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BAB 4 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner 

Berikut ini adalah tabel proses penyebaran kuesioner pada penelitian ini: 

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner 

No Nama KAP Auditor Bersedia 

Mengisi Kuesioner 

Kuesioner yang 

kembali dan 

dapat diolah 

1 KAP ARNESTESA - - 

2 KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI 5 5 

3 KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, ARIE 

(CABANG)  

5 5 

4 KAP BENNY, TONY, FRANS & DANIEL 

(CABANG) 

10 10 

5 KAP DARSONO & BUDI CAHYO 

SANTOSO 

- - 

6 KAP ENDANG DEWIWATI 3 3 

7 KAP HADORI SUGIARTO ADI 7 REKAN 

(CABANG) 

- - 

8 KAP Drs. HANANTA BUDIANTO & 

REKAN (CABANG) 

- - 

9 KAP HARHINTO TEGUH - - 
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10 KAP HELIANTONO & REKAN (CABANG) - - 

11 KAP I.SOETIKNO - - 

12 KAP JONAS SUBARKA - - 

13 KAP KANAKA PURADIREDJA, 

SUHARTONO (CABANG) 

- - 

14 KAP KUMALAHADI, KUNCARA, 

SUGENG PAMUDJI DAN REKAN 

(CABANG) 

- - 

15 KAP LEONARD, MULIA & RICHARD 

(CABANG) 

- - 

16 KAP PHO & REKAN 5 5 

17 KAP Dr. RAHARDJA, M.Si., CPA - - 

18 KAP SOEKAMTO, ADI, SYAHRIL & 

REKAN (CABANG) 

5 5 

19 KAP RUCHENDI, MARJITO. RUSHADI & 

REKAN 

- - 

20 KAP SARASTANTO DAN REKAN 5 5 

21 KAP SISWANTO 4 4 

22 KAP SODIKIN & HARIJANTO 5 5 

23 KAP SOPHIANI WONGSARGO 5 5 
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24 KAP Dra. SUHARTATI & REKAN 

(CABANG) 

- - 

25 KAP SURATMAN 5 5 

26 KAP TARMIZI ACHMAD - - 

27 KAP TEGUH HERU & REKAN (CABANG) 5 5 

28 KAP TRI BOWO YULIANTI (CABANG) 5 5 

 TOTAL: 67 67 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Dari 67 kuesioner yang disebarkan, semua kuesioner kembali dengan total 67 

kuesioner dan bisa diolah oleh peneliti.  

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

jenjang jabatan, pendidikan serta umur mereka yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

L 40 59.7 59.7 59.7 

P 27 40.3 40.3 100.0 
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Total 67 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki ada 40 orang atau 59,7% dan sisanya 

27 orang atau 40,3% adalah perempuan. 

Tabel 4. 3 Pendidikan Responden 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 2 3.0 3.0 3.0 

S1 60 89.6 89.6 92.5 

S2 5 7.5 7.5 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 60 orang atau 89,6%. Untuk 

responden yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang atau 7,5%, dan untuk sisanya 

berpendidikan D3 sebanyak 2 orang atau 3%. 
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Tabel 4. 4 Jabatan Responden 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

JUNIOR 46 68.7 68.7 68.7 

MANAJER 1 1.5 1.5 70.1 

SENIOR 16 23.9 23.9 94.0 

SUPERVISOR 4 6.0 6.0 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian mayoritas memiliki jabatan auditor junior sebanyak 46 orang atau 

68,7%. Untuk responden yang memiliki jabatan sebagai auditor senior sebanyak 

16 orang atau 23,9%. Responden yang memiliki jabatan supervisor sebanyak 4 

orang atau 6%. Untuk sisanya yaitu responden yang memiliki jabatan sebagai 

manajer hanya 1 orang atau 1,5%.  

Tabel 4. 5 Umur Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Umur 67 22 48 27.27 4.416 
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Valid N (listwise) 67     

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa rata – rata umur 

responden pada penelitian ini adalah 27 tahun, dengan umur yang paling muda 

yaitu 22 tahun dan yang paling tua umur 48 tahun.  

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel kinerja: 

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja Auditor 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Kinerja1 0,771 0,240 Valid 

Kinerja 2 0,871 0,240 Valid 

Kinerja 3 0,785 0,240 Valid 

Kinerja 4 0,915 0,240 Valid 

Kinerja 5 0,811 0,240 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa semua pernyataan memperoleh 

nilai r hitung >  r tabel sehingga bisa dikatakan bahwa untuk variabel kinerja 

auditor bisa dikatakan valid. 

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Profesional 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KomProf 1 0,676 0,240 Valid 

KomProf 2 0,723 0,240 Valid 

KomProf 3 0,808 0,240 Valid 

KomProf 4 0,778 0,240 Valid 

KomProf 5 0,719 0,240 Valid 

KomProf 6 0,791 0,240 Valid 

KomProf 7 0,828 0,240 Valid 

KomProf 8 0,834 0,240 Valid 

KomProf 9 0,893 0,240 Valid 

KomProf 10 0,744 0,240 Valid 

KomProf 11 0,671 0,240 Valid 

KomProf 12 0,703 0,240 Valid 
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KomProf 13 0,731 0,240 Valid 

KomProf 14 0,545 0,240 Valid 

KomProf 15 0,521 0,240 Valid 

KomProf 16 0,863 0,240 Valid 

KomProf 17 0,756 0,240 Valid 

KomProf 18 0,568 0,240 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa dari pernyataan variabel 

komitmen profesional memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pernyataan untuk variabel ini telah dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

konflik peran: 

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Validitas Variabel Konflik Peran 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KonfPeran 1 0,670 0,240 Valid 

KonfPeran 2 0,890 0,240 Valid 

KonfPeran 3 0,843 0,240 Valid 
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KonfPeran4 0,896 0,240 Valid 

KonfPeran 5 0,912 0,240 Valid 

KonfPeran 6 0,891 0,240 Valid 

KonfPeran 7 0,877 0,240 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel 

konflik peran memiliki r hitung >r tabel sehingga bisa dikatakan bahwa 

pernyataan dari variabel ini valid.  . 

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

kompleksitas tugas: 

 

Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kompleksitas Tugas 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KomTgs1 0,832 0,240 Valid 

KomTgs 2 0,910 0,240 Valid 

KomTgs 3 0,844 0,240 Valid 

KomTgs 4 0,743 0,240 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa semua item pernyataan dari variabel 

kompleksitas tugas sudah memiliki nilai r hitung > r tabel, sehingga dapat 

dikatakan bahwa item pernyataan variabel kompleksitas tugas ini valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

time budget pressure : 

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Validitas Variabel Time Budget Pressure 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

TBP1 0,670 0,240 Valid 

TBP 2 0,780 0,240 Valid 

TBP 3 0,815 0,240 Valid 

TBP 4 0,744 0,240 Valid 

TBP 5 0,750 0,240 Valid 

TBP 6 0,426 0,240 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pernyataan untuk variabel time budget 

pressure memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item pernyataan variabel 

time budget pressure ini dapat dikatakan valid. 
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4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

 

 

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Pernyataan Alpha Cronbach Keterangan 

Kinerja  0,882 Reliabel 

Komitmen Profesional 0,949 Reliabel 

Konflik Peran 0,935 Reliabel 

Kompleksitas Tugas 0,849 Reliabel 

Time Budget Pressure 0,772 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel sudah reliabel. Variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih 

besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel 

 

4.4 Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan statistik deskriptif pada 

penelitian ini: 
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Tabel 4. 12 Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Kinerja  5-25 15-25 21.15 5-11.67 11.67-18.34 18.34-25 Tinggi 

Komitmen 

Profesional 
18-90 44-90 69.81 18-42 42-66 66-90 Tinggi 

Konflik  Peran 7-35 7-31 18.52 7-16.33 16.33-25.66 25.66-35 Sedang 

Kompleksitas 

Tugas 
4-20 4-18 10.07 4-9.33 9.33-14.66 14.66-20 Sedang 

Time Budget 

Pressure 
6-30 6-28 15.18 6-14 14-22 22-30 Sedang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Kinerja auditor merupakan hasil kerja auditor baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan oleh organisasi. 

Nilai rata-rata responden sebesar 21.15 yang masuk dalam kategori tinggi yang 

artinya bahwa rata-rata responden sudah menghasilkan kualitas audit yang baik.  

Komitmen profesional merupakan tingkat loyalitas individu pada 

profesinya untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan 

memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugasnya 

dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara profesional. Nilai rata-

rata responden sebesar 69.81 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden memiliki rasa tanggung jawab dan tingkat loyalitas yang bagus pada 

tempatnya kerja.  
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Konflik peran bisa diartikan sebagai dimana individu dihadapkan pada 

kondisi lebih dari satu tekanan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Skor 

rata-rata responden sebesar 18.52 yang masuk dalam kategori sedang. Artinya, 

responden seringkali masih menghadapi kondisi dimana auditor dihadapkan pada 

pilihan yang bertentangan dengan perannya dalam ia melaksanakan tugasnya. 

Kompleksitas tugas dapat diartikan sebagai persepsi individu yang 

menganggap bahwa tugas yang diterimanya merupakan tugas yang sulit atau bisa 

dikatakan kompleks. Skor rata-rata responden sebesar 10.07 yang masuk dalam 

kategori sedang. Artinya responden dalam penelitian ini masih cukup memiliki 

kendala untuk mengatasi berbagai masalah dan banyak macamnya penugasan 

yang responden dapat pada saat penugasannya.  

Time budget pressure bisa diartikan sebagai tenggang waktu yang 

diperoleh KAP dalam melakukan penugasan untuk klien. Skor rata-rata yang 

diperoleh sebesar 15.18 yang masuk dalam kategori sedang. Artinya responden 

seringkali merasa tenggang waktu yang diberikan untuk melakukan semua 

penugasan audit masih kurang cukup, dan juga responden merasa mempunyai 

tekanan dan harus berpacu dengan waktu pada saat melakukan pekerjaan 

lapangan.  

 

4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorov-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  
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Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .073 67 .200* .967 67 .074 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual pada penelitian ini baik Kolmogorov Smirnov maupun 

Shapiro Wilk> 0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. 

Artinya distribusi data pada penelitian ini normal. 

 

 

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat pada 

angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai untuk Tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 
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multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada 

penelitian ini. 

 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model 

regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Terlihat dari tabel bahwa setelah melakukan pengujian ulang setiap 

variabel sudah memiliki nilai Sig. > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

4.6 Uji Model Fit 

Tabel 4. 16 Hasil Uji Model Fit 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 216.091 5 43.218 12.070 .000b 

Residual 218.417 61 3.581   

Total 434.507 66    
a. Dependent Variable: Kinerja Auditor 

b. Predictors: (Constant), Pengalaman, Time Budget Pressure, Komitmen Profesional, Konflik 

Peran, Kompleksitas Tugas 
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Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 

< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .705a .497 .456 1.892 

a. Predictors: (Constant), Pengalaman, Time Budget Pressure, 

Komitmen Profesional, Konflik Peran, Kompleksitas Tugas 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R 

Square sebesar 0.456 yang artinya variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 45.6% dan sisanya sebesar 54.4% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.8 Pengujian Hipotesis 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya 
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Tabel 4. 18 Hasil Uji t 

  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Keterangan 

B Std. Error Beta Sig./2 Kesimpulan 

1 

(Constant) 11.366 2.008  5.662 .000   

Komitmen Profesional .153 .026 .662 5.789 .000 .000 Terima 

Konflik Peran -.005 .055 -.012 -.094 .926 .463 Tolak 

Kompleksitas Tugas -.152 .117 -.201 -1.304 .197 .098 Tolak 

Time Budget Pressure .050 .081 .079 .614 .542 .271 Tolak 

Pengalaman 3.74E-005 .010 .000 .004 .997 .498 Tolak 

        

        

a. Dependent Variable: Kinerja Auditor  

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 
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4.8.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Dilihat pada tabel diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel komitmen 

profesional sebesar 0,000/2=0,000 yang nilainya < 0,05, dengan koefisien regresi 

+0.153 yang artinya bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Hal ini berarti H1 diterima. 

 

4.8.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Dilihat pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel 

konflik peran sebesar 0,926/2=0,463 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien -

0,005 yang artinya variabel konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. Hal ini berarti H2 ditolak.  

 

4.8.3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Terlihat pada tabel untuk variabel kompleksitas tugas diperoleh nilai 

signifikansi t untuk variabel kompleksitas tugas sebesar 0,197/2=0,098 yang 

nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien -0,152 yang berarti bahwa kompleksitas 

tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti H3 ditolak. 

  

4.8.4 Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel time budget pressure sebesar 0,542/2=0,271 yang nilainya > 0,05 dengan 

nilai koefisien 0,05 yang berarti bahwa time budget pressure tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti H4 ditolak.  
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4.8.5 Pengujian Hipotesis Kelima 

Berdasarkan pada tabel terlihat untuk nilai signifikansi t variabel 

pengalaman yaitu sebesar 0,997/2=0,498 yang nilainya > 0,05 dengan nilai 

koefisien 0,000 yang berarti bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Hal ini berarti H5 ditolak 

 

4.9 Pembahasan 

4.9.1 Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Kinerja Auditor 

 Dari hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa komitmen 

profesional berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini menegaskan 

bahwa semakin auditor berkomitmen pada KAP, semakin baik pula kinerjanya. 

Dalam Badjuri dan Jaeni (2013) komitmen profesional merupakan tingkat 

loyalitas individu terhadap profesinya seperti yang telah dipersepsikan oleh 

individu tersebut. Dengan adanya komitmen profesional yang baik, maka seorang 

auditor pastinya dapat berperilaku dengan baik dan juga memperhatikan etika 

profesional yang diatur dalam kode etik. Auditor yang memiliki komitmen 

profesional yang baik pastinya dapat memberikan jaminan atas hasil kerjanya 

dihadapan klien maupun KAP. Hal ini disebabkan karena auditor tersebut 

memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik. 

 Komitmen profesional tentunya dibutuhkan oleh setiap auditor dalam 

setiap penugasannya. Seperti contohnya pada saat auditor sedang melakukan stok 

opname di suatu perusahaan manufaktur “A”, terdapat aset perusahaan yang tidak 
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ada pada tempatnya. Selanjutnya salah seorang staf memberi usul pada auditor 

untuk menganggap bahwa aset tersebut ada, karena dengan begitu laporan 

perusahaan juga akan terlihat baik nantinya. Disinilah komitmen profesional 

auditor diuji, apakah auditor akan memilih untuk menganggap ada aset tersebut 

dalam pelaporannya, atau membuat laporan bahwa aset tersebut tidak ada dan 

membuat catatan pada laporan perusahaan nantinya. Tentu saja hal tersebut akan 

berdampak pada hasil pelaporan audit juga. Seharusnya, seorang auditor yang 

memiliki komitmen profesional tinggi  tentu saja akan memilih untuk mencatat 

bahwa aset tersebut tidak ada entah apapun resiko yang ia terima di belakangnya. 

Entah nantinya akan kehilangan klien tersebut karena dianggap sebagai auditor 

yang tidak bisa diajak kerjasama.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widarsono 

dan Oktarina (2015), dan Fadhilah (2009) yang mengungkapkan bahwa semakin 

baik komitemn profesional yang dimiliki seorang auditor maka semakin baik pula 

kinerja auditor tersebut. 

 

4.9.2 Pengaruh Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil bahwa konflik peran 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

konflik peran merupakan masalah yang sudah biasa dihadapi oleh seorang auditor 

dalam setiap penugasannya. Tidak dipungkiri bahwa biasanya perusahaan 

seringkali mempunyai beberapa kepentingan yang dapat menyimpang dari hasil 

audit yang sebenarnya. Seorang auditor pasti akan paham betul akan resiko – 
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resiko yang akan dialaminya selama penugasan. Karena sudah paham akan 

profesinya, seorang auditor pasti sudah mempunyai teknik – teknik atau cara 

untuk mengatasi berbagai masalah dalam penugasannya, salah satunya yaitu 

masalah yang menyangkut konflik perannya sebagai auditor. Oleh sebab itu, 

seorang auditor tidak akan terganggu dan akan tetap fokus pada tujuannya, dan 

juga tidak akan berpengaruh pada kinerjanya saat ia sedang bekerja.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prajitno (2012) 

yang mengemukakan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja 

seorang auditor. 

 

4.9.3 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh hasil bahwa kompleksitas 

tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa 

entah itu ada kompleksitas tugas atau tidak tetap tidak berpengaruh terhadap 

kinerja. Seseorang dalam memutuskan untuk berkarir di bidang audit pastinya 

sudah memiliki kesiapan atas resiko – resiko yang ia dapat. Salah satunya yaitu 

penugasan yang bisa dibilang kompleks. Kompleksnya penugasan bagi seorang 

auditor ditimbulkan karena banyaknya jenis sektor usaha dari klien yang dihadapi, 

dan juga  cara dan teknik audit yang berbeda pula untuk para kliennya pula. 

Sebagai seorang auditor yang sudah siap dengan kompleksnya penugasan yang 

akan dihadapi, tentu saja ia akan menganggap hal itu sudah biasa dan pasti akan ia 

lalui dan mau tidak mau harus tetap diselesaikan. Maka dari itu kompleksnya 

penugasan yang diterima setiap auditor tidak bisa menjadi patokan untuk menilai 
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bagaimana kinerjanya dalam bekerja. Persepsi akan kompleksnya tugas juga 

berbeda untuk setiap auditor. Maka dari itu kompleksnya tugas tidak berpengaruh 

pada kinerja auditor. 

Penelitian ini sejalan dengan Indhiana (2014) dan Oktavia (2018) yang 

mengungkapkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor.  

 

4.9.4 Pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh hasil bahwa time budget 

pressure tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini menegaskan bahwa 

tinggi atau rendahnya tingkat time budget pressure tidak akan berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Setiap kantor akuntan dituntut untuk melakukan 

penugasan audit yang relatif cepat, efektif, dan efisien. Oleh sebab itu, pemimpin 

KAP pasti sudah memiliki porsi waktu masing – masing untuk setiap kliennya, 

dan juga pemimpin KAP pasti tahu seberapa besar kemampuan setiap auditor 

yang ia pimpin. Tidak mungkin juga pemimpin KAP memberikan tugas yang sulit 

pada auditor yang kemampuannya memang tidak mumpuni untuk tugas itu. 

Karena pada akhirnya akan membuang – buang waktu saja. Dengan begitu, 

adanya anggaran waktu menjadi hal yang wajar bagi auditor karena mereka sudah 

pasti tau bahwa waktu yang diberikan oleh pimpinan KAP sangatlah cukup untuk 

mengerjakan semua penugasan yang diberikan klien. Maka dari itu, auditor tidak 

menganggap anggaran waktu yang diberikan sebagai tekanan, jadi tidak akan 

mempengaruhi kinerja mereka juga dalam bekerja. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini 

(2013) yang mengemukakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. 

 

4.9.5 Pengaruh Pengalaman terhadap Kinerja Auditor 

Dari hasil pengujian hipotesis kelima diperoleh hasil bahwa pengalaman 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini menegaskan bahwa semakin 

banyak atau sedikitnya pengalaman auditor maka tidak akan berpengaruh terhadap 

kinerjanya. Responden dalam penelitian ini merasa bahwa lamanya bekerja di 

suatu KAP ataupun banyaknya penugasan yang ia terima belum tentu memberikan 

kesempatan untuk belajar dari kegagalan atau keberhasilan yang dialami. Semua 

itu kembali lagi kepada bagaimana kemampuan yang dimiliki auditor itu sendiri. 

Sebagai contoh, ada auditor yang sudah bekerja sangat lama tetapi memang pada 

dasarnya hanya memiliki kemampuan rata – rata, bisa dikatakan auditor tersebut 

memiliki kinerja yang dibawah rata – rata juga. Ada pun seorang yang baru 

menjadi auditor sebentar tetapi memiliki kemampuan di atas rata – rata, maka 

kinerjanya pun juga di atas rata – rata. Maka dari itu pengalaman tidak bisa 

dijadikan penentu bagus tidaknya seorang auditor dalam bekerja.  

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiana dan 

Praptoyo (2018) dan Cintyaningsih (2015) yang mengemukakan bahwa 

pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
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