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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Responden dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah 

auditor yang bekerja pada KAP di Semarang. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik 

kuesioner. Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada 

20 KAP yang ada di Semarang. 

Namun demikian tidak seluruh kuesioner dapat kembali dan terisi dengan 

penuh karena banyak responden yang merasa keberatan untuk mengisi kuesioner 

dengan alasan kesibukan sehingga tidak memiliki waktu luang untuk mengisi 

kusioner tersebut. Dari 20 KAP yang ada di Semarang, hanya 9 KAP yang 

bersedia untuk ikut berpartisipasi. Berikut ini rincian dari jumlah kuesioner yang 

didistribusikan dan yang berhasil diterima kembali oleh peneliti yang selanjutnya 

akan digunakan sebagai data untuk menganalisis data dan pembuktian hipotesis 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner 

Responden Jumlah kuesioner yang 
disebar 

Jumlah kuesioner yang 
kembali 

KAP Bayudi Watu  7 7 
KAP Benny Gunawan 5 3 
KAP Darsono  5 5 
KAP Drs. Soetikno 5 5 
KAP Drs. Sugeng Pamudji  5 5 



 

 52

KAP Drs. Tahrir Hidayat  5 3 
KAP Soekamto  5 5 
KAP Yulianti, SE, BAP 5 5 
KAP Ngurah Arya 5 5 
Jumlah 45 43 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari jumlah kuesioner yang layak untuk diolah selanjutnya akan dibahas 

terlebih dahulu mengenai identitas responden. Dari identitas responden tersebut 

diharapkan nantinya tidak menimbulkan adanya bias penelitian yang diakibatkan 

oleh sampel penelitian. Berikut ini menunjukkan banyaknya sampel yang 

digunakan untuk penelitian. 

 

4.1.1. Jumlah Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Jumlah responden berdasarkan kelompok usia pada sampel adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2   

Usia responden dan jenis kelamin responden 

 
               Sumber : Data primer yang diolah 

20 11 31 
46.5% 25.6% 72.1% 

5 4 9 
11.6% 9.3% 20.9% 

2 0 2 
4.7% .0% 4.7% 

0 1 1 
.0% 2.3% 2.3% 

27 16 43 
62.8% 37.2% 100.0% 

Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%

< 25 th 

26 - 30 th

31 - 40 th

> 40 th 

Umur

Total 

Pria Wanita
Jenis Kelamin

Total 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden pada kelompok usia < 25 tahun 

memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding kelompok umur lainnya yaitu 

sebanyak 31 orang atau 72.1% yang terdiri dari 20 orang pria atau 46,5% dan 11 

orang wanita atau 25,6%, diikuti oleh kelompok usia 26 - 30 tahun sebanyak 9 

orang atau 20,9% yang terdiri dari 5 orang pria atau 11,6% dan 4 orang wanita 

atau 9,3%, kelompok usia 31 – 40 tahun sebanyak 2 orang atau 4,7% yang terdiri 

dari 2 orang pria atau 4,7%, dan kelompok usia > 40 tahun sebanyak 1 orang atau 

2,3% yang terdiri dari 1 orang wanita atau 2,3%. 

 

4.1.2. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 

Jumlah responden berdasarkan kelompok pendidikan pada sampel adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Pendidikan responden dan lama kerja responden 

1 22 23
2.3% 51.2% 53.5%

2 17 19
4.7% 39.5% 44.2%

1 0 1
2.3% .0% 2.3%

4 39 43
9.3% 90.7% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

<= 3 tahun

4 - 6 tahun

> 6 tahun

Lama
Kerja

Total

D3 S1
Pendidikan

Total

 
 
     Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden berpendidikan S1 secara umum 

menunjukkan jumlah yang paling banyak yaitu sebanyak 39 orang dari 90,7% 
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adalah berpendidikan S1, dimana 17 orang diantaranya sudah bekerja selama 4 – 6 

tahun, 22 orang lainnya masih bekerja kurang dari 3 tahun. Sedangkan dari 4 

orang yang berpendidikan D3, 2 orang diantaranya sudah bekerja selama 4 – 6 

tahun dan masing-masing 1 orang yang sudah bekerja selama kurang dari 3 tahun 

dan lebih dari 6 tahun. Dan tidak ada responden yang berpendidikan S2. 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur 

dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas 

dilakukan dengan menggunakan rumus analisis korelasi product moment 

terkoreksi. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Validitas  

Variabel / indikator R hitung R table  Keterangan 
Batasan Waktu   

1 0.581 0,294 Valid 
2 0.428 0,294 Valid 
3 0.711 0,294 Valid 
4 0.443 0,294 Valid 
5 0.552 0,294 Valid 
6 0.479 0,294 Valid 
7 0.472 0,294 Valid 
8 0.486 0,294 Valid 

Kompleksitas Tugas   
1 0.507 0,294 Valid 
2 0.427 0,294 Valid 
3 0.622 0,294 Valid 
4 0.625 0,294 Valid 
5 0.581 0,294 Valid 
6 0.655 0,294 Valid 

Kinerja Auditor   
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1 0.795 0,294 Valid 
2 0.786 0,294 Valid 
3 0.828 0,294 Valid 
4 0.839 0,294 Valid 
5 0.597 0,294 Valid 
6 0.777 0,294 Valid 
7 0.767 0,294 Valid 
8 0.687 0,294 Valid 
9 0.849 0,294 Valid 
10 0.799 0,294 Valid 
11 0.738 0,294 Valid 
12 0.850 0,294 Valid 
13 0.728 0,294 Valid 
14 0.849 0,294 Valid 
15 0.450 0,294 Valid 
16 0.812 0,294 Valid 
17 0.723 0,294 Valid 
18 0.823 0,294 Valid 
19 0.836 0,294 Valid 
20 0.795 0,294 Valid 
21 0.772 0,294 Valid 
22 0.813 0,294 Valid 
23 0.721 0,294 Valid 
24 0.623 0,294 Valid 
25 0.802 0,294 Valid 
26 0.713 0,294 Valid 
27 0.761 0,294 Valid 
28 0.839 0,294 Valid 
29 0.831 0,294 Valid 
30 0.603 0,294 Valid 
31 0.813 0,294 Valid 
32 0.748 0,294 Valid 
33 0.795 0,294 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 

 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel pengukuran 

dalam penelitian ini adalah valid karena semua indikator yang memiliki nilai 

korelasi di atas nilai r tabel untuk sampel 43 yaitu 0,294. 
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4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat 

pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha dan 

dilakukan hanya terhadap item-item yang valid. Hasil pengujian diperoleh sebagai 

berikut :.  

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 
Batasan Waktu 0,801 Reliabel 
Kompleksitas tugas 0,807 Reliabel 
Kinerja auditor 0,979 Reliabel 
Sumber : Data primer yang diolah 

Dari hasil pada tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa semua variabel 

mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan 

semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reliabel. Untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik. 

 

4.3.   Deskripsi Variabel 

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan dibuat dengan skala 

pengukuran yang dikuantitatifkan dengan memberikan skor atau angka dimana 

angka tersebut menunjukkan suatu posisi, dengan ketentuan angka yang terkecil 

menunjukan nilai yang rendah.  
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Tabel 4.6 

Hasil statistik deskriptif  

Variabel Statistik Skor 
Teoritik 

Skor 
Empiris  

Batasan Waktu Skor Minimal 
Skor Maksimal 
Mean 

8 
40 
24 

24 
37 

29,74 
Kompleksitas 
Tugas 

Skor Minimal 
Skor Maksimal 
Mean 

6 
30 
18 

18 
28 

24,21 
Kinerja Auditor Skor Minimal 

Skor Maksimal 
Mean 

33 
165 
99 

75 
150 

114,77 
 Sumber : Data primer yang diolah 
 

      Setelah melihat skor-skor pada tabel diatas, maka akan dibuat kategorisasi 

sampel penelitian untuk masing-masing variabel penelitian yang didapatkan dari 

hasil penelitian. Tujuan kategorisasi adalah untuk menempatkan individu ke 

dalam kelompok-kelompok secara terpisah secara berjenjang. Kategorisasi 

tersebut bersifat relatif, sehingga luasnya interval yang mencakup setiap 

kategorisasi adalah tergantung peneliti. Dalam penelitian ini akan dibuat dalam 

lima atau kategori yang sesuai dengan tingkat perbedaan yang diinginkan. 

Penetapannya berdasarkan tabel 4.6 dengan memperhitungkan rentangan angka-

angka minimal dan maksimal teoritis. Adapun hasilnya dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

Distribusi Subjek Penelitian Variabel Batasan Waktu 

 
Sangat 
Rendah 

Rendah 
 

Sedang Tinggi Sangat 
Tinggi 

     

    8    14,4     20,8      27,2                  33,6      40 

       

Pada penelitian ini untuk variabel batasan waktu, skor mean empirik yang 

diperoleh untuk sampel adalah sebesar 29,74, lebih besar dari pada mean empirik 

yaitu 24. Jika dimasukkan dalam 5 rentang skor kategorim rata-rata skor tersebut 

berada pada tingkat kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

pelaksanaan audit seorang auditor mampu menyelesaikan audit sesuai dengan 

kesepakatan waktu. 

Deskrpisi variabel batasan waktu tersebut berdasarkan karakteristik 

responden penelitian adalah sebagai berikut 

Tabel 4.7 

Hasil statistik deskriptif  variabel batasan waktu berdasarkan  

karaketeristik responden 

 N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
      
Pria 27 30.33 2.774 25 36 
Wanita 16 28.75 3.924 24 37 
Total 43 29.74 3.296 24 37 
      
< 25 th 31 29.39 2.963 24 36 
26 - 30 th 9 29.78 4.024 24 36 
31 - 40 th 2 31.50 .707 31 32 
> 40 th 1 37.00 . 37 37 

29,74 



 

 59

Total 43 29.74 3.296 24 37 
      
D3 4 29.00 3.464 26 32 
S1 39 29.82 3.316 24 37 
S2 0 0 0 0 0 
Total 43 29.74 3.296 24 37 
      
<= 3 tahun 23 29.43 3.116 25 37 
4 - 6 tahun 19 30.00 3.606 24 36 
> 6 tahun 1 32.00 . 32 32 
Total 43 29.74 3.296 24 37 
 

Berdasarkan jenis kelamin, pria memiliki tanggapan yang lebih tinggi 

mengenai batasan waktu audit dari pada responden wanita yaitu 30,33 dibanding 

dengan 28,75. Berdasarkan kelompok usia, penilaian tertinggi mengenai batasan 

waktu diperoleh dari kelompok usia > 40 tahun dengan rata-rata skor sebesar 

37,00 dan penilai yang paling rendah adalah kelompok usia < 25 tahun yaitu 

sebesar 29,39. Berdasarkan pendidikan penilai batasan waktu tertinggi adalah 

auditor yang berpendidikan S1 dengan rata-rata 29,82 dan penilai yang paling 

rendah adalah auditor berpendidikan D3 yaitu sebesar 29,00, dengan semakin 

tinggi pendidikan, responden cenderung memberikan tanggapan yang semakin 

tinggi. Dan berdasarkan kelompok masa kerja, penilai tertinggi berasal dari 

kelompok masa kerja diatas 6 tahun degan rata-rata 32,00. 

Penjelasan mengenai deskripsi variabel kompleksitas tugas sebagaimana 

pada tabel 4.6 terlihat seperti berikut ini : 
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Gambar 4.2 

Distribusi Subjek Penelitian Variabel Kompleksitas Tugas 

 
Sangat 
Rendah 

Rendah 
 

Sedang Tinggi Sangat 
Tinggi 

     

    6     10,8     15,6        20,4                  25,2      30 

       

 Pada penelitian ini untuk variabel kompleksitas tugas, skor mean empirik 

yang diperoleh sebesar 24,21 lebih besar daripada rata-rata skor teoritik yaitu 18. 

Jika dimasukkan dalam 5 rentang skor kategorim rata-rata skor tersebut berada 

pada tingkat kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa terdapat kompleksitas tugas 

yang tinggi dalam proses audit. 

Deskripsi variabel kompleksitas tugas tersebut berdasarkan karakteristik 

responden penelitian adalah sebagai berikut 

Tabel 4.8 

Hasil statistik deskriptif  variabel kompleksitas tugas berdasarkan  

karakteristik responden 

 N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
      
Pria 27 24.48 2.082 20 28 
Wanita 16 23.75 3.173 18 28 
Total 43 24.21 2.531 18 28 
      
< 25 th 31 24.19 2.315 18 28 
26 - 30 th 9 23.56 3.283 19 28 
31 - 40 th 2 25.50 .707 25 26 
> 40 th 1 28.00 . 28 28 
Total 43 24.21 2.531 18 28 

24,21 
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D3 4 23.50 2.646 20 26 
S1 39 24.28 2.544 18 28 
S2 -- - - - - 
Total 43 24.21 2.531 18 28 
      
<= 3 tahun 23 23.87 2.474 18 28 
4 - 6 tahun 19 24.58 2.673 20 28 
> 6 tahun 1 25.00 . 25 25 
Total 43 24.21 2.531 18 28 
 

Berdasarkan jenis kelamin, pria memiliki tanggapan yang lebih tinggi 

mengenai kompleksitas tugas dibanding wanita yaitu 24,48 dibanding dengan 

23,75. Berdasarkan kelompok usia, penilai tertinggi mengenai kompleksitas tugas 

diperoleh dari kelompok usia tertua yaitu lebih dari 40 tahun dengan rata-rata skor 

sebesar 28,00 dan yang paling rendah adalah kelompok usia 26 – 30 tahun dengan 

rata-rata sebesar 23,56. Berdasarkan tingkat pendidikan, penilai kompleksitas 

tugas tertinggi adalah auditor yang berpendidikan S1 dengan rata-rata 24,28 

dibanding kelompok D3 sebesar 23,50. Berdasarkan kelompok masa kerja, penilai 

tertinggi berasal dari kelompok masa kerja lebih dari 6 tahun yaitu dengan rata-

rata 25,00 dan yang paling rendah dari kelompok masa kerja kurang dari 3 tahun 

yaitu sebesar 23,87. 

Sedangkan penjelasan mengenai deskripsi variabel kinerja auditor 

sebagaimana pada tabel 4.6 terlihat seperti berikut ini : 
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Gambar 4.3 

Distribusi Subjek Penelitian Variabel Kinerja Auditor  

 
Sangat 
Rendah 

Rendah 
 

Sedang Tinggi Sangat 
Tinggi 

     

    33     59,4     85,8      112,2               138,6      165 

       

 Pada penelitian ini untuk variabel kinerja auditor, skor mean empirik yang 

diperoleh untuk sampel mahasiswa adalah sebesar 114,77 lebih besar daripada 

rata-rata skor mean teoritiknya yaitu 99. Jika dimasukkan dalam 5 rentang skor 

kategorim rata-rata skor tersebut berada pada tingkat kategori tinggi. Hal ini 

berarti bahwa terdapat kinerja yang tinggi dari auditor. 

Deskripsi variabel kinerja auditor tersebut berdasarkan karakteristik 

responden penelitian adalah sebagai berikut 

Tabel 4.9 

Hasil statistik deskriptif  variabel kinerja auditor berdasarkan  

karaketeristik responden 

 N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
      
Pria 27 116.11 21.589 75 150 
Wanita 16 112.50 18.583 85 136 
Total 43 114.77 20.371 75 150 
      
< 25 th 31 112.52 19.906 75 137 
26 - 30 th 9 117.89 23.165 85 150 
31 - 40 th 2 125.50 19.092 112 139 
> 40 th 1 135.00 . 135 135 
Total 43 114.77 20.371 75 150 

114,77 
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D3 4 111.50 26.615 87 136 
S1 39 115.10 20.038 75 150 
S2 - - - - - 
Total 43 114.77 20.371 75 150 
      
<= 3 tahun 23 109.96 19.460 75 141 
4 - 6 tahun 19 119.63 20.796 81 150 
> 6 tahun 1 133.00 . 133 133 
Total 43 114.77 20.371 75 150 
 

Berdasarkan jenis kelamin, pria memiliki kinerja yang sedikit lebih tinggi 

dibanding wanita yaitu 116,11 dibanding dengan 112,50. Berdasarkan kelompok 

usia, kinerja auditor usia > 40 tahun merupakan yang tertinggi dengan rata-rata 

skor sebesar 135,00 dan yang paling rendah adalah kelompok usia  < 25 tahun 

dengan rata-rata sebesar 112,52. Berdasarkan tingkat pendidikan, kinerja audior 

tertinggi adalah auditor yang berpendidikan S1 dengan rata-rata 115,10 sedangkan 

pendidian D3 rata-rata sebesar 111,50. Berdasarkan kelompok masa kerja, kinerja 

tertinggi berasal dari kelompok masa diatas 6 tahun yaitu dengan rata-rata 133,00 

dan yang paling rendah dari kelompok masa kerja kurang dari 3 tahun yaitu 

dengan rata-rata 109,96. 

 

4.2.3. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini, selanjutnya akan diterapkan 

analisis regresi linier berganda. Namun demikian untuk mendapatkan model 

regresi yang tidak bias, maka model regresi harus bebas dari masalah asumsi 

klasik. 

 



 

 64

4.2.3.1.  Uji Asumsi Klasik 

1.   Normalitas  

Uji normalitas diujikan terhadap residual dari masing – masing model 

regresi dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas  

Tests of Normality

.124 43 .092 .951 43 .067Unstandardized Residual
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
 

Hasil pengujian normalitas model 1 memiliki nilai signifikansi di atas 

0,05 yaitu sebesar 0,092. Hal ini berarti bahwa nilai residual  model regresi 

tersebut berdistribusi normal. 

2.    Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas hanya dilakukan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas. Hasil uji 

multikolinieritas diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas  

Variabel VIF 
Batasan Waktu 1,278 
Kompleksitas tugas 1,278 
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Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF yang masih rendah yaitu di 

bawah 10. Hal ini mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinieritas 

dari kedua variabel bebasnya.  

3.   Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk model ini dilakukan dengan Uji Glejser. 

Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :  

Tabel 4.12 

Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser  

Coefficientsa

26.366 14.233 1.852 .071
-.735 .447 -.284 -1.643 .108
.350 .582 .104 .601 .551

(Constant)
Batasan Waktu
Kompleksitas tugas

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abs.Resa. 
 

 
 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya > 

0,05 maka menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas tidak signifikan 

berhubungan dengan nilai mutlak residualnya. Hal ini berarti tidak ada 

masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

4.2.3.2.  Pengujian Hipotesis  

Model pengujian ini merupakan pengaruh batasan waktu dan kompleksitas 

tugas terhadap kinerja auditor, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 

Uji Model Regresi 

Coefficientsa

-26.238 27.019 -.971 .337
2.482 .849 .402 2.923 .006 .783 1.278
2.775 1.105 .345 2.510 .016 .783 1.278

(Constant)
Batasan Waktu
Kompleksitas tugas

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja auditora. 
 

 
 

Model tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier sebagai 

berikut : 

KA   =  -26,238  + 2,482 BW  +  2,775 KT     
 

Hasil pengujian dari masing-masing variabel diperoleh sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian mengenai pengaruh batasan waktu terhadap kinerja auditor 

diperoleh dari nilai t yaitu sebesar 2,923 dengan probabilitas sebesar 0,006. 

Nilai probabilitas di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa batasan waktu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Arah koefisien 

regresi bertanda positif menunjukkan bahwa semakin mampu seorang auditor 

menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu maka kinerja auditor 

semakin tinggi. 

2. Hasil pengujian mengenai pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja 

auditor diperoleh dari nilai t yaitu sebesar 2,510 dengan probabilitas sebesar 

0,016. Nilai probabilitas di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa 

kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

auditor. Arah koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kompleksitas tugas maka kinerja auditor semakin tinggi. 
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4.3. Pembahasan 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja auditor dapat 

dipengaruhi oleh batasan waktu dan kompleksitas tugas. Baik batasan waktu 

maupun kompleksitas tugas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Hasil pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima, dimana  semakin 

mampu seorang auditor menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu 

maka kinerja auditor semakin tinggi. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2004) maupun Setyarini (2005). Dalam hal ini 

diperoleh bahwa batasan waktu yang ditetapkan dalam proses audit menjadi 

pertimbangan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit yang 

menjadi tanggung jawabnya. Selain itu batasan waktu audit nampaknya juga 

menjadi dasar seorang auditor dalam menentukan keseriusan auditor dalam 

melaksanakan proses audit. Menurut Dezhoort (2002), batasan waktu yang 

dihadapi auditor dapat menimbulkan tingkat stres yang tinggi dan mempengaruhi 

sikap, niat dan perilaku auditor. Selain itu batasan waktu yang pendek akan 

mengurangi perhatian auditor terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji 

yang potensial dalam pelaporan laporan keuangan (Braun, 2000). Batasan waktu 

dapat memberikan tekanan serta pembatasan hanya pada tugas-tugas tertentu yang 

lebih difokuskan oleh auditor dengan mengesampingkan tugas lain. Mampu 

tidaknya seorang auditor untuk menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan 

waktu antara klien dengan auditor akan berpengaruh pada kinerja seorang auditor. 

Auditor akan memaksimalkan tingkat kinerjanya, ketika auditor mampu dalam 

menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu antara klien dengan 
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auditor. Batasan waktu berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor, 

semakin mampu seorang auditor untuk menyelesaikan audit sesuai dengan 

kesepakatan waktu, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja yang akan 

dihasilkan oleh auditor. 

Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini juga dapat diterima, dimana 

semakin tinggi kompleksitas tugas maka kinerja auditor semakin tinggi. Dalam 

hal ini tugas-tugas audit yang kompleks akan memerlukan profesionalitas yang 

tinggi. Dalam proses audit, mendapatkan dan mengevaluasi bukti merupakan 

tugas yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan profesional. Sehingga 

dalam hal ini, semakin kompleks suatu proses audit akan memerlukan 

profesionalitas yang tinggi dan auditor akan menunjukkan tingkat profesionalitas 

tinggi dengan meningkatkan kinerjanya dalam memecahkan tugas yang kompleks, 

sehingga keberhasilan penyelesaian tugas-tugas yang kompleks berarti 

keberhasilan menyelesaikan tugas dengan baik. Kompleksitas tugas dapat 

dijadikan sebagai penekan sekaligus memberikan motivasi kepada auditor agar 

memaksimalkan kinerjanya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 
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