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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini meliputi nama KAP, jenis kelamin, pendidikan 

yang ditempuh oleh masing-masing auditor serta lama bekerja tiap auditor dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

No Nama KAP 

Jumlah Auditor yang 

bersedia mengisi 

kuesioner 

Jumlah kuesioner yang 

kembali dan diolah 

1 KAP BAYUDI, YOHANA, 

SUZY DAN ARIE 
5 5 

2 KAP PHO SENG KA 

5 5 

3 KAP IDJANG SOETIKNO 
5 5 

4 KAP TEGUH, HERU DAN 

REKAN 
5 5 

5 KAP SUKAMTO, ADI, 

SYAHRIL, DAN REKAN 
5 5 

6 KAP SODIKIN DAN 

HARIJANTO 
5 5 

7 KAP ASHARI DAN 

NURHAYATI 
5 5 

8 KAP BENNY GUNAWAN, 

TONY, FRANS, DAN 

DANIEL 

5 5 

JUMLAH 40 

 

Berdasarkan Tabel 4.1. bahwa dari jumlah kuesioner yang disebarkan ke KAP 

di Semarang yang bertotal 47 auditor, 2 KAP tidak bersedia mengisi kuesioner 

dikarenakan sedang memiliki agenda penugasan yang tidak bisa diundur maupun 
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ditinggalkan, sehingga hanya terdapat 40 kuesioner yang kembali dan terisi secara 

lengkap. 

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) % 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

22 

18 

55 

45 

Jumlah  100 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa responden pada penelitian 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki (55%) dan sisanya perempuan sebanyak 45%. 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

No. Pendidikan Jumlah (orang) % 

1. 

2. 

3. 

D3 

S1 

S2 

1 

37 

2 

2.5 

92.5 

5 

Jumlah  100 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa responden pada penelitian 

yang memiliki latar pendidikan S1 sebanyak 37 orang (92.5%), sisanya yaitu D3 

sebanyak 1 orang (2.5%) dan S2 sebanyak 2 orang (5%). 
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Tabel 4.4. Lama Bekerja Responden 

 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan data pada table tersebut, auditor telah bekerja minimal selama 

2 bulan dan paling lama yaitu 120 bulan (10 tahun) dengan rata-rata lama bekerja 

yaitu 34,525 bulan (2 tahun 8 bulan). 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada studi kasus ini, akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagai uji 

pendahuluan terhadap kuisioner yang telah dibuat agar dapat mengetahui mana saja 

item pertanyaan yang valid dan yang tidak valid. Rumus Pearson Product Moment 

akan menjadi dasar perhitungan dalam uji validitas. Dengan tingkat signifikansi 

5%, pertanyaan akan dinyatakan valid jika nilai korelasinya positif dan nilai r-

hitung > nilai r-tabel.  

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Pelatihan 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Hasil 

PL1 0,632 0,312 Valid 

PL2 0,622 0,312 Valid 

PL3 0,678 0,312 Valid 
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PL4 0,728 0,312 Valid 

PL5 0,581 0,312 Valid 

PL6 0,471 0,312 Valid 

PL7 0,747 0,312 Valid 

PL8 0,598 0,312 Valid 

PL9 0,682 0,312 Valid 

PL10 0,795 0,312 Valid 

PL11 0,750 0,312 Valid 

PL12 0,596 0,312 Valid 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian validitas yang bertujuan untuk 

melihat valid tidaknya variabel Pelatihan dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada r tabel sehingga setiap 

pertanyaan untuk variabel pelatihan dalam kuesioner adalah valid. 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Validitas Tanggung Jawab 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Hasil 

T1 0,941 0,312 Valid 

T2 0,872 0,312 Valid 

T3 0,824 0,312 Valid 

T4 0,856 0,312 Valid 

T5 0,880 0,312 Valid 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  
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Pada tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian validitas yang bertujuan untuk 

melihat valid tidaknya variabel Tanggung Jawab dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada r tabel sehingga setiap 

pertanyaan untuk variabel Tanggung Jawab dalam kuesioner adalah valid. 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Pengalaman 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Hasil 

PG1 0,719 0,312 Valid 

PG2 0,796 0,312 Valid 

PG3 0,835 0,312 Valid 

PG4 0,863 0,312 Valid 

PG5 0,711 0,312 Valid 

PG6 0,729 0,312 Valid 

PG7 0,691 0,312 Valid 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian validitas yang bertujuan untuk 

melihat valid tidaknya variabel Pengalaman dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada r tabel sehingga setiap 

pertanyaan untuk variabel Pengalaman dalam kuesioner adalah valid. 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Validitas Otonomi 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Hasil 

O1 0,770 0,312 Valid 

O2 0,792 0,312 Valid 
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O3 0,920 0,312 Valid 

O4 0,751 0,312 Valid 

O5 0,908 0,312 Valid 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Pada tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian validitas yang bertujuan untuk 

melihat valid tidaknya variabel Otonomi dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada r tabel sehingga setiap 

pertanyaan untuk variabel Otonomi dalam kuesioner adalah valid. 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas Ambiguitas Peran 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Hasil 

A1 0,872 0,312 Valid 

A2 0,795 0,312 Valid 

A3 0,817 0,312 Valid 

A4 0,768 0,312 Valid 

A5 0,794 0,312 Valid 

A6 0,751 0,312 Valid 

A7 0,877 0,312 Valid 

A8 0,836 0,312 Valid 

A9 0,794 0,312 Valid 

A10 0.818 0,312 Valid 

A11 0,887 0,312 Valid 

A12 0,854 0,312 Valid 
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A13 0,862 0,312 Valid 

A14 0,843 0,312 Valid 

A15 0,866 0,312 Valid 

Sumber :  data primer yang d iolah (2020)  

Pada tabel 4.9 menunjukkan hasil pengujian validitas yang bertujuan untuk 

melihat valid tidaknya variabel Ambiguitas Peran dalam penelitian ini. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada r tabel sehingga 

setiap pertanyaan untuk variabel Ambiguitas Peran dalam kuesioner adalah valid. 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Validitas Kinerja Auditor 

Pertanyaan r-hitung r-tabel Hasil 

K1 0,912 0,312 Valid 

K2 0,884 0,312 Valid 

K3 0,875 0,312 Valid 

K4 0,887 0,312 Valid 

K5 0,871 0,312 Valid 

K6 0,889 0,312 Valid 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Pada tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian validitas yang bertujuan untuk 

melihat valid tidaknya variabel Kinerja Auditor dalam penelitian ini. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai r-hitung lebih besar daripada r tabel sehingga setiap 

pertanyaan untuk variabel Kinerja Auditor dalam kuesioner adalah valid. 
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Berdasarkan output SPSS diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 indikator 

pertanyaan pada kuisioner terkait. Seperti diketahui pada tabel bahwa setiap 

indikator pertanyaan memiliki nilai r-hitung atau Pearson-Correlation untuk 

Pelatihan, Tanggung Jawab, Pengalaman, Otonomi, Ambiguitas Peran, dan Kinerja 

Auditor yang > r-tabel. Kemudian perlu diingat dengan jumlah responden (N) 

sebesar 40, maka diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,312 sehingga seluruh item 

pertanyaan Pelatihan, Tanggung Jawab, Pengalaman, Otonomi, Ambiguitas Peran, 

dan Kinerja Auditor dapat dinyatakan valid karena masing-masing item memiliki 

nilai r-hitung > r-tabel.  

Reliabilitas merupakan suatu indikator sejauh mana suatu pengukuran dari 

suatu penelitian tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang dari satu  waktu 

ke waktu yang lain. Variabel dapat dinyatakan reliabel ketika memiliki  nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,7 yang merupakan batasan suatu variabel dapat dikatakan 

reliabel. 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Variabel Cronbach’s Alpha Hasil 

Pelatihan 0,870 Reliabel 

Tanggung Jawab 0,922 Reliabel 

Pengalaman 0,880 Reliabel 

Otonomi 0,885 Reliabel 

Ambiguitas Peran 0,967 Reliabel 

Kinerja 0,945 Reliabel 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  
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Diperoleh nilai Cronbach’s Alpha dimana seluruhnya nilai tersebut > 0,7 

sehingga dapat dinyatakan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel. 

4.3 Statistik Deskriptif 

Pada tabel 4.12 menunjukkan tabel statistik deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran maupun deskripsi mengenai data yang ada dalam penelitian 

ini. 

Tabel 4.12 Statistik Deskriptif 

 

Pada variabel pelatihan mendapatkan skor rata-rata sebesar 48,575 dan masuk 

dalam kategori tinggi. Artinya auditor yang menjawab kuesioner ini sudah 

menjalankan pelatihan yang didapat dengan baik, karena pelatihan sendiri memiliki 

fungsi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang auditor dalam menjalankan 

tugasnya. Semakin banyak ilmu yang didapat dari pelatihan maka hal itu dapat 

menunjang penugasan yang sedang dilakukan. 

Variabel 

Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Pelatihan 12 – 60 34 – 48 48,575 12 – 28 28,1 – 44 44,1 - 60 Tinggi 

Tanggung Jawab 5 – 25 10 – 25 17,95 5 – 11,66 11,67 – 18,32 18,33 - 25 Sedang 

Pengalaman 7 – 35 17 – 28 26,025 7 – 16,33 16,34 – 25,66 25,67 - 35 Tinggi 

Otonomi 5 – 25 14 – 25 18,725 5 – 11,66 11,67 – 18,32 18,33- 25 Tinggi 

Ambiguitas Peran 15 – 75 15 – 30 30,325 15 – 35 35,1 – 55 55,1 – 75 Rendah 

Kinerja Auditor 6 – 30 17 - 30 20,95 6 – 14 14,1 – 22 22,1 – 30 Sedang 
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 Variabel tanggung jawab memiliki skor sebesar 17,95 dan dikategorikan  

sedang. Artinya auditor yang menjawab kuesioner ini memiliki tanggung jawab 

yang cukup, yang bisa dikatakan jika auditor sudah mampu mengerjakan tugasnya 

tepat waktu dikarenakan sudah memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan 

tugasnya 

Untuk variabel pengalaman masuk dalam kategori tinggi, yang berarti auditor 

memiliki pengalaman yang cukup dalam mengerjakan tugasnya sehingga auditor 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan efektif dan efisien. Semakin banyak 

pengulangan pengerjaan atau pengalaman yang didapat, maka hal itu akan 

memudahkan auditor dalam mengerjakan tugasnya. 

Variabel otonomi masuk dalam kategori tinggi, yang artinya auditor memiliki  

kebebasan, independensi, dan kebijaksanaan yang dimiliki seseorang dalam 

merencanakan suatu pekerjaan dan menentukan cara apa yang digunakan untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Kebebasan dalam melaksanakan tugas dapat 

dilakukan dengan adanya pengalaman dan tanggung jawab yang mendukung, 

sehingga hasil yang didapat akan sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Variabel ambiguitas peran masuk dalam kategori rendah, yang artinya auditor 

memiliki kejelasan peran dalam pekerjaannya. Auditor mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik karena mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan 

sehingga tidak menghambat dan pengerjaan bisa selesai tepat waktu. 

Untuk variabel kinerja auditor masuk dalam kategori sedang, yang berarti 

auditor sudah cukup baik atau bisa dikatakan efektif dan efisien dalam mengerjakan 
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tugasnya sehingga sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan bisa dikatakan 

sebagai hasil pencapaian tiap auditor. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas perlu dilakukan sebagai salah satu 

asumsi dalam analisis regresi. 

Gambar 4.1 Uji  Normalitas  

 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan hasil dari statistik uji pada langkah ketiga serta daerah kritik 

pada langkah keempat, maka secara output SPSS didapatkan nilai P-Value untuk 

unstandardized residual Kolmogorv-Smirnov adalah sebesar 0,200 dimana nilai 

ini > α = 0,05 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa H0 tidak ditolak yang 
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artinya data sampel pada penelitian ini telah berdistribusi normal. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara 

variabel bebas. Regresi yang baik tidak ada korelasi diantara variabel bebas yang 

ada. Pada kasus ini, akan digunakan nilai tolerance dan VIF dari masing-masing 

variabel bebasnya untuk menentukan ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam 

model regresi ini. 

Gambar 4.2 Uji Multikolinearitas 

 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan output SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance adalah 

sebesar 0,988 ; 0,466 ; 0,901 ; 0,453 ; 0,936 dimana seluruh nilai Tolerance > 0,1 

serta nilai VIF sebesar 1,012 ; 2,148 ; 1,110 ; 2,207 ; 1,068 dimana seluruh nilai 

VIF < 10 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi adanya gejala 

multikolinearitas.  

Perlu diingat bahwa model regresi akan dikatakan baik jika model tersebut tidak 

mengalami gejala multikolinearitas karena analisis regresi menitikberatkan pada 
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hubungan antar masing-masing variabel bebas dengan variabel terikatnya. 

4.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

Glejser. Jika didapatkan bahwa variabel independen signifikan mempengaruhi 

variabel dependen, dapat dikatakan bahwa adanya indikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. 

Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan output SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai P-Value (Sig.) 

adalah sebesar 0,153; 0,067 ; 0,375 ; 0,650 ; 0,312 dimana seluruh nilai variabel 

independennya > α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi adanya 

gejala heterokedastisitas. Perlu diingat bahwa model regresi akan dikatakan baik 

jika model tersebut tidak mengalami gejala heterokedastisitas atau 

homokesdastisitas. 
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4.5 Uji Model Fit ( Uji F ) 

Uji satatistik F atau Uji Model Fit bertujuan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Gambar 4.4 Uji Model Fit 

 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan hasil dari statistik uji pada langkah ketiga serta daerah kritik 

pada langkah keempat, maka dapat diketahui bahwa didapat nilai P-Value dari tabel 

ANOVA tersebut sebesar 0,000 sehingga memenuhi P-Value < α maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga model tersebut memang layak untuk 

digunakan atau dapat dikatakan model regresi tersebut sudah fit. 

4.6 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. 

Gambar 4.5 Koefisien Determinasi 
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Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan output SPSS diatas, menunjukkan bahwa diperoleh angka R2 

sebesar 0,537. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan variabel Kinerja Auditor sebesar 51,7 % sedangkan 48,3% kinerja 

auditor  dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

4.7 Uji Parsial ( Uji t ) 

Uji Parsial atau Uji T bertujuan untuk menguji kebenaran atau 

kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua  sampel yang 

diambil secara random dari populasi yang sama tersebut tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan. 

Gambar 4.6 Uji t 

 

https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-hipotesis/8908
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-populasi-penduduk/127956
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Pada tabel 4.13 menujukkan hasil Uji T dengan menambahkan pembagian 

dari Signifikansi. Hal ini dilakukan karena pada penelitian menggunakan hipotesis 

1 arah dimana sudah jelas arahnya apakah positif atau negatif. 

Tabel 4.13 

 

Sumber :  data primer yang diolah (2020)  

Berdasarkan hasil dari statistik uji pada langkah ketiga serta daerah kritik 

pada langkah keempat, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel prediktor 

Pelatihan,  Otonomi, dan Ambiguitas Peran > α sehingga H0 tidak ditolak sehingga 

koefisien tidak signifikan berada di dalam model regresi tersebut. 

Dengan kata lain, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Kinerja Auditor adalah variabel Tanggung Jawab dan Pengalaman sedangkan 

ketiga variabel independen yang lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Kinerja Auditor. 

Penulisan Model Regresi : 

KNRJ = a + β1PLTH + β2TGGJWB + β3PGLMN + β4OTNM +  β5AMBGPRN + e  

KNRJ = 0,702 + 0,071PLTH + 0,615TGGJWB + 0,060PGLMN + 

0,282OTNM - 0,012AMBGPRN + e 

(Constant) 0,702 5970 0,188 0,907 0,4535

Pelatihan 0,071 0,088 0,09 0,803 0,428 0,214

Tanggung Jawab 0,615 0,165 0,609 3,732 0,001 0,0005

Pengalaman 0,06 0,133 0,052 0,447 0,037 0,0185

Otonomi 0,282 0,226 0,207 1,252 0,219 0,1095

Ambiguitas Peran -0,12 0,062 -0,22 -0,192 -0,849 0,4245

Model
Unstandardized 

B

Coefficients 

Std. Error

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Sig./2
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Keterangan : 

KNRJ  = Kinerja auditor   AMBGPRN = Ambiguitas Peran 

a  = Konstanta    e = Error 

PLTH  = Pelatihan   β = Koefisien Berganda 

TGGJWB = Tanggung jawab  

PGLMN = Pengalaman  

OTNM  = Otonomi 

 

4.8 Pengujian Hipotesis 

Menurut Cohen (1992) kriteria signifikansi 0,05, meskipun tidak resmi 

telah berfungsi sebagai konvensi untuk dasar (minimum) untuk menolak 

hipotesis null atau H0 di sebagian besar bidang ilmu pengetahuan. Semakin 

kecil nilai signifikansi maka penelitian dapat lebih dipercaya tetapi semakin 

kecil peluang untuk menerima pengujian yang dilakukan. Maka dari itu 

peneliti menggunakan nilai signifikansi 0,05. 

Pelatihan adalah suatu proses melatih, kegiatan atau pekerjaan. Auditor 

perlu mengikuti pelatihan karena auditor harus memahami secara benar 

proses pengerjaan dalam penugasan audit, maka dibutuhkan pelatihan yang 

dapat meningkatkan kemampuan kerja serta memperbaiki prestasi kerja pada 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (Adinda, 2011). Berdasarkan 

pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,214 > 0,05  untuk variabel 

pelatihan dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,071 dengan arah positif. 

Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian 
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sebelumnya dan menunjukkan bahwa H1 berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor tetapi tidak berpengaruh signifikan. 

Tanggung jawab adalah kondisi dan situasi wajib menanggung segala 

sesuatunya jika terjadi hal yang tidak sesuai.  Penelitian terdahulu (Kalber 

dan Cenker, 2008) dalam (Prasetya, 2011) telah membuktikan bahwa 

tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Peneliti 

menyatakan bahwa seseorang yang telah memiliki tanggung jawab yang 

dibebankan padanya dalam melaksanakan tugasnya akan memberi hasil yang 

baik dan mencapai kinerja auditor.  Berdasarkan pada hasil uji hipotesis 

diperoleh nilai sig 0,0005 < 0,05  untuk variabel tanggung jawab dan 

koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,615 dengan arah positif. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian sebelumnya dan menunjukkan bahwa H2 diterima 

sehingga tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Pengalaman adalah sesuatu kejadian yang pernah dialami seseorang. 

Penelitian oleh Nugraha (2017) menyatakan bahwa auditor dengan 

pengalaman atau pengalaman kerja yang semakin lama menunjukkan bahwa 

lama bekerjanya telah lebih lama sehingga dalam bekerja atau melakukan 

penugasan akan lebih baik sehingga dalam melakukan tugas auditnya akan 

semakin baik sehingga menunjukkan kinerja yang semakin baik dan 

menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,0185 < 0,05  

untuk variabel pengalaman dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,060 
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dengan arah positif. Hal ini sesuai dan menunjukkan bahwa H3 diterima 

sehingga pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Otonomi merupakan tingkat kebebasan dan kebijaksanaan yang 

dimiliki seseorang dalam merencanakan suatu pekerjaan dan cara yang akan 

dipilih. Peneliti terdahulu  Ramadhanty (2013) menyatakan bahwa otonomi 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Menurut peneliti sebagai auditor 

senior dalam sebuah perusahaan dan memiliki otonomi yang lebih tinggi, 

diharapkan mereka akan memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan pada hasil 

uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,1095 > 0,05  untuk variabel otonomi dan 

koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,282 dengan arah positif.  Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya sehingga H4 berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Ambiguitas atau kekaburan peran adalah situasi dimana individu tidak 

memiliki informasi yang jelas akan perannya dalam organisasi. Hasil dari 

penelitian oleh  Nugraha (2017)  menyatakan bahwa ambiguitas peran makin 

buruk membuat auditor bekerja tidak dengan konsisten dan tugas yang tidak 

jelas sehingga akan menurunkan kinerjanya. Berdasarkan pada hasil uji 

hipotesis diperoleh nilai sig 0,4245 > 0,05  untuk variabel ambiguitas peran 

dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,012 dengan arah negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa H5 berpengaruh negative terhadap kinerja auditor dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 
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4.9 Pembahasan 

4.9.1 Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Auditor 

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Adinda (2011) dimana Auditor 

perlu mengikuti pelatihan karena auditor harus memahami secara benar 

proses pengerjaan dalam penugasan audit, maka dibutuhkan pelatihan yang 

dapat meningkatkan kemampuan kerja serta memperbaiki prestasi kerja pada 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bertambahnya pengalaman 

yang didapat dari pelatihan akan meningkatkan ketelitian auditor dalam 

melakukan pemeriksaan. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,214 > 0,05  

untuk variabel pelatihan dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,071 

dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, 

pelatihan dikategorikan tinggi, tetapi pada hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Kegagalan pelatihan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

materi yang dibutuhkan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan tiap auditor 

dalam mengerjakan tiap penugasan, lalu metode pelatihan yang digunakan 

tidak sesuai atau cocok dengan auditor sehingga tidak semua ilmu atau 

wawasan baru yang didapat dari pelatihan tersebut dapat diaplikasikan secara 

maksimal dalam suatu pengerjaannya.  
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4.9.2 Pengaruh Tanggung Jawab terhadap Kinerja Auditor 

Penelitian yang dilakukan Prasetya (2011) menyatakan bahwa 

tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Peneliti 

menyatakan bahwa seseorang yang telah memiliki tanggung jawab yang 

dibebankan padanya dalam melaksanakan tugasnya akan memberi hasil yang 

baik dan mencapai kinerja auditor. Penelitian milik Pratiwi (2016) 

menyatakan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. Hal ini menunjukksn jika auditor melaksanakan tanggung jawabnya 

maka kinerja auditor akan semakin baik. Apabila auditor mempunyai rasa 

tanggung jawab yang baik, maka auditor akan mampu menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,0005 < 0,05  

untuk variabel tanggung jawab dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 

0,615 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima maka 

variabel tanggung jawab berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dan 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil analisis 

statistik deskriptif, tanggung jawab termasuk dalam kategori sedang, ini 

menunjukkan jika auditor sudah memiliki cukup tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. 

4.9.3 Pengaruh Pengalaman terhadap Kinerja Auditor 

Penelitian oleh Nugraha (2017) menyatakan bahwa auditor dengan 

pengalaman atau pengalaman kerja yang semakin lama menunjukkan bahwa 

lama bekerjanya telah lebih lama sehingga dalam bekerja atau melakukan 
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penugasan akan lebih baik sehingga dalam melakukan tugas auditnya akan 

semakin baik sehingga menunjukkan kinerja yang semakin baik dan 

menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,0185 < 0,05  

untuk variabel pengalaman dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,060 

dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima maka variabel 

pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor dan berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, pengalaman termasuk 

dalam kategori tinggi pada angka 26,025 dimana artinya auditor sudah 

memiliki pengalaman yang cukup. Pengalaman yang cukup bisa menjadi 

bekal agar membantu dalam pengerjaan tugasnya dikarenakan sudah pernah 

mengalami penugasan serupa yang didapat dari pengalamannya selama 

bertugas sebagai auditor. 

4.9.4 Pengaruh Otonomi terhadap Kinerja Auditor 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty (2013) menyatakan 

bahwa otonomi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Menurut 

peneliti sebagai auditor senior dalam sebuah perusahaan dan memiliki 

otonomi yang lebih tinggi, diharapkan mereka akan memiliki kinerja yang 

baik. Ramadhanty (2013) juga menyatakan semakin  baik  otonomi  yang  

diberikan  kepada  para  auditor  independen  di sebuah  KAP,  maka  akan 

semakin tinggi kinerja  yang  dapat  dicapai  oleh auditor tersebut. 
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Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,1095 > 0,05  

untuk variabel otonomi dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 0,282 

dengan arah positif.  Hal ini menunjukkan bahwa H4 berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

auditor. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, otonomi termasuk 

dalam kategori tinggi sedangkan pada hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa otonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

Hal ini bisa disebabkan karena kurang jelasnya jabatan yang dimiliki 

oleh setiap auditor sehingga terjadi kurang jelasnya kebebasan maupun 

wewenang yang dapat dipilih, otonomi lebih cocok apabila terdapat rincian 

jabatan yang jelas. 

4.9.5 Pengaruh Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Auditor 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winidiantari dan 

Widhiyani (2015) menyatakan bahwa ambiguitas atau ketidakjelasan peran 

tidak berpegaruh terhadap kinerja auditor. Hal itu terjadi karena pembagian 

tugas maupun informasi terkait tugas pada tiap KAP sudah jelas dan tidak 

terjadi ketimpangan wewenang sehingga kinerja dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig 0,4245 > 0,05  

untuk variabel ambiguitas peran dan koefisien beta memiliki nilai sebesar 

0,012 dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa H5 berpengaruh 

negatif terhadap kinerja auditor dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja auditor. Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil pengujian 
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statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran ini 

termasuk dalam kategori rendah sehingga dapat dikatakan bahwa 

ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


