
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

No KAP Jumlah 

Auditor 

Jumlah auditor 

yang bersedia 

mengisi kuesioner 

Jumlah 

kuesioner yang 

kembali dan 

diolah 

1 KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 5 0 0 

2 KAP. Arnestesa 5 5 5 

3 KAP. Ashari dan Ida Nurhayati 6 5 5 

4 KAP. Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 7 5 5 

5 KAP. Benny, Tonny, Frans & Daniel 7 5 5 

6 KAP. Darsono  & Budi Cahyo Santoso 10 2 2 

7 KAP. Endang, Dewiwati 2 0 0 

8 KAP. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 10 0 0 

9 KAP. Drs Hanata Budianto & Rekan 7 2 2 

10 KAP. Heliantono & Rekan 3 0 0 

11 KAP. I. Soetikno 5 5 5 

12 KAP. Jonas Subarka 5 5 5 

13 KAP.Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji & Rekan 

6 0 0 
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14 KAP.Leonard, Mulia & Richard 50 0 0 

15 KAP. Dr. Rahardja, M.Si., CPA 6 5 5 

16 KAP.Riza, Adi, Syahril 10 5 5 

17 KAP. Ruchendi, Marjito, Rushadi & Rekan 5 0 0 

18 KAP. Saraswanto 5 7 5 

19 KAP. Siswanto 5 5 5 

20 KAP. Sodikin Harijanto 20 5 5 

21 KAP.Dra. Suhartini & Rekan 5 0 0 

22 KAP. Suratman 10 5 5 

23 KAP. Tarmizi Achmad 10 0 0 

24 KAP.Teguh Heru & Rekan 5 5 5 

25 KAP. Tri Wibowo Yulianti 9 5 5 

Sampel 218 76 

Sumber : Data primer yang diolah (2019)   

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa dari jumlah kuesioner yang disebarkan 

ke KAP di Semarang yaitu 76 Auditor namun ada 2 kuesioner yang yang tidak kembali, 

sehingga hanya 74 kuesioner yang kembali dan terisi lengkap. Namun dari jumlah 

tersebut, terdapat 5 kuesioner yang tidak memenuhi syarat untuk diolah karena masa 

kerja responden dibawah 1 tahun, sehingga harus dikeluarkan dari sampel. Dengan 

demikian data yang dapat diolah berasal dari 69 responden. 

Untuk memperoleh gambaran responden maka akan dilakukan pengelompokan 

responden berdasarkan usia, jabatan, dan lama bekerja. Deskripsi lebih lanjut mengenai 

karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
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4.1.1 Deskriptif Usia 

Tabel 4.2 Usia Responden 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Usia 69 18 45 28,42 

Valid N (listwise) 69       

        Sumber : Data primer yang diolah (2020)
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Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa dari 69 responden dalam penelitian 

ini responden memiliki usia minimal 18 dan maksimal 45 tahun. Dengan rata-rata usia 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 28 tahun 5 bulan. 

 

4.1.2 Deskriptif Jabatan 

Tabel 4.3 Jabatan 

Jabatan 

  Frequency Percent 

Valid Senior 40 58,0 

Junior 26 37,7 

Partner 2 2,9 

Manager 1 1,4 

Total 69 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Dari hasil tabel 4.3 maka dapat diperoleh informasi bahwa dari 69 responden 

terdapat sebanyak 40 responden (58,0%) mempunyai jabatan sebagai auditor senior, 

26 responden menjabat sebagai auditor junior (37,7%), 2 responden adalah partner 

(2,9), dan sisanya 1 orang menjabat sebagai manager (1,4%). 

 

4.1.3 Deskriptif Masa Kerja 

   Tabel 4.4 Masa Kerja 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Masa Kerja 69 1 18 3,855 

Valid N (listwise) 69    

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 
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Pada tabel 4.4 menunjukan bahwa dari 69 responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini memiliki masa kerja minimum 1 tahun dan maksimal 18 tahun. 

Rata-rata masa kerja responden yang berpartisipasi adalah 3 tahun 9 bulan. 

 

4.1.4 Deskriptif Jenis Kelamin 

Tabel 4.5 Jenis Kelamin 

            Jenis_Kelamin 

  Frequency Percent 

Valid Laki-laki 35 50,7 

Perempuan 34  49,3 

Total 69 100,0 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

  

 Pada tabel 4.5 menunjukan bahwa dari 69 responden dalam penelitian ini 

sebanyak 35 responden berjenis kelamin laki-laki (50,7%), dan sisanya sebanyak 34 

responden berjenis kelamin perempuan (49,3%). 

 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1    Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar daripada r tabel maka data valid. Berikut ini 

adalah hasil pengujian validitas untuk variabel rekan kerja: 
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         Tabel 4.6  Hasil Pengujian Validitas Rekan Kerja 

REKAN KERJA (X1) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Rekan 1 0,434 0,234 VALID 

Rekan 2 0,284 0,234 VALID 

Rekan 3 0,363 0,234 VALID 

Rekan 4 0,280 0,234 VALID 

Rekan 5 0,260 0,234 VALID 

Rekan 6 0,400 0,234 VALID 

Rekan 7 0,380 0,234 VALID 

Rekan 8 0,602 0,234 VALID 

Rekan 9 0,571 0,234 VALID 

Rekan 10 0,524 0,234 VALID 

Rekan 11 0,299 0,234 VALID 

Rekan 12 0,274 0,234 VALID 

Rekan 13 0,427 0,234 VALID 

Rekan 14 0,358 0,234 VALID 

Rekan 15 0,353 0,234 VALID 

Rekan 16 0,541 0,234 VALID 

         Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa semua nilai r hitung > nilai r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel rekan kerja adalah valid. Tabel berikut 

ini menunjukan hasil pengujian validitas untuk variabel kompleksitas tugas : 

 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Kompleksitas Tugas  
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KOMPLEKSITAS TUGAS (X2) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Kompleks 1 0,601 0,234 VALID 

Kompleks 2 0,615 0,234 VALID 

Kompleks 3 0,647 0,234 VALID 

Kompleks 4 0,662 0,234 VALID 

Kompleks 5 0,537 0,234 VALID 

Kompleks 6 0,512 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel kompleksitas tugas adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukan hasil pengujian validitas untuk variabel motivasi : 

 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Motivasi  

MOTIVASI (X3) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Motivasi 1 0,550 0,234 VALID 

Motivasi 2 0,681 0,234 VALID 

Motivasi 3 0,351 0,234 VALID 

Motivasi 4 0,728 0,234 VALID 

Motivasi 5 0,759 0,234 VALID 

Motivasi 6 0,792 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel motivasi adalah valid. Tabel berikut ini menunjukan 

hasil pengujian validitas untuk variabel komitmen organisasi : 

 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Validitas Komitmen Organisasi (1) 

KOMITMEN ORGANISASI (X4) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Komitmen Orns 1 0,685 0,234 VALID 

Komitmen Orns 2 0,778 0,234 VALID 

Komitmen Orns 3 0,782 0,234 VALID 

Komitmen Orns 4 0,793 0,234 VALID 

Komitmen Orns 5 0,773 0,234 VALID 

Komitmen Orns 6 0,160 0,234 TIDAK VALID 

Komitmen Orns 7 0,820 0,234 VALID 

Komitmen Orns 8 0,868 0,234 VALID 

Komitmen Orns 9 0,805 0,234 VALID 

Komitmen Orns 10 0,837 0,234 VALID 

Komitmen Orns 11 0,735 0,234 VALID 

Komitmen Orns 12 0,745 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa KO1, KO 2, KO 3, KO 4, KO 5, KO 7, KO 8, 

KO 9, KO 10, KO 11, KO 12 nilai r hitung > r tabel sehingga dapat dikatakan valid. 

Sedangkan pada KO 6 nilai r hitung < r tabel yaitu r hitung 0,160 dan nilai r tabel 

0,2335 maka dinyatakan tidak valid, sehingga dilakukan pengujian ulang dengan cara 
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menghilangkan item pernyataan yang tidak valid yaitu nomor 6. Hasilnya adalah 

sebagai berikut:  

 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas Komitmen Organisasi (2) 

KOMITMEN ORGANISASI (X4) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Komitmen Orns 1 0,709 0,234 VALID 

Komitmen Orns 2 0,798 0,234 VALID 

Komitmen Orns 3 0,811 0,234 VALID 

Komitmen Orns 4 0,815 0,234 VALID 

Komitmen Orns 5 0,765 0,234 VALID 

Komitmen Orns 7 0,827 0,234 VALID 

Komitmen Orns 8 0,878 0,234 VALID 

Komitmen Orns 9 0,806 0,234 VALID 

Komitmen Orns 10 0,838 0,234 VALID 

Komitmen Orns 11 0,732 0,234 VALID 

Komitmen Orns 12 0,735 0,234 VALID 

  Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Setelah dilakukan pengujian ulang dapat diketahui bahwa semua nilai r hitung > r 

tabel maka dapat dikatakan variabel organisasi adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukan hasil pengujian validitas independensi adalah sbb: 

 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Validitas Independensi (1) 
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INDEPENDENSI (X5) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Indep 1 0,430 0,234 VALID 

Indep 2 0,207 0,234 TIDAK VALID 

Indep 3 0,705 0,234 VALID 

Indep 4 0,618 0,234 VALID 

Indep 5 0,476 0,234 VALID 

Indep 6 0,563 0,234 VALID 

Indep 7 0,353 0,234 VALID 

Indep 8 0,651 0,234 VALID 

Indep 9 0,579 0,234 VALID 

Indep 10 0,239 0,234 VALID 

Indep 11 0,654 0,234 VALID 

  Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari hasil pengujian variabel independensi dapat dilihat Indep 1,Indep 3, Indep 4, 

Indep 5, Indep 6, Indep 7, Indep 8, Indep 9, Indep 10, dan Indep 11 menunjukan nilai 

r hitung > r tabel sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan pada Indep 2 nilai r hitung 

< r tabel yaitu r hitung 0,207 dan nilai r tabel 0,2335 maka dikatakan tidak valid, 

sehingga dilakukan pengujian ulang dengan menghilangkan item yang tidak valid yaitu 

Indep 2, dan hasilnya sbb: 
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Validitas Independensi (2) 

INDEPENDENSI (X5) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Indep 1 0,432 0,234 VALID 

Indep 3 0,760 0,234 VALID 

Indep 4 0,700 0,234 VALID 

Indep 5 0,573 0,234 VALID 

Indep 6 0,655 0,234 VALID 

Indep 7 0,323 0,234 VALID 

Indep 8 0,674 0,234 VALID 

Indep 9 0,551 0,234 VALID 

Indep 10 0,109 0,234 TIDAK VALID 

Indep 11 0,659 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari hasil pengujian variabel independensi dapat dilihat Indep 1,Indep 3, Indep 4, 

Indep 5, Indep 6, Indep 7, Indep 8, Indep 9, dan Indep 11 menunjukan nilai r hitung > 

r tabel sehingga dapat dikatakan valid. Sedangkan pada Indep 10 nilai r hitung < r tabel 

yaitu r hitung 0, 109 dan nilai r tabel 0,234 maka dikatakan tidak valid, sehingga 

dilakukan pengujian ulang dengan menghilangkan item yang tidak valid yaitu Indep 

10, dan hasilnya sbb: 
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Tabel 4.13 Hasil Pengujian Validitas Independensi (3) 

INDEPENDENSI (X5) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Indep 1 0,421 0,234 VALID 

Indep 3 0,821 0,234 VALID 

Indep 4 0,785 0,234 VALID 

Indep 5 0,622 0,234 VALID 

Indep 6 0,734 0,234 VALID 

Indep 7 0,237 0,234 VALID 

Indep 8 0,684 0,234 VALID 

Indep 9 0,525 0,234 VALID 

Indep 11 0,669 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel independensi adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukan hasil pengujian validitas untuk variabel self efficacy : 

 

 

 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Validitas Self Efficacy 

SELF EFFICACY (X6) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Self Eff 1 0,268 0,234 VALID 

Self Eff 2 0,290 0,234 VALID 
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Self Eff 3 0,259 0,234 VALID 

Self Eff 4 0,693 0,234 VALID 

Self Eff 5 0,714 0,234 VALID 

Self Eff 6 0,713 0,234 VALID 

Self Eff 7 0,679 0,234 VALID 

Self Eff 8 0,400 0,234 VALID 

Self Eff 9 0,725 0,234 VALID 

Self Eff 10 0,571 0,234 VALID 

Self Eff 11 0,479 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel self efficacy adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukan hasil pengujian validitas untuk variabel etos kerja : 

 

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Validitas Etos Kerja (1) 

ETOS KERJA (X7) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Etos 1 0,838 0,234 VALID 

Etos 2 0,872 0,234 VALID 

Etos 3 0,854 0,234 VALID 

Etos 4 0,846 0,234 VALID 

Etos 5 0,860 0,234 VALID 

Etos 6 0,892 0,234 VALID 

Etos 7 0,666 0,234 VALID 
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Etos 8 0,815 0,234 VALID 

Etos 9 0,552 0,234 VALID 

Etos 10 0,193 0,234 TIDAK VALID 

Etos 11 0,830 0,234 VALID 

Etos 12 0,269 0,234 VALID 

Etos 13 0,185 0,234 TIDAK VALID 

Etos 14 0,730 0,234 VALID 

Etos 15 0,570 0,234 VALID 

Etos 16 0,618 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa etos 1, etos 2, etos 3, etos 4, etos  5,etos  6, etos  

7, etos  , etos  8, etos  9, etos  11, etos  12, etos  14, etos  15, dan etos  16 nilai r hitung 

> r tabel sehingga dinyatakan valid. Terdapat 2 item pernyataan yang tidak valid yaitu 

etos 10 dan etos 13, nilai r hitung etos 10 kurang dari r tabel yaitu r hitung 0,193 dan r 

tabel 0,2335. Etos 13 juga menunjukan nilai r hitung < r tabel yaitu nilai r hitung 0,185 

dan r tabel 0,2335 maka dinyatakan tidak valid sehingga dilakukan perhitungan ulang 

dengan cara menghilangkan item pernyataan yang tidak valid yaitu etos 10 dan etos 13. 

Dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Validitas Etos Kerja (2) 

ETOS KERJA (X7) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Etos 1 0,852 0,234 VALID 
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Etos 2 0,881 0,234 VALID 

Etos 3 0,872 0,234 VALID 

Etos 4 0,837 0,234 VALID 

Etos 5 0,858 0,234 VALID 

Etos 6 0,901 0,234 VALID 

Etos 7 0,668 0,234 VALID 

Etos 8 0,839 0,234 VALID 

Etos 9 0,548 0,234 VALID 

Etos 11 0,823 0,234 VALID 

Etos 12 0,295 0,234 VALID 

Etos 14 0,751 0,234 VALID 

Etos 15 0,563 0,234 VALID 

Etos 16 0,614 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel etos kerja adalah valid. Tabel berikut ini menunjukan hasil 

pengujian validitas untuk variabel kepuasan kerja : 

 

 

 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja (1) 

KEPUASAN KERJA (X8) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Puas 1 0,696 0,234 VALID 
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Puas 2 0,645 0,234 VALID 

Puas 3 0,767 0,234 VALID 

Puas 4 0,671 0,234 VALID 

Puas 5 0,721 0,234 VALID 

Puas 6 -0,096 0,234 TIDAK VALID 

Puas 7 0,840 0,234 VALID 

Puas 8 0,707 0,234 VALID 

Puas 9 0,765 0,234 VALID 

Puas 10 0,794 0,234 VALID 

Puas 11 0,673 0,234 VALID 

Puas 12 0,770 0,234 VALID 

Puas 13 0,863 0,234 VALID 

Puas 14 0,864 0,234 VALID 

Puas 15 0,735 0,234 VALID 

Puas 16 0,783 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa puas 1, puas 2, puas 3, puas 4, puas 5, puas 7, 

puas 8, puas 9, puas 10, puas 11, puas 12, puas 13, puas 14, puas 15 dan puas 16 nilai 

r hitung > r tabel sehingga dinyatakan valid. Sedangkan puas 6 nilai r hitung < r tabel 

yaitu r hitung -0,096 dan nilai r tabel 0,2335 maka dinyatakan tidak valid, sehingga 

dilakukan perhitungan ulang dengan cara menghilangkan item pernyataan yang tidak 

valid yaitu puas 6. Dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja (2) 
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KEPUASAN KERJA (X8) 

Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Puas 1 0,706 0,234 VALID 

Puas 2 0,643 0,234 VALID 

Puas 3 0,766 0,234 VALID 

Puas 4 0,681 0,234 VALID 

Puas 5 0,726 0,234 VALID 

Puas 7 0,844 0,234 VALID 

Puas 8 0,716 0,234 VALID 

Puas 9 0,752 0,234 VALID 

Puas 10 0,787 0,234 VALID 

Puas 11 0,662 0,234 VALID 

Puas 12 0,774 0,234 VALID 

Puas 13 0,867 0,234 VALID 

Puas 14 0,868 0,234 VALID 

Puas 15 0,735 0,234 VALID 

Puas 16 0,790 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel kepuasan kerja adalah valid. Tabel berikut ini 

menunjukan hasil pengujian validitas untuk variabel kinerja : 

 

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Validitas Kinerja 

KINERJA AUDITOR (Y) 
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Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Kinerja 1 0,671 0,234 VALID 

Kinerja 2 0,578 0,234 VALID 

Kinerja 3 0,548 0,234 VALID 

Kinerja 4 0,721 0,234 VALID 

Kinerja 5 0,751 0,234 VALID 

Kinerja 6 0,394 0,234 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel kinerja auditor adalah valid.  

 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

          Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner 

yang diteliti dapat dipercaya atau reliable. Berikut ini adalah hasil pengujian 

reliabilitas: 

 

Tabel 4.20 Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

NO VARIABEL Cronbach’s 

Alpha 

KETERANGAN 

1 Hubungan Kerja 0,636 RELIABEL 

2 Kompleksitas Tugas 0,626 RELIABEL 

3 Motivasi 0,622 RELIABEL 

4 Komitmen Organisasi 0,937 RELIABEL 
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5 Independensi 0,754 RELIABEL 

6 Self Efficacy 0,767 RELIABEL 

7 Etos Kerja 0,924 RELIABEL 

8 Kepuasan Kerja 0,942 RELIABEL 

9 Kinerja Auditor 0,613 RELIABEL 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing – masing variabel pada 

penelitian ini memiliki nilai cronbach lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan 

reliabel. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.21 Tabel Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel Range Kategori Jawaban Kategori 
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Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Akrual 

Rata-

Rata 

(Mean) 

Rendah Sedang Tinggi 

Rekan Kerja 16 – 80 38 - 62 49,22 16 – 37.33 37,34 - 58,66 58,67 - 80  Sedang 

Kompleksitas 

Tugas 

6 – 30 7 - 29 18,75 6 - 14 14,01 – 22 22,01- 30  Sedang 

Motivasi 6 – 30 15 - 30 23,64 6 - 14 14,01 – 22 22,01 - 30  Tinggi 

Komitmen 

Organisasi 

11 - 55 26 - 55 42,16 11- 25,67 25,68 -  40,34 40,35 - 55  Tinggi 

Independensi 9  - 45 20 - 45 32,13 9 - 21 21,01 - 33 33,01 - 45   Sedang 

Self Efficacy 11 - 55 22 - 51 35,65 11 -25,67 25,68 – 40,34 40,35 - 55  Sedang 

Etos Kerja 14 - 70 25 - 70 56,88 14 -32,67 32,68 – 51,34 51,35 - 70   Tinggi 

Kepuasan 15  - 75 34 - 75 59,46 15 - 35 35,01 - 55 55,01 - 75   Tinggi 

Kinerja 6 - 30 14 - 30 21,41 6 - 14 14,01 – 22 22,01 - 30  Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel rekan kerja masuk dalam 

kategori sedang, yaitu sebesar 49,22. Artinya dalam lingkungan kerja KAP di 

Semarang hubungan antar rekan kerja tidak terlalu erat atau juga tidak terlalu buruk. 

Hal ini bisa disebabkan auditor satu dengan yang lain tidak sering berbagi emosi baik 

senang atau sedih sehingga hubungan antar auditor tidak terlalu erat atau biasa – biasa 

saja. 
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Variabel kompleksitas tugas masuk dalam kategori sedang dengan nilai rata – 

rata 18,75. Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa menurut auditor tugas 

yang dikerjakan tidak begitu kompleks atau dapat juga dikarenakan struktur organisasi 

dalam KAP di Semarang sudah cukup baik, tidak hanya struktur organisasi saja tetapi 

job deskripsi dalam KAP sudah cukup jelas sehingga auditor cukup baik memahami 

tugas mana yang harus dikerjakan. 

Variabel motivasi masuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata – rata 23,64. 

Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa indikator yang diambil seperti gaji, 

rasa aman, adanya penghargaan, jaminan kesehatan, kesempatan berkarir lebih tinggi 

dan kesempatan aktualisasi diri dalam KAP di Semarang sudah terpenuhi sehingga 

dapat memotivasi auditor untuk bekerja lebih baik. 

Variabel komitmen organisasi masuk dalam kategori tinggi dengan nilai rata 

– rata 42,16. Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa auditor yang bekerja 

pada KAP di Semarang memiliki sifat loyalitas yang tinggi dan saling terikat dengan 

organisasi. Auditor merasa bangga dalam pekerjaannya dan merasa  menjadi bagian 

dalam organisasi sehingga sifat keterikatan ini membuat auditor ingin menetap dan 

terus berkarir dalam KAP. 

Variabel independensi berada dalam kategori sedang dengan nilai rata – rata 

32,13. Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa auditor dalam menyusun 

laporan keuangan audit masih ada sedikit campur tangan pihak lain. Hasil kategori 

sedang dalam variabel independensi juga dapat berarti auditor dalam pemeriksaan 
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masih ada sedikit terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dan tuntutan dari 

pihak lain untuk memodifikasi hasil pemeriksaan. 

Variabel self efficacy berada dalam kategori sedang dengan nilai rata – rata 

35,65. Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa kepercayaan diri auditor 

masih dalam level biasa – biasa saja untuk menantang dirinya sendiri dalam hal 

pekerjaan. Auditor dalam bekerja lebih suka memilih rasa aman dan tidak terlalu 

beresiko namun juga tidak terlalu mudah. 

Variabel etos kerja berada dalam kategori tinggi dengan nilai rata – rata 56,88. 

Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa auditor memahami nilai – nilai 

bekerja adalah amanah, bekerja adalah ibadah, memahami dengan benar bahwa rezeki 

akan didapat hanya dengan bekerja dengan sungguh – sungguh dan berdoa. Auditor 

yang bekerja di KAP Semarang dapat terlihat memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, 

sehingga hal ini dapat mendorong auditor untuk bekerja secara maksimal dan secara 

aktif tanpa harus diperintah dan bahkan tanpa adanya kehadiran pemimpin. 

Variabel kepuasan kerja berada dalam kategori tinggi dengan nilai rata – rata 

59,46. Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui bahwa auditor merasa sudah puas 

atau terpenuhi baik dalam segi kepuasan akan gaji yang diterima, tunjangan-tunjangan 

yang diberikan perusahaan, kepuasan terhadap sistem promosi jabatan, kepuasan 

terhadap sesama rekan kerja seperti dukungan yang diberikan dan kooperatifan antar 

rekan kerja, dan kepuasan akan pekerjaannya sendiri. Sehingga kepuasan yang didapat 

auditor dapat membuat auditor untuk bekerja lebih baik. 
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Variabel kinerja berada dalam kategori sedang dengan nilai rata – rata 21,41. 

Dari hasil kategori tersebut dapat diketahui auditor kurang memiliki keinginan yang 

kuat dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang tepat. Hasil kategori 

sedang ini juga dapat diartikan bahwa auditor kurang berinisiatif atau bersikap biasa – 

biasa saja saat membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan dalam rangka penghematan 

waktu dan biaya. 

 

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

 Hasil pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorov-

smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

 

Tabel 4.22  Hasil Pengujian Normalitas 

Tests of Normality 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

0,096 69 0,189 0,976 69 0,218 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. untuk 

unstandardized residual Kolmogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,189 > 0,05 

sehingga dapat dikatakan data penelitian ini berdistribusi normal. Begitu juga dengan 
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hasil dari pengujian menggunakan Shapiro wilk nilai signifikansinya yaitu 0,218 > 0,05 

sehingga dapat dikatakan data penelitian ini berdistribusi normal. 

 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Pada pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat pada angka VIF dan 

Tolerance, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.23 Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9.525 5.032    

Hub Rekan -.039 .058 -.067 .900 1.111 

Kompleks -.150 .085 -.193 .786 1.272 

Motivasi .403 .103 .439 .750 1.334 

Komitmen Orns .007 .063 .018 .341 2.931 

Indep -.049 .085 -.086 .428 2.335 

Self Eff .056 .048 .118 .928 1.078 

Etos .070 .047 .201 .521 1.918 

Puas .040 .048 .121 .452 2.212 

a. Dependent Variable: TOTAL Kinerja 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Dilihat dari hasil persamaan regresi diatas, nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. 

Sehingga dapat dikatakan variabel pada penelitian ini bebas dari multikolinieritas yang 

artinya tidak ada korelasi antar variabel independen pada penelitian ini. 

 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model regresi dengan uji 

Glejser dan hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.24 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (1) 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,381 2,971   0,128 0,898 

Rekan 0,004 0,035 0,015 0,116 0,908 

Kompleks -0,044 0,050 -0,120 -0,885 0,380 

Motivasi 0,000 0,061 0,001 0,006 0,995 

Komitmen Orns -0,036 0,037 -0,197 -0,959 0,341 

Indep 0,064 0,050 0,233 1,271 0,209 

Self_Eff 0,076 0,028 0,335 2,685 0,009 

Etos -0,035 0,028 -0,212 -1,272 0,208 

Puas 0,010 0,028 0,061 0,343 0,733 

a. Dependent Variable: abs_Res 

  Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada rekan, 

kompleks, motivasi, KO, indep, etos, puas > 0,05 yang berarti data pada penelitian ini 

telah bebas dari heteroskedastisitas atau pada penelitian ini memiliki varians yang sama 

antara satu dengan yang lain. Sedangkan pada variabel self_eff  nilai signifikansi < 0,05 

yang berarti terjadi heteroskedastisitas atau pada penelitian ini memiliki varians yang 

sama antara satu dengan yang lain. Sehingga dilakukan pengkuadratan pada variabel 

self_eff  dan dilakukan pengujian ulang. Hasil pengujian ulangnya sbb: 

Tabel 4.25 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas (2) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 0,001 0,001   0,578 0,565 

rekan2 0,028 0,020 0,492 1,404 0,166 

kompleks2 -0,047 0,043 -0,318 -1,075 0,287 

motivasi2 -0,029 0,045 -0,255 -0,645 0,521 

komitmen2 -0,018 0,026 -0,299 -0,677 0,501 

indep2 0,031 0,045 0,380 0,698 0,488 

self_eff2 3,677E-07 0,000 0,181 0,670 0,505 

etos2 -0,028 0,022 -0,591 -1,275 0,207 

puas2 0,026 0,019 0,582 1,324 0,191 

a. Dependent Variable: absolute_2 

       Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

Setelah dilakukan pengujian ulang dapat dilihat bahwa nilai signifikansi > 0,05 

yang berarti data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas atau pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan yang lain. 

 

 

 

4.5 Uji F 

Tabel 4.26 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0,003 8 0,000 135,674 .000b 

Residual 0,000 60 0,000     

Total 0,003 68       

a. Dependent Variable: kinerja2 
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b. Predictors: (Constant), puas2, self_eff2, kompleks2, rekan2, 

komitmen2, motivasi2, etos2, indep2 

     Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang artinya model fit. Sehingga variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .973a 0,948 0,941 0,00165 

a. Predictors: (Constant), puas2, self_eff2, kompleks2, rekan2, 

komitmen2, motivasi2, etos2, indep2 

        Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,941 

yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 94,1 

% dan sisanya sebesar 5,9 % dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi 

berganda dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.28 Hasil Uji Regresi 

Coefficientsa  
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. sig/2 

 

<0,05 

diterima 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0,001 0,003   -0,511 0,611    

rekan 0,117 0,038 0,264 3,109 0,003 
0,001 diterima 

kompleks 0,043 0,081 0,038 0,535 0,595 0,297 ditolak 

motivasi 0,373 0,084 0,426 4,459 0,000 0,000 diterima 

komitmen 0,017 0,049 0,038 0,352 0,726 0,363 ditolak 

indep -0,093 0,084 -0,146 -1,107 0,273 0,136 ditolak 

Self eff 6,088 0,000 0,039 0,592 0,556 0,278 ditolak 

etos 0,056 0,042 0,152 1,353 0,181 0,091 ditolak 

puas 0,094 0,036 0,274 2,580 0,012 0,006 diterima 

a. Dependent Variable: kinerja 2    

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

 

1. Rekan Kerja menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien beta memiliki arah positif yaitu +0,117 maka dapat dikatakan rekan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor sehingga  hipotesis pertama 

diterima. 

2. Kompleksitas Tugas menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,297 lebih besar dari 0,05 

dengan nilai koefisien beta memiliki arah positif yaitu +0,043, maka dapat 

dikatakan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Hipotesis kedua ditolak. 

3. Motivasi menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 

koefisien beta memiliki arah positif sebesar +0,373. Artinya motivasi memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja auditor jadi hipotesis ketiga diterima. 
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4. Komitmen Organisasi menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,363 lebih besar dari 

0,05 dengan koefisien beta memiliki arah positif +0,017, maka dapat dikatakan 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, sehingga 

hipotesis keempat ditolak. 

5. Independensi menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,136 lebih besar dari 0,05 dan 

nilai koefisien beta memiliki arah negatif sebesar -0,093 maka dapat dikatakan 

independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, jadi hipotesis kelima 

ditolak. 

6. Self Efficacy menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,278 lebih besar dari 0,05 dengan 

nilai koefisien beta memiliki arah positif  +6,088 sehingga dapat dikatakan self 

efficacy  tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, jadi hipotesis keenam ditolak. 

7. Etos Kerja menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,091 lebih besar dari 0,05 dengan 

nilai koefisien beta memiliki arah positif sebesar +0,056 maka dapat dikatakan etos 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, jadi hipotesis ketujuh ditolak. 

8. Kepuasan Kerja menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,006 lebih kecil dari 0,05 

dengan nilai koefisien beta memiliki arah positif sebesar +0,094 sehingga dapat 

dikatakan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, jadi 

hipotesis kedelapan diterima. 

 

4.8 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh rekan kerja, kompleksitas 

tugas, motivasi, komitmen organisasi, independency, self efficacy, etos kerja, dan 
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kepuasan kerja terhadap kinerja auditor dapat dikemukakan beberapa pembahasan 

sebagai berikut: 

 

4.8.1 Pengaruh Rekan Kerja terhadap Kinerja Auditor 

 Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, variable rekan kerja 

menunjukan menunjukan nilai sig./2 adalah 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien beta positif yaitu 0,117 maka dapat disimpulkan rekan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor sehingga  hipotesis pertama diterima. 

 rekan kerja melibatkan seluruh emosi ketika berinteraksi dengan sesama rekan 

kerjanya seperti rasa sayang, kasih, saling memperhatikan, saling menghormati, saling 

berbagi perasaan sedih dan bahagia. Interaksi yang melibatkan emosi membentuk 

hubungan jangka panjang yang stabil. Interaksi yang melibatkan emosi ini berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja.  

Emosi yang yang timbul antar rekan kerja akan menghasilkan dukungan antar 

rekan kerja, penghargaan, respon baik dan antusiasme dalam bekerja sehingga hal ini 

tidak hanya dapat meningkatkan kinerja auditor saja namun juga dapat meningkatkan 

kinerja KAP secara keseluruhan. Emosi ini dibangun melalui interaksi yang mendalam 

antar auditor dan hal ini dilakukan terus menerus sehingga menciptakan lingkungan 

kerja yang saling peduli dan kooperatif. 

Seringkali interaksi antar auditor lebih banyak mencakup hal-hal diluar 

pekerjaan seperti sharing tentang hubungan keluarganya, menceritakan tentang hal-hal 

yang sedang dirasakan seperti senang atau sedih sehingga timbul kedekatan emosi 
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antara satu dengan yang lain. Hal yang paling nyata dan berdampak dalam lingkungan 

pekerjaan atas kedekatan emosi ini adalah ketika auditor mengalami kesulitan dalam 

pekerjaannya maka ia tidak segan meminta bantuan kepada rekannya, begitu pula 

sebaliknya rekannya justru dengan senang hati membantu menyelesaikan kesulitan 

pekerjaannya. Namun jika dalam suatu organisasi tidak ada kedekatan maka antar 

rekan kerja cenderung bersikap tidak kooperatif dan mementingkan dirinya sendiri. 

Kedekatan antar rekan kerja juga dapat meminimalisir auditor untuk berpindah – 

pindah tempat kerja dikarenakan rasa nyaman dan ada keterikatan antara satu dengan 

yang lain baik sesama rekan kerja dan lingkungan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Min & 

Yong (2014) yang menyatakan bahwa rekan kerja berpengaruh terhadap job 

performance. 

 

4.8.2 Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan kompleksitas tugas 

menunjukan nilai sig./2 adalah 0,297 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien beta 

memiliki arah positif yaitu 0,043 maka dapat dikatakan kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hipotesis kedua ditolak. 

Kompleksitas tugas berhubungan erat dengan jenis pekerjaan yang banyak. 

bagi responden kompleksitas tugas menjadi hal wajar dan sering dihadapi. 

Kompleksitas tugas pasti ada sekitar 3 sampai 4 bulan dalam setahun, hal ini 

menjadikan kompleksitas adalah rutinitas yang wajar dihadapi. Selain itu bagi 
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responden item pertanyaan kuesioner tidak mudah dipahami dan bersifat ambigu. Jika 

dilihat dari gambaran penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompleksitas tidak 

mempengaruhi kinerja auditor baik dalam peningkatan kinerja auditor maupun 

penurunan kinerja auditor. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini 

(2013) yang menyatakan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. 

4.8.3 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan diketahui bahwa motivasi 

menunjukkan nilai sig/2 yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien beta 

memiliki arah positif sebesar 0,373 yang berarti bahwa variabel motivasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima.  

 Hasil penelitian menunjukkan angka positif dan signifikan yang berarti 

motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukan bahwa 

pernyataan dalam kuesioner mudah dipahami dan indikator yang dipakai untuk 

mengukur motivasi responden tepat seperti kenaikan gaji, promosi jabatan, apresiasi 

dari rekan kerja. Responden pada penelitian ini adalah responden berusia muda dengan 

kisaran umur rata – rata 28 tahun hal ini membuat mereka memiliki keinginan atau 

motivasi yang berbeda-beda seperti kenaikan jabatan, kenaikan gaji, apresiasi dari 

rekan kerja atau atasan. Perbedaan motivasi auditor merupakan perasaan yang timbul 

atas dasar dorongan dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal sehingga 

membuat auditor mau melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya. Agar motivasi 
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setiap auditor sesuai dengan tujuan perusahaan, maka auditor harus diberikan arahan 

yang tepat agar termotivasi bekerja lebih baik sesuai dengan keinginan dan tujuan 

organisasi. Agar motivasi auditor searah dengan tujuan perusahaan maka diperlukan 

perantara yaitu manajer atau supervisor. Arahan dari manajer atau supervisor sangatlah 

penting karena untuk mencapai tujuan organisasi baik dari auditor dan supervisor tidak 

bisa bekerja sendiri sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar SDM yang ada di 

organisasi guna mencapai tujuan perusahaan. 

    

Tugas dari supervisor atau manajer sangatlah penting karena mereka harus 

memahami perbedaan motivasi setiap auditor sehingga dapat memberikan arahan yang 

tepat bagi para auditor. Arahan dan dorongan yang diberikan supervisor untuk setiap 

auditor berbeda karena motivasi yang timbul atas dasar pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan setiap auditor berbeda sehingga harus diberikan arahan yang tepat. Jika 

supervisor memberikan arahan yang tepat untuk auditor maka dapat menimbulkan 

motivasi tinggi dari sebelumnya yang muncul dari dalam diri auditor untuk bekerja 

dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai 

dengan keinginan dan tujuan organisasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil dari penelitian sebelumnya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwilita et al (2008)tentang pengaruh motivasi 

terhadap kinerja auditor. Penelitian tersebut menyatakan bahwa motivasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Artinya semakin tinggi motivasi yang 

dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. Penelitian ini juga 
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mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2017) dalam penelitian 

tersebut menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

auditor yang berarti motivasi memiliki kecenderungan yang besar dalam peningkatan 

kinerja auditor. 

 

 

 

4.8.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor sehingga hipotesis 

keempat ditolak. Pada variabel komitmen organisasi menunjukkan nilai sig/2 adalah 

0,363 yaitu lebih besar dari 0,05 dengan koefisien beta memiliki arah positif yaitu 0,017 

maka dapat diartikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor.  

Pada hasil pengujian statistik deskriptif menunjukan komitmen organisasi masuk 

kategori tinggi, yang berarti auditor memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi. Namun tingginya komitmen organisasi yang dimiliki auditor ternyata tidak 

mempengaruhi kinerja auditor. Hal ini dikarenakan komitmen organisasi setiap auditor 

berbeda-beda, seperti auditor hanya ingin tetap bekerja seperti biasa, digaji rutin tiap 

bulan, dan loyalitas terhadap organisasi hanya sebatas ingin bekerja saja dikarenakan 

kebutuhan dan hanya sebatas tidak ingin berpindah – pindah tempat kerja. Hal tersebut 

membuat auditor hanya bekerja seperti biasa, sehingga tidak mempengaruhi kinerja 
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auditor. Bukan karena komitmen organisasi auditor tinggi lantas membuat auditor 

semakin bersemangat dalam bekerja, komitmen organisasi yang tinggi bagi auditor 

hanya ingin bekerja seperti biasa layaknya melakukan rutinitas karena mendapat gaji 

tiap bulannya.  

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Indaryanto 

(2014), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Begitu juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto 

(2012), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. 

 

4.8.5 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa variabel independensi dapat diketahui bahwa nilai sig/2 adalah 0,136 

yaitu lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien beta memiliki arah negatif sebesar -0,093 

maka dapat dikatakan variabel independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

auditor. Independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor sehingga 

hipotesis kelima ditolak. 

Independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor disebabkan 

karena kinerja auditor diukur dari proses penyelesaian auditnya dimana auditor 

bertanggung jawab atas pekerjaannya guna menyelesaikan pemeriksaan audit dengan 

kompetensi, ketelitian yang tinggi, tepat waktu serta melaksanakan pemeriksaan sesuai 

prosedur sesuai kebijakan yang berlaku. Independensi menekankan esensial 
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kepentingan publik yang harus dilindungi sifat independen dan kejujuran seorang 

auditor dalam berprofesi. Selain itu independensi menekankan bahwa organisasi 

pemeriksa dan para pemeriksaannya harus bertanggung jawab untuk dapat 

mempertahankan independensinya sebaik mungkin. Tujuan auditor harus 

mempertahankan independensinya sebaik mungkin adalah supaya pertimbangan dari 

auditor bersifat tidak memihak oleh pihak manapun, sehingga pernyataan yang dibuat 

oleh auditor dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau independensinya. 

 Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananta (2013), 

yang meneliti tentang pengaruh independensi terhadap kinerja auditor. Dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. 

 

4.8.6 Pengaruh Self Efficacy terhadap Kinerja Auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai sig./2 adalah 0,278 yaitu lebih besar dari 

0,05 dengan nilai koefisien beta memiliki arah positif 6,088 sehingga dapat dikatakan 

bahwa  self efficacy tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor jadi hipotesis ke-6 

ditolak. 

Setiap auditor memiliki tingkat self efficacy yang berbeda-beda, ada yang 

tingkat keyakinan atas tugas yang diberikan sangat tinggi, ada tingkat keyakinannya 

sedang bahkan ada tingkatan keyakinannya rendah. Meskipun self efficacy auditor 

tinggi hal ini tidak membuat auditor mempunyai inisiatif untuk bekerja lebih keras 
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apalagi sampai berpikir untuk membantu organisasi mencapai visi misi organisasi. 

Tidak hanya auditor yang memiliki self efficacy yang tinggi, auditor dengan self 

efficacy sedang dan rendah pun juga melakukan hal yang sama yaitu tidak akan 

berinisiatif bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi. Self efficacy tidak 

mendorong auditor untuk menaikan kinerja namun juga tidak membuat auditor 

bermalas – malasan dengan pekerjaannya. Sehingga auditor hanya bekerja seperti biasa 

sesuai dengan job deskripsinya. 

Auditor yang rela berupaya untuk memikirkan bagaimana mencapai tujuan 

organisasi dan berusaha keras mewujudkannya jika didorong oleh beberapa hal seperti 

kenaikan jabatan, insentif, penghargaan, kenaikan gaji dan kesejahteraan sosial. Tidak 

hanya auditor dengan self efficacy tinggi, auditor dengan self efficacy sedang bahkan 

rendah kinerjanya akan naik jika ada dorongan. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa self efficacy tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatin (2017) yang 

menyatakan self efficacy tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. 

 

4.8.7 Pengaruh Etos Kerja terhadap Kinerja Auditor 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan variabel etos kerja menunjukan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,091 dengan koefisien beta arah positif sebesar 

0,056 maka dapat dikatakan etos kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, 

sehingga hipotesis ketujuh ditolak. 
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 Etos kerja merupakan sebuah watak atau suatu karakter yang dimiliki oleh suatu 

kelompok rasional, artinya di dalam etos kerja dalam suatu perusahaan tidak akan 

muncul dengan tiba-tiba, melainkan etos kerja merupakan sesuatu yang diupayakan 

sungguh – sungguh dengan melibatkan proses dalam pembentukannya dengan 

melibatkan semua yang ada dalam perusahaan tersebut baik sumber daya manusia dan 

sistem yang telah terbentuk. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel etos kerja 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa meskipun etos kerja yang dimiliki auditor tinggi belum tentu kinerjanya baik, 

demikian juga sebaliknya, jika auditor memiliki etos kerja yang rendah belum tentu 

kinerja auditor menurun. Profesi akuntan merupakan profesi yang membutuhkan 

keahlian khusus, maka perlu auditor yang berkompeten dengan kemampuan dan 

keterampilan tinggi, sehingga auditor dengan etos kerja yang tinggi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor .  

Dengan adanya revolusi 4.0 di era globalisasi ini dimana arus informasi 

mengalir dengan cepat, tenaga kerja profesional masuk dari berbagai negara, dan 

persaingan yang ketat membuat organisasi bersikap proaktif dan tepat dalam membuat 

keputusan. Sikap proaktif dan tepat yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia terkait kemampuan dan keterampilan, sehingga dapat  

memotivasi dan meningkatkan gairah kerja. 

Auditor merupakan profesi berkeahlian khusus sehingga etos kerja yang baik 

harus disertai dengan kompetensi yang memadai. Berkompeten dan berkarakter adalah 

hal yang berkesinambungan, artinya keduanya harus dikembangkan secara optimal dan 
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seimbang. Etos kerja yang baik tanpa kompetensi tinggi seperti pribadi saleh tetapi 

kurang berdaya dan berjaya, begitu juga sebaliknya pribadi dengan kompetensi tinggi 

tetapi memiliki etos kerja rendah seperti orang pintar beretos kerja rendah, yang bekerja 

dengan semaunya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Devisia (2011) yang 

menyatakan etos kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. 

 

 

4.8.8 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Auditor 

Kepuasan kerja setiap auditor berbeda – beda, hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa nilai sig./2 lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,006 dan memiliki arah positif 

sebesar 0,094 sehingga dapat dikatakan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor, jadi hipotesis kedelapan diterima.    

Kepuasan setiap auditor berbeda – beda namun dari jika dilihat dari hasil analisis 

statistik deskriptif dapat diketahui hasil kategorinya tinggi yang berarti auditor merasa 

sudah puas atau terpenuhi baik dalam segi gaji, tunjangan-tunjangan yang diterima, 

sistem promosi jabatan, sesama rekan kerja seperti dukungan dan kooperatifan antar 

rekan kerja, dan kepuasan akan pekerjaannya sendiri. Semakin banyak hal yang 

membuat auditor bahagia maka kinerja auditor semakin baik. Selain dapat 

meningkatkan kinerja auditor secara individu, kepuasan auditor juga membuat 

lingkungan kerja lebih baik. 

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati, 

2012) yang menyimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap 
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kinerja auditor. Artinya semakin tinggi kepuasan auditor maka semakin tinggi juga 

kinerjanya.


