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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

Berikut adalah hasil penyebaran kuesioner pada 14 Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Kota Semarang: 

Tabel 4.1 

Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Kantor Akuntan Publik 
Kuesioner yang 

disebar 

Kuesioner yang dapat 

diolah 

1 KAP Riza, Adi, Syahril &Rekan 5 5 

2 KAP Siswanto 4 4 

3 KAP Suratman TIDAK MERESPON 

4 KAP Teguh Heru & Rekan 5 5 

5 KAP Ashari & Ida Nurhayati 5 5 

6 KAP Endang Dewiwati Sama dengan KAP Pho Seng Ka 

7 KAP Jonas Subarka 5 5 

8 KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA MENOLAK 

9 KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie  5 4 

10 KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso MENOLAK 

11 KAP Sodikin & Harijanto 5 5 

12 KAP Arnestesa TIDAK  MERESPON 

13 KAP Pho Seng Ka 5 5 

14 KAP Idjang Soetikno MENOLAK 

15 KAP Heliantoro & Rekan TIDAK MERESPON 

16 KAP Leonard, Mulia, & Richard  10 9 

17 KAP Suhartati & Rekan TIDAK MERESPON 

18 
KAP Ruchendi, Marjito, Rushandi, & 

Rekan 
TIDAK MERESPON 

19 KAP Tri Bowo Yulianti  5 5 

20 KAP Tarmizi Achmad 5 5 

21 KAP Hadori & Rekan MENOLAK 

22 KAP Sarastanto & Rekan MENOLAK 

23 KAP Benny, Tony, Frans, & Daniel  5 5 

24 KAP Drs. Hananta Budianto & Rekan 11 8 

25 
KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji & Rekan (Cab) 
4 4 

 Total 79 74 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel 4.1 hasil penyebaran kuesioner di 14 KAP di Kota 

Semarang dengan jumlah auditor sebanyak 74 orang yang bersedia menjadi subjek 

penelitian. Dari 80 kuesioner yang disebar, ternyata hanya 74 kuesioner yang 

kembali dan diisi lengkap oleh responden sehingga dapat diolah. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden  

Tabel 4.2 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 41 55,4 55,4 55,4 

PEREMPUAN 33 44,6 44,6 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa responden yang telah mengisi kuesioner 

pada penelitian ini terdiri dari 41 orang laki-laki (55,4%) dan 33 orang wanita 

(44,6%). 

 

4.2.2 Pendidikan Responden 

  

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 7 9,5 9,5 9,5 

D4 3 4,1 4,1 13,5 

S1 59 79,7 79,7 93,2 

S2 5 6,8 6,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
 Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Tabel 4.3 
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Pada tabel 4.3 diatas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan terakhir responden 

bermacam-macam, mulai dari D3, D4, S1, dan S2. Jumlah responden dengan 

pendidikan terakhir D3 terdapat sebanyak 7 orang (9,5%). Jumlah responden 

dengan pendidiakan terakhir D4 juga terdapat sebanyak 3 orang (4,1%). Sementara 

itu, responden yang dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah lebih banyak dengan 

tingkat pendidikan lainnya yang berjumlah sebanyak 59 orang (79,7%), dan 

responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 berjumlah 5 orang (6,8%). Maka 

dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini sebagian besar telah 

menempuh pendidikan terakhir yaitu S1. 

 

4.2.3 Pengalaman Kerja Responden 

             

 

 

 

  Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.4 pengalaman kerja responden di KAP di Kota Semarang 

bermacam-macam. Untuk mempermudah, pengalaman kerja responden pada 

penelitian ini dikelompokan menjadi 3 kelompok yakni > 1 tahun - ≤ 2 tahun ; > 2 

tahun - ≤ 3 tahun; dan > 3 tahun. Responden dengan pengalaman kerja > 1 tahun - 

≤ 2 tahun lebih banyak dibandingkan dengan responden dengan pengalaman kerja 

lainnya.  

 

LAMA BEKERJA 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid >1TH-<=2th 41 55,4 55,4 55,4 

>2th-<=3th 21 28,4 28,4 83,8 

>3th 12 16,2 16,2 100,0 

Tabel 4.4 
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4.2.4 Jabatan Responden 

             

 

 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Responden dalam tabel 4.5 menduduki posisi sebagai Auditor Senior atau 

Auditor Junior pada KAP. Terdapat 16 orang auditor senior (21,6%) dan  58 orang 

auditor junior (78,4%) 

 

4.2.5 Crosstabs Jenis Kelamin – Jabatan  

  

 

 

 

 

 

 Hasil pada tabel 4.2.5 menunjukan bahwa auditor berjeniskelamin laki-laki 

lebih banyak menduduki jabatan auditor senior sejumlah 12 orang sedang auditor 

berjenis kelamin perempuan hanya sebanyak 4 orang yang menduduki jabatan 

auditor senior.  

 

 

 

 

JABATAN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid auditor senior 16 21,6 21,6 21,6 

auditor junior 58 78,4 78,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

JEN_KEL * JABATAN Crosstabulation 

Count   

 

JABATAN 

Total 

AUDITOR 

SENIOR 

AUDITOR 

JUNIOR 

JEN_KEL LAKI-LAKI 12 29 41 

PEREMPUAN 4 29 33 

Total 16 58 74 

Tabel 4.5 
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4.2.6 Crosstabs Pendidikan – Jabatan  

 

 

 

 

 

 

 

 Hasil yang didapat dari analisis crosstabs tabel 4.2.6 diatas menunjukan 

bahwa posisi aduitor senior diisi oleh auditor berpendidikan s1 sebanyak 10 orang, 

s2 sebanyak 5 orang, bahkan ada auditor berpendidikan d3 sudah menjadi auditor 

senior namun hanya 1 orang. 

  

4.2.7 Crosstabs Lama Bekerja – Jabatan  

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tabel 4.2.7 dapat disimpulkan bahwa lama bekerja memang berpengaruh 

terhadap jabatan seorang auditor. Terlihat bahwa auditor yang telah bekerja diatas 

3 tahun sebanyak 10 orang menempati posisi auditor senior, sedangkan yang 

bekerja antara >1th-2th hanya 3 orang yang menempati posisi auditor senior. Begitu 

PEND * JABATAN Crosstabulation 

Count   

 

JABATAN 

Total 

AUDITOR 

SENIOR 

AUDITOR 

JUNIOR 

PEND D3 1 6 7 

D4 0 3 3 

S1 10 49 59 

S2 5 0 5 

Total 16 58 74 

LAMA_KERJA * JABATAN Crosstabulation 

Count   

 

JABATAN 

Total 

AUDITOR 

SENIOR 

AUDITOR 

JUNIOR 

LAMA_KERJA >1TH - 2TH 3 38 41 

>2TH - 3TH 3 18 21 

>3TH 10 2 12 

Total 16 58 74 
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pula dengan auditor yang bekerja selama >2th-3th hanya 3 orang yang menjadi 

auditor senior. 

 

4.3 Hasil Validitias dan Reliabiltas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur seberapa valid pertanyaan-

pertanyaan dalam suatu kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang ingin diukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan angka r 

hitung dengan angka r tabel, dimana besar r tabel diperoleh sesuai dengan jumlah 

sampel dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 74, maka 

nilai degree of freedom (df) yang digunakan adalah n-2 yaitu 72, sehingga r tabel 

yang diperoleh adalah 0,1927. Kriteria valid adalah apabila nilai r hitung > r tabel, 

yaitu nilai corrected item-total correlation > 0,1927. 

Berikut adalah hasil dari pengujian untuk Variabel locus of control : 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Locus Of Control 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

LOC1 0,716 0,2287 Valid 

LOC2 0,808 0,2287 Valid 

LOC3 0,793 0,2287 Valid 

LOC4 0,820 0,2287 Valid 

LOC5 0,661 0,2287 Valid 

LOC6 0,713 0,2287 Valid 

LOC7 0,830 0,2287 Valid 

LOC8 0,788 0,2287 Valid 
    Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 
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Dari tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel 

locus of control memiliki nilai r hitung > 0,2287, maka semua pertanyaan untuk 

variabel locus of control dinyatakan valid. 

Pengujian berikutnya adalah variabel tekanan anggaran waktu 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Tekanan Anggaran Waktu 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

TAW1 0,120 0,1927 Tidak Valid 

TAW2 0,569 0,1927 Valid 

TAW3 0,708 0,1927 Valid 

TAW4 0,732 0,1927 Valid 

TAW5 0,668 0,1927 Valid 
     Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat satu pertanyaan yang 

dinyatakan tidak valid yaitu pertanyaan nomor 1. Hal itu karena r hitung (0,120) 

yang didapat lebih kecil dibandingkan dengan r tabel (0,1927), maka peneliti 

melakukan pengujian kedua dengan membuang pertanyaan tersebut. 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Tekanan Anggaran Waktu 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

TAW2 0,623 0,1927 Valid 

TAW3 0,679 0,1927 Valid 

TAW4 0,787 0,1927 Valid 

TAW5 0,740 0,1927 Valid 
    Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

 Dari tabel 4.8 pengujian kedua diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan 

sudah valid karena r hitung sudah lebih besar dari r tabel. 

Pengujian berikutnya adalah menguji validitas variabel kompleksitas tugas 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Kompleksitas Tugas 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

KT1 0,398 0,1927 Valid 

KT2 0,325 0,1927 Valid 
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KT3 0,335 0,1927 Valid 

KT4 0,546 0,1927 Valid 

KT5 0,045 0,1927 Tidak Valid 

KT6 0,305 0,1927 Valid 
 Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.9 diatas dapat dikatakan bahwa pertanyaan nomor 5 untuk 

variabel kompleksitas tugas belum valid karena r hitung (0,045) lebih kecil daripada 

r tabel (0,192). Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian kedua dengan 

membuang pertanyaan tersebut. 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Kompleksitas Tugas 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

KT1 0,486 0,1927 Valid 

KT2 0,350 0,1927 Valid 

KT3 0,329 0,1927 Valid 

KT4 0,589 0,1927 Valid 

KT6 0,252 0,1927 Valid 
    Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel 

kompleksitas tugas memiliki nilai r hitung > 0,1927, maka semua pertanyaan untuk 

variabel kompleksitas tugas dinyatakan valid. 

Pengujian berikutnya adalah menguji validitas variabel stress kerja 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Stress Kerja 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

SK1 0,747 0,1927 Valid 

SK2 0,802 0,1927 Valid 

SK3 0,775 0,1927 Valid 

SK4 0,755 0,1927 Valid 
   Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel 

stress kerja memiliki nilai r hitung > 0,1927, maka semua pertanyaan untuk variabel 

stress kerja dinyatakan valid. 
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Pengujian berikutnya adalah menguji validitas variabel skeptisisme 

profesional auditor  

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Skeptisisme Profesional Auditor 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

SPA1 0,398 0,1927 Valid 

SPA2 0,366 0,1927 Valid 

SPA3 0,414 0,1927 Valid 

SPA4 0,315 0,1927 Valid 

SPA5 0,470 0,1927 Valid 

SPA6 0,516 0,1927 Valid 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.12, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel 

skeptisisme profesional audit memiliki nilai r hitung > 0,1927, maka semua 

pertanyaan untuk variabel skeptisisme profesional audit dinyatakan valid. 

Pengujian berikutnya adalah menguji validitas variabel komitmen organisasi 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Organisasi 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

KO1 0,523 0,1927 Valid 

KO2 0,632 0,1927 Valid 

KO3 0,504 0,1927 Valid 

KO4 0,603 0,1927 Valid 

KO5 0,560 0,1927 Valid 

KO6 0,692 0,1927 Valid 

KO7 0,667 0,1927 Valid 
   Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.13, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel 

komitmen organisasi memiliki nilai r hitung > 0,1927, maka semua pertanyaan 

untuk variabel komitmen organisasi dinyatakan valid. 

Pengujian berikutnya adalah menguji validitas variabel disfungsional audit 
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Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Disfungsional Auditor 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

DA1 0,708 0,1927 Valid 

DA2 0,811 0,1927 Valid 

DA3 0,767 0,1927 Valid 

DA4 0,783 0,1927 Valid 

DA5 0,793 0,1927 Valid 

DA6 0,819 0,1927 Valid 

DA7 0,817 0,1927 Valid 

DA8 0,697 0,1927 Valid 
    Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Dari tabel 4.14, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan untuk variabel 

disfungsional audit memiliki nilai r hitung > 0,1927, maka semua pertanyaan untuk 

variabel disfungsional audit dinyatakan valid. 

Selain pengujian validitas, dilakukan juga pengujian reliabilitas untuk 

mengetahui ketetapan kuesioner. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Cronbach’s Alpha, dimana semakin tinggi nilainya, maka reliabilitas 

suatu kuesioner tersebut semakin baik. 

Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas untuk tiap variabel : 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Locus of Control 0,933 Reliabel 

Tekanan Anggaran Waktu 0,859 Reliabel 

Kompleksitas Tugas 0,645 Reliabel  

Stress Kerja 0,895 Reliabel 

Skeptisisme Profesional 

Auditor 

0,677 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,842 Reliabel 

Disfungsional Audit 0,936 Reliabel 
 Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 
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Dari tabel tersebut, diketahui bahwa nilai dari Cronbach Alpha untuk semua 

variabel lebih dari 0,6. Maka berdasar ketentuan yang telah ditentukan, dapat 

dikatakan bahwa semua variabel yang digunakan sudah reliabel. 

 

4.4 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.16 

Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Toeritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

LOC 8 – 40 9-37 24,09 8-18,7 18,8-29,4 29,5-40 Sedang 

TAW 4 – 20 4-18 11,55 4-9,33 9,33-14,67 14,68-20 Sedang 

KT 5 – 25 5-17 11,31 5-11,67 11,68-18,34 18,35-25 Rendah 

SK 4 – 20 4-19 14,04 4-9,33 9,4-14,67 14,68-20 Sedang 

SPA 6 – 30 16-29 24,19 6-13 14-21 22-30 Tinggi 

KO 7 – 35 16-35 26,38 7-16,3 16,4-25,6 25,7-35 Tinggi 

DA 8 – 40 11-40 28,47 8-18,7 18,8-29,4 29,5-40 Sedang 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

locus of control adalah 24,09 yang berarti berada dalam kategori sedang. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa para auditor yang sudah menjadi responden ketika 

bekerja tidak hanya mengandalkan diri sendiri (locua of control internal), tetapi 

terkadang untuk mendapatkan jabatan atau penghargaan maka auditor 

membutuhkan keluarga atau teman yang dapat diandalkan serta dibutuhkan 

keberuntungan (locus of control eksternal). 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

tekanan anggaran waktu adalah 11,55 yang berarti berada dalam kategori sedang. 

Hal tersebut berati responden tidak terlalu merasakan tekanan untuk menyelesaikan 

tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga para auditor dapat 
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menyelesaikan tugas audit yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

kompleksitas tugas adalah 11,31 yang berarti berada dalam kategori rendah. Ketika 

menyelesaikan suatu tugas para responden meyakini bahwa tugas-tugas tersebut 

dapat mereka selesaikan. Mereka memahami dengan jelas tugas-tugas tersebut, apa 

saja yang harus mereka kerjakan serta bagaimana cara mereka menyelesaikannya, 

sehingga menurut para responden prosedur audit bukanlah sebuah penugasan yang 

rumit. 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

stres kerja adalah 14,04 yang berarti berada dalam kategori sedang. Responden 

terkadang masih merasakan beban kerja saat penugasan. Namun mereka masih 

dapat berkonsentrasi dan masih dapat menahan emosinya untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang diterimanya. 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

skeptisisme profesional auditor adalah 24,19 yang berarti berada dalam kategori 

tinggi. Dalam membuat suatu keputusan, responden memerlukan waktu yang cukup 

lama karena reponden masih menunggu untuk mendapatkan informasi yang lebih 

banyak. Setiap apa yang mereka lihat dan mereka dengar selalu menjadi pertanyaan 

untuk para responden. 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

komitmen organisasi adalah 26,38 yang berarti berada dalam kategori tinggi. 

Responden merasa bahwa di KAP tempat mereka bekerja baik, terdapat persamaan 
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nilai diri yang dipunya responden dengan nilai-nilai yang diberikan oleh KAP 

tersebut. Mereka berusaha untuk selalu mempertahankan kinerja agar KAP tersebut 

tetap oleh para pengguna jasanya. 

Berdasarkan tabel 4.16 skor rata-rata jawaban dari responden untuk variabel 

disfungsional auditor adalah 28,47 yang berarti berada dalam kategori sedang. Hal 

itu berarti bahwa auditor juga menerima perilaku disfungsional pada saat mereka 

mendapat penugasan tetapi dalam intensitas kadang-kadang. Contoh perilaku 

disfungsional yang dilakukan adalah mengubah prosedur audit dati ketentuan yang 

sudah direncanakan, melakukan pengujian hanya pada sebagian sampel yang 

ditentukan, dan hanya menggunakan penjelasan klien sebgai pengganti bukti yang 

tidak didapatkan selama pelaksanaan audit. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen 

dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Data-data yang telah 

diperoleh dapat dikatakan berdistribusi normal apabila berdasarkan hasil pengujian, 

nilai taraf signifikansi (p) Kolgomorov-Smirnov yang didapat adalah lebih besar 

dari 0,05. Berikut adalah tabel hasil pengujian normalitas 
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Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

,048 74 ,200* ,995 74 ,990 

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

a. Lilliefors Significance Correction 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

Kolgomorov-Smirnov yang di dapat adalah 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. 

 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glejser dilakukan untuk mengetahui 

apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Apabila nilai signifikansi yang didapat adalah lebih dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil yang diperoleh 

untuk pengujian heteroskedastisitas  

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,709 2,892  ,937 ,352 

LOC ,003 ,029 ,013 ,095 ,925 

TAW ,010 ,079 ,018 ,127 ,899 

KT -,041 ,097 -,065 -,429 ,669 

SK ,011 ,057 ,028 ,196 ,845 
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SA -,085 ,093 -,118 -,910 ,366 

KO ,061 ,062 ,132 ,975 ,333 

a. Dependent Variable: res2 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Keterangan : 

LOC  : Locus of Control 

TAW : Tekanan Anggaran Waktu 

KT : Kompleksitas Tugas 

SK : Stress Kerja 

SA : Skeptisisme Profesional Audit 

KO : Komitmen Organisasi 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa data tidak terjadi 

heteroskedastisitas karena nilai sig > 0,05. 

 

4.5.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat 

dillihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Setiap variabel independen menjadi 

variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. 

Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, VIF = 1/Tolerance. Nilai 
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cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006). 

Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Keterangan :  

DA : Disfungsional Auditor 

LOC  : Locus of Control 

TAW : Tekanan Anggaran Waktu 

KT : Kompleksitas Tugas 

SK : Stress Kerja 

SA : Skeptisisme Profesional Audit 

KO : Komitmen Organisasi 

 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,100 

dan juga nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan data sudah terbebas dari 

multikolinearitas. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -5,594 4,828  -1,159 ,251   

LOC ,137 ,049 ,149 2,815 ,006 ,745 1,343 

TAW ,062 ,132 ,026 ,470 ,640 ,700 1,429 

KT ,144 ,161 ,052 ,892 ,376 ,623 1,604 

SK 1,481 ,095 ,843 15,670 ,000 ,722 1,385 

SPA ,292 ,156 ,092 1,872 ,066 ,862 1,161 

KO ,021 ,104 ,010 ,204 ,839 ,792 1,262 

a. Dependent Variable: DA 
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4.6 Uji Fit Model 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji 

F sebagai berikut : 

Tabel 4.20 

Hasil Pengujian Uji Fit Model 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Keterangan :  

DA : Disfungsional Auditor 

LOC  : Locus of Control 

TAW : Tekanan Anggaran Waktu 

KT : Kompleksitas Tugas 

SK : Stress Kerja 

SA : Skeptisisme Profesional Audit 

KO : Komitmen Organisasi 

Dari tabel 4.20 diketahui nilai F hitung sebesar 68,702 dengan probabilitas 

0,000. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi disfungsional auditor atau dapat dikatakan bahwa 

locus of control, tekanan anggaran waktu, stres kerja, skeptisisme profesional audit, 

komitmen organisasi, kompleksitas tugas tepat terhadap disfungsional auditor. 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3262,210 6 543,702 68,702 ,000b 

Residual 530,236 67 7,914   

Total 3792,446 73    

a. Dependent Variable: DA 

b. Predictors: (Constant), KO, LOC, TAW, SPA, SK, KT 
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4.7  Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.21 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Keterangan :  

DA : Disfungsional Auditor 

LOC  : Locus of Control 

TAW : Tekanan Anggaran Waktu 

KT : Kompleksitas Tugas 

SK : Stress Kerja 

SA : Skeptisisme Profesional Audit 

KO : Komitmen Organisasi 

Dari tabel 4.21  hasil pengolahan SPSS di atas menunjukkan bahwa besar 

adjusted R2 adalah 0,848. Hal ini berarti bahwa 84,8% variasi disfungsional auditor 

dapat dijelaskan oleh variasi dari enam variabel independen. Sedangkan sisanya 

15,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,927a ,860 ,848 2,81318 

a. Predictors: (Constant), KO, LOC, TAW, SPA, SK, KT 

b. Dependent Variable: DA 
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4.8  Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan regresi linear yang 

menggunakan program SPSS. Tabel berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis 

yang telah peneliti lakukan : 

Tabel 4.22 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

  

B Std. Error Beta Sig/2 Keterangan 

1 (Constant) -5,594 4,828  -1,16 ,251   

LOC ,137 ,049 ,149 2,815 ,006  Diterima 

TAW ,062 ,132 ,026 ,470 ,640 ,320 Ditolak 

KT ,144 ,161 ,052 ,892 ,376 ,188 Ditolak 

SK 1,481 ,095 ,843 15,67 ,000 - Diterima 

SPA ,292 ,156 ,092 1,872 ,066 ,033 Ditolak 

KO ,021 ,104 ,010 ,204 ,839 ,419 Ditolak 

a. Dependent Variable: DA   
Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Keterangan :  

DA : Disfungsional Auditor 

LOC  : Locus of Control 

TAW : Tekanan Anggaran Waktu 

KT : Kompleksitas Tugas 

SK : Stress Kerja 

SA : Skeptisisme Profesional Audit 

KO : Komitmen Organisasi 
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Dari tabel 4.22, diperoleh nilai signifikansi t dari setiap variabel independen 

dalam penelitian ini. Nilai signifikansi (Sig.) t dari setiap variabel independen akan 

dibandingkan dengan nilai α=0,05. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka hipotesis 

diterima, namun jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

 Hipotesis 1 : Locus of control berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor 

Hipotesis pertama adalah hipotesis dua arah. Tabel 4.22 menunjukkan nilai 

signifikansi untuk variabel locus of control adalah sebesar 0,006, yaitu lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini berarti locus of control berpengaruh pada perilaku 

disfungsional auditor. Maka hipotesis pertama penelitian ini diterima. 

 

 Hipotesis 2 : Tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor 

Hipotesis kedua adalah hipotesis satu arah, oleh karena itu nilai signifikansi yang 

diperoleh harus dibagi 2 terlebih dahulu (sig/2). Tabel 4.22 menunjukkan nilai 

sig/2 untuk variabel tekanan anggaran waktu adalah sebesar 0,320. Hal ini berarti 

tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh pada perilaku disfungsional auditor. 

Maka hipotesis kedua penelitian ini ditolak. 
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 Hipotesis 3 : Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor 

Hipotesis ketiga merupakan hipotesis satu arah juga. Tabel 4.22 di atas 

menunjukkan nilai sig/2 untuk variabel kompleksitas tugas adalah sebesar 0,188. 

Hal ini berarti variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh pada perilaku 

disfungsional auditor. Maka hipotesis ketiga penelitian ini ditolak. 

 

 Hipotesis 4 : Stres kerja berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional 

auditor 

Untuk hipotesis keempat dapat dilihat dari tabel 4.22 menunjukkan nilai sig/2 

untuk variabel stres kerja sebesar 0,00. Hal ini berarti stres kerja berpengaruh 

pada perilaku disfungsional auditor. Dengan demikian, maka hipotesis keempat 

penelitian ini diterima. 

 

 Hipotesis 5 : Skeptisisme profesional auditor berpengaruh negatif terhadap 

perilaku disfungsional auditor 

Pada hipotesis kelima yaitu variabel skeptisisme profesional auditor berdasar 

tabel 4.22 mendapatkan nilai sig/2 sebesar 0,33 tetapi dengan β sebesar 0,292. 

Hal ini berarti skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan pada 

perilaku disfungsional auditor namun ke arah yang positif. Dengan demikian, 

maka hipotesis kelima penelitian ini ditolak. 
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 Hipotesis 6 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor 

Untuk hipotesis keenam dapat dilihat dari tabel 4.22 di atas menunjukkan nilai 

sig/2 untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,419. Hal ini berarti variabel 

komitmen organisasi tidak berpengaruh pada perilaku disfungsional auditor. 

Dengan demikian, maka hipotesis keenam penelitian ini ditolak. 

 

4.9 Pembahasan  

4.9.1.  Pengaruh Locus of Control terhadap Perilaku Disfungsional Auditor 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variabel locus of control dapat 

dibuktikan berpengaruh terhadap perilaku disfungsional para auditor di kota 

Semarang. Pada perhitungan statistik deskriptif yang telah dilakukan didapatkan 

bahwa locus of control auditor di kota Semarang berada pada kategori sedang. Hal 

tersebut menunjukan bahwa para responden (auditor) tidak hanya memiliki locus of 

control internal saja, yang berarti para auditor tidak hanya mengandalkan 

kemampuan yang mereka miliki. Namun mereka juga terkadang juga 

mengandalkan faktor diluar dirinya untuk menyelesaikan tugas ataupun mendapat 

reward.  

Berdasarkan data kuesioner yang diterima oleh peneliti dapat disimpulkan 

bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, penghargaan, ataupun promosi dalam karir 

para auditor diperlukan adanya faktor eksternal yang membantu mereka. Contoh 

faktor eksternal tersebut misalnya keberuntungan ataupun koneksi baik teman atau 

keluarga yang ada di dalam KAP tersebut. Namun ada pula yang menganggap 
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bahwa keberuntungan ataupun koneksi tidak begitu berpengaruh terhadap 

pekerjaan, penghargaan,  atau karir mereka. 

Locus of control internal ataupun eksternal terbukti mempengaruhi perilaku 

para auditor dalam bekerja. Hali tersebut menunjukan sejauh mana mereka mampu 

mengatur kendali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka, salah satunya 

adalah perilaku disfungsional. Oleh karena itu locus of control berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional auditor dan didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Silaban (2009) dan Harini (2009). 

 

4.9.2.  Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Perilaku Disfungsional 

Auditor 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap variabel tekanan anggaran 

waktu mendapatkan hasil bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh 

terhadap perilaku disfungsional auditor. 

Penugasan untuk auditor tidak bisa terlepas dari anggaran waktu yang telah 

ditentukan. Memang terkadang perencanaan untuk penyelesaian suatu tugas 

memiliki anggaran waktu yang cukup ketat, tetapi hal tersebut bukan hal yang 

selalu dipermasalahkan oleh para auditor karena mereka sadar bahwa anggaran 

waktu adalah hal yang sudah direncanakan dan akhirnya menjadi tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu para auditor menerima anggaran waktu 

yang telah ditentukan sehingga mereka tidak perlu berperilaku disfungsional untuk 

menyelesaikan pekerjaan mereka.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang didapat tekanan anggaran waktu tidak 

berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2013) namun mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Cendrawati (2012). 

 

4.9.3.  Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Disfungsional 

Auditor 

 Hasil penelitian yang didapatkan untuk variabel kompleksitas tugas 

menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh dari kompleksitas tugas terhadap 

perilaku disfungsional auditor. Berdasaran hasil kuesioner yang didapatkan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa para responden beranggapan bahwa penugasan audit 

bukanlah pekerjaan yang kompleks. Mereka telah mengerti dengan jelas tugas-

tugas yang mereka kerjakan dan bagaimana menyelesaikan tugas tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa kompleksitas tugas bukan merupakan alasan 

untuk para auditor melakukan perilaku yang menyimpang. Hasil ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirasedana (2015), namun 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Melsa (2016). 

 

4.9.4.  Pengaruh Stres Kerja terhadap Perilaku Disfungsional Auditor 

 Hasil yang didapat peneliti untuk variabel stres kerja menunjukan bahwa 

stres kerja berpengaruh terhadap disfungsional auditor. Semakin ketatnya 

persaingan dalam bisnis jasa audit dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat 

akan kualitas audit yang bagus menyebabkan tekanan bagi para auditor. Apabila 
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tekanan tersebut dirasa melampaui batas yang dimiliki oleh para auditor, maka 

kondisi tersebut akan menimbulkan stres di tempat kerja. Adanya gangguan 

emosional semacam itulah yang menyebabkan para auditor berperilaku 

disfungsional, atau dengan kata lain bahwa perilaku disfungsional terjadi terjadi 

akibat reaksi dari kondisi yang terjadi sehingga para auditor perlu untuk melakukan 

suatu tindakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Rustiarini (2014). 

 

4.9.5.  Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Perilaku 

Disfungsional Auditor 

 Untuk variabel skeptisisme profesional auditor dalam tabel dapat dilihat 

bahwa sebenarnya variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

disfungsional auditor tetapi arahnya positif.  

Dalam standar profesional akuntan publik dikatakan bahwa skpetisisme 

profesional auditor adalah sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 

Auditor yang memiliki sikap skeptis yang besar tidak akan begitu saja percaya 

penjelasan dari klien, auditor tersebut akan terus berusaha untuk mendapatkan bukti, 

alasan, dan konfirmasi mengenai masalah yang didapat. Tanpa sikap skeptis maka 

auditor hanya dapat melihat salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja bukan 

yang disebabkan oleh kecurangan. 

Namun adanya sikap skeptis yang tinggi oleh auditor harus juga diimbangi 

dengan sikap kooperatif dari manajemen. Jika pihak manajemen tidak kooperatif 
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dengan sikap skeptis auditor, maka auditor tidak akan bisa bekerja secara maksimal. 

Oleh karena hal itu pula akan menyebabkan auditor berperilaku menyimpang 

(disfungsional). Misal dengan menghilangkan salah satu prosedur audit yang telah 

ditentukan sehingga proses audit menjadi lebih ringkas.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati 

(2017) yang mengatakan bahwa skeptisisme profesional mempunyai pengaruh 

negeatif, namun mendukung penelitian dari Sanjaya (2016). 

  

4.9.6. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Perilaku Disfungsional 

Auditor 

 Pengujian yang terakhir ini yaitu untuk variabel komitmen organisasi 

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis ini ditolak yang berarti komitmen 

organisasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku disfungsional 

auditor.  

Dalam tabel statistik deskriptif didapatkan nilai bahwa komitmen para 

auditor pada KAP tempat mereka bekerja adalah tiggi. Mereka tidak hanya 

mementingkan kepentingan pribadi saja namun juga memberikan usaha yang 

mmaksimal untuk kemajuan KAP tempat mereka bekerja.  

Komitmen yang tinggi ternyata tidak menjamin bahwa para auditor tidak 

akan berperilaku disfungsional. Ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang 

sulit saat bekerja seperti banyaknya klien yang ditangani, prosedur audit yang 

melelahkan, dan batas waktu penugasan yang semakin dekat maka komitmen yang 
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para auditor miliki terkadang tidak dapat mendorong mereka untuk tidak 

berperilaku disfungsional. 

Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariani 

dan Adri (2013) dan Limawan dan Mimba (2016). Namun hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Melsa (2016) dan Erawati (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


