling mendukung baik antar sesame rekan kerja 

maupun dengan atasan. Hal ini akan lebih mendukung auditor untuk 

memaksimalkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas auditnya. Ketika auditor 

tersebut merasa didukung maka akan tumbuh motivasi dan emotionally 

attachment dengan kantor auditnya. Sehingga menurut job stressor dan 

meningkatnya motivasi pada auditor akan berdampak terhadap menurunnya 

tingkat burnout(Sani,2017). 

Riset-riset sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian ini adalah hasil 

penelitianliljrgren dan Ekberg (2009) yang mengatakan organizational justice 
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berpengaruh signifikan negative terhadap burnout. Penelitian Aghaei et al (2012) 

juga mengatakan bahwa organizatioanal justice berpengaruh negative terhadap 

burnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


