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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi nama KAP, jenis 

kelamin, pendidikan serta lama bekerja mereka yang dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.1  KAP Tempat Penyebaran Kuesioner  

No. Kantor Akuntan Publik 
Jumlah 

Auditor 

Auditor yang 

mau mengisi 

Kuesioner 

yang diolah 

1. KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & 

Jerry (Cab) 

5 3 3 

2. KAP Arie Rachim 8 – - 

3. KAP Drs. Bayudi Watu & Rekan 

(Cab) 

10 7 2 

4. KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 

(Pusat) 

20 5 3 

5. KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 15 10 5 

6. KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan 

(Cab) 

7 1 1 

7. KAP Drs. Hananta  Budianto & Rekan 

(Cab) 

13 5 2 

8. KAP Heliantono & Rekan (Cab) 9 – - 

9. KAP Drs. Idjang Soetikno 5 5 4 

10. KAP Leonard, Mulia & Richard (Cab) 50 – - 

11. KAP Ngurah Arya & Rekan (Cab) 20 5 4 

12. KAP Ruchendi, Mardjito & Rushadi 14 2 2 

13. KAP Drs. Soekamto 10 5 4 

14. KAP Kumalahadi, Kuncoro, Sugeng 

Pamudji & Rekan  

10 5 5 

15. KAP Dra. Suhartati & Rekan (Cab) 11 – - 

16. KAP Drs. Tahrir hidayat 8 8 4 
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No. Kantor Akuntan Publik 
Jumlah 

Auditor 

Auditor yang 

mau mengisi 

Kuesioner 

yang diolah 

17. KAP Tarmizi Achmad 12 – - 

18. KAP Yulianti, SE., BAP. 7 3 3 

 Jumlah Sampel 234 64 42 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa dari jumlah kuesioner yang 

disebarkan dari 18 KAP, hanya 13 KAP yang bersedia menjadi responden dan 

jumlah kuesioner yang disebarkan ada 64 kuesioner, tetapi ada yang tidak terisi 

secara lengkap dan tidak kembali, sehingga hanya 42 kuesioner yang kembali dan 

bisa diolah. Pada kantor KAP Yulianti, SE., BAP yang telah mengisi kuesioner 

sebanyak 3 dan yang kembali kemudian diolah berjumlah 3. 

Tabel 4.2  Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

19 

23 

 

45,2% 

54,8% 

 TOTAL: 42 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian 

mayoritas berjenis kelamin perempuan (54,8%) dan sisanya 19 orang atau 45,2% 

adalah laki-laki. 
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Tabel 4.3  Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Pendidikan: 

a. S1 

 

42 

 

100% 

 TOTAL: 42 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa semua responden pada 

penelitian ini berpendidikan S1 (100%).  

Tabel 4.4  Lama Bekerja Responden 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Lama_kerja 42 3 8 59,21 17,507 

Valid N (listwise) 42     

        Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian 

minimal telah bekerja 3 tahun dan maksimum 5 tahun dengan rata-rata telah bekerja 

selama 59,21 bulan (4 tahun 9 bulan). 

 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas menunjukkan suatu item valid atau tidak, dimana valid 

jika memiliki nilai r hitung dengan r tabel. Pada penelitian ini digunakan sampel 

sebanyak 42 orang, sehingga nilai r tabel (df (n-2) = 40; α = 0,05, 1-tailed) sebesar 

0,257. Dengan demikian, suatu item valid jika memiliki nilai r hitung > 0,257.  

 

 



 

 

33 

 

Perhitungan uji validitas untuk variabel kepuasan kerja memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5  Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 

Item r hitung r tabel Keterangan 

KK1 0,740 0,257 Valid 

KK2 0,440 0,257 Valid 

KK3 0,737 0,257 Valid 

KK4 0,652 0,257 Valid 

KK5 0,592 0,257 Valid 

KK6 0,638 0,257 Valid 

KK7 0,637 0,257 Valid 

KK8 0,509 0,257 Valid 

KK9 0,817 0,257 Valid 

KK10 0,350 0,257 Valid 

KK11 0,547 0,257 Valid 

KK12 0,714 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner 

kepuasan kerja memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan 

untuk variabel kepuasan kerja adalah valid. Item-item tersebut benar-benar 

merupakan indikator dari kepuasan kerja. 

Perhitungan uji validitas untuk variabel job insecurity memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6  Hasil Pengujian Validitas Job Insecurity 

Item r hitung r tabel Keterangan 

JI1 0,484 0,257 Valid 

JI2 0,674 0,257 Valid 

JI3 0,594 0,257 Valid 

JI4 0,761 0,257 Valid 

JI5 0,611 0,257 Valid 

JI6 0,459 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 
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Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner job 

insecurity memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan untuk 

variabel job insecurity adalah valid. Item-item tersebut benar-benar merupakan 

indikator dari job insecurity. 

Perhitungan uji validitas untuk variabel komitmen organisasional 

memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7  Hasil Pengujian Validitas Komitmen Organisasional 

Item r hitung r tabel Keterangan 

KO1 0,642 0,257 Valid 

KO2 0,626 0,257 Valid 

KO3 0,481 0,257 Valid 

KO4 0,584 0,257 Valid 

KO5 0,800 0,257 Valid 

KO6 0,640 0,257 Valid 

KO7 0,679 0,257 Valid 

KO8 0,714 0,257 Valid 

KO9 0,515 0,257 Valid 

KO10 0,576 0,257 Valid 

KO11 0,800 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner 

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

pertanyaan untuk variabel komitmen organisasional adalah valid. Item-item 

tersebut benar-benar merupakan indikator dari komitmen organisasional. 

Perhitungan uji validitas untuk variabel konflik peran memberikan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.8  Hasil Pengujian Validitas Konflik Peran 

Item r hitung r tabel Keterangan 

KP1 0,679 0,257 Valid 

KP2 0,695 0,257 Valid 

KP3 0,811 0,257 Valid 

KP4 0,793 0,257 Valid 

KP5 0,388 0,257 Valid 

KP6 0,483 0,257 Valid 

KP7 0,793 0,257 Valid 

KP8 0,483 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner 

konflik peran memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan 

untuk variabel konflik peran adalah valid. Item-item tersebut benar-benar 

merupakan indikator dari konflik peran. 

Perhitungan uji validitas untuk variabel ambiguitas peran memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9  Hasil Pengujian Ambiguitas Peran 

Item r hitung r tabel Keterangan 

AP1 0,721 0,257 Valid 

AP2 0,659 0,257 Valid 

AP3 0,474 0,257 Valid 

AP4 0,668 0,257 Valid 

AP5 0,594 0,257 Valid 

AP6 0,544 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner 

ambiguitas peran memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan 

untuk variabel ambiguitas peran adalah valid. Item-item tersebut benar-benar 

merupakan indikator dari ambiguitas peran. 
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Perhitungan uji validitas untuk variabel role stress memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10  Hasil Pengujian Role Stress 

Item r hitung r tabel Keterangan 

RS1 0,416 0,257 Valid 

RS2 0,603 0,257 Valid 

RS3 0,453 0,257 Valid 

RS4 0,677 0,257 Valid 

RS5 0,510 0,257 Valid 

RS6 0,420 0,257 Valid 

RS7 0,683 0,257 Valid 

RS8 0,408 0,257 Valid 

RS9 0,551 0,257 Valid 

RS10 0,537 0,257 Valid 

RS11 0,373 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner role 

stress memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan untuk 

variabel role stress adalah valid. Item-item tersebut benar-benar merupakan 

indikator dari role stress. 

Perhitungan uji validitas untuk variabel keinginan berpindah kerja 

memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11  Hasil Pengujian Keinginan Berpindah Kerja 

Item r hitung r tabel Keterangan 

KB1 0,369 0,257 Valid 

KB2 0,736 0,257 Valid 

KB3 0,629 0,257 Valid 

KB4 0,546 0,257 Valid 

KB5 0,520 0,257 Valid 

KB6 0,650 0,257 Valid 

KB7 0,714 0,257 Valid 

KB8 0,736 0,257 Valid 

KB9 0,580 0,257 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 
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Dilihat dari tabel di atas tampak bahwa masing-masing dari kuesioner 

keinginan berpindah kerja memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel keinginan berpindah kerja adalah valid. Item-item 

tersebut benar-benar merupakan indikator dari keinginan berpindah kerja. 

 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan keajegan alat ukur, dimana suatu alat 

ukur dinyatakan reliabel jika memiliki nilai α>0,600. Hasil reliabilitas dari masing-

masing alat ukur sebagai berikut: 

Tabel 4.12  Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Kuesioner Alpha Cronbach Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,894 Reliabel 

Job Insecurity 0,820 Reliabel 

Komitmen Organisasional  0,903 Reliabel 

Konflik Peran 0,876 Reliabel 

Ambiguitas Peran 0,818 Reliabel 

Role Stress 0,834 Reliabel 

Keinginan Berpindah  0,863 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Dilihat dari tabel di atas memperlihatkan bahwa kuesioner dalam penelitian 

ini memiliki nilai α>0,600, yang berarti reliabel. Hasil ini menunjukkan bahwa 

masing-masing alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ajeg (konsisten) 

dalam menjalankan fungsi ukurnya. 

 

4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.13  Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

Kepuasan 

Kerja 

12-60 37-58 47,214 12-28 28,01-44 44,01-60 Tinggi 

Job Insecurity 6-30 19-30 23,691 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 

Komitmen 

Organisasiona

l  

11-55 34-55 43,119 11-25,66 25,67-40,32 40,33-55 Tinggi 

Konflik Peran 8-40 19-37 29,857 8-18,66 18,67-29,32 29,33-40 Tinggi 

Ambiguitas 

Peran 

6-30 21-30 25,310 6-14 14,01-22 22,01-30 Tinggi 

Role Stress 11-55 39-55 46,381 11-25,66 25,67-40,32 40,33-55 Tinggi 

Keinginan 

Berpindah  

9-45 35-45 39,500 9-21 21,01-33 33,01-45 Tinggi 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel kepuasan kerja 

rata-rata empirisnya sebesar 47,214 dan masuk kategori tinggi. Artinya responden 

memiliki tingkat kepuasan dalam pekerjaannya yang sesuai yang diharapkan. 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel job insecurity rata-

rata empiris sebesar 23,691 dan masuk kategori tinggi. Artinya auditor memiliki 

rasa tidak aman yang dirasakan terhadap pekerjaan maupun lingkungan 

pekerjaannya. Rasa tidak aman ini akan mempengaruhi keadaan psikologis maupun 

non psikologis. 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel komitmen 

organisasional rata-rata empirisnya sebesar 43,119 dan masuk kategori tinggi. 

Artinya responden mempunyai loyalitas yang baik dan melibatkan diri secara aktif 

untuk menunjang kemajuan usaha serta mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi. 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel konflik peran rata-

rata empirisnya sebesar 29,857 dan masuk kategori tinggi. Artinya responden sering 

memiliki dua peran atau lebih yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan 
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sehingga menghadapi situasi tekanan untuk melakukan tugas yang berbeda dalam 

waktu yang bersamaan.  

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel ambiguitas peran 

rata-rata empirisnya sebesar 25,310 dan masuk kategori tinggi. Artinya responden 

merasa bahwa terdapat banyak ketidakpastian tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pekerjaannya seperti tentang lingkup tanggung jawabnya dan bagaimana 

mengerjakan pekerjaan yang beragam. Ketidakberadaan informasi yang memadai 

diperlukan seseorang agar dapat menyelesaikan perannya secara optimal.  

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel role stress rata-

rata empirisnya sebesar 46,381 dan masuk kategori tinggi. Artinya ketegangan yang 

dialami karena kesulitan dalam memahami apa yang menjadi tugasnya 

mempengaruhi emosi dan proses berpikir sehingga tugas yang dijalankan terasa 

berat.  

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel keinginan 

berpindah kerja rata-rata empirisnya sebesar 39,5000 dan masuk kategori tinggi. 

Artinya kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti kerja dari pekerjaannya 

secara sukarela menurut pilihannya sendiri dan mencari pekerjaan yang lebih baik 

sangat besar.  

 

 

 



 

 

40 

 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik  

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov 

dan tes Shapiro-Wilk, dimana memberikan hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.14  Hasil Uji Normalitas  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

0,065 42 0,200* 0,975 42 0,474 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tes Kolmogorov-Smirnov dan tes 

Shapiro-Wilk masing-masing memberikan nilai p>0,05, yang artinya data memiliki 

sebaran normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 

 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinieritas dari masing-masing variabel independen 

memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15  Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KK 0,365 2,737 

JI 0,262 3,823 

KO 0,197 5,075 

KP 0,652 1,533 

AP 0,554 1,804 

RS 0,649 1,541 

a. Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen 

(Keinginan Berpindah Kerja (KB), Kepuasan Kerja (KK), Job Insecurity (JI), 

Komitmen Organisasional (KO), Konflik Peran (KP), Ambiguitas Peran (AP), Role 

Stress (RA)) memiliki nilai VIF<10, yang berarti bebas multikolinieritas. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen di dalam 

model. 

 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dari masing-masing variabel independen 

memberikan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 
1 (Constant) 2,315 2,159  1,072 0,291 

KK -0,078 0,045 -0,454 -1,758 0,087 

JI -0,050 0,102 -0,150 -0,490 0,627 

KO 0,100 0,062 0,567 1,615 0,115 

KP -0,030 0,037 -0,158 -0,816 0,420 

AP 0,119 0,061 0,409 1,954 0,059 

RS -0,058 0,037 -0,305 -1,577 0,124 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen 

(Keinginan Berpindah Kerja (KB), Kepuasan Kerja (KK), Job Insecurity (JI), 

Komitmen Organisasional (KO), Konflik Peran (KP), Ambiguitas Peran (AP), Role 

Stress (RA)) memiliki nilai p>0,05, yang berarti bebas heteroskedastisitas. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dalam model memiliki 

varians yang sama. 

 

4.5 Uji Model Fit 

Hasil uji model fit dengan menggunakan uji F dan memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17  Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 492,203 6 82,034 32,517 0,000b 

Residual 88,297 35 2,523   

Total 580,500 41    

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F = 32,517 

dan p = 0,000 (p<0,05), yang berarti kepuasan kerja, job insecurity, komitmen 

organisasional, konflik peran, ambiguitas dan role stress berpengaruh signifikan 

dan simultan terhadap keinginan berpindah kerja. Hal ini berarti model fit atau 

variabel independen dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen. 

 

4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Hasil uji koefisien determinasi memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.18  Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 0,921a 0,848 0,822 1,58832 2,317 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar 

0,822 yang artinya besarnya pengaruh kepuasan kerja, job insecurity, komitmen 

organisasional, konflik peran, ambiguitas peran, dan role stress terhadap keinginan 

berpindah auditor sebesar 82,2 % dan sisanya sebesar 17,8% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya.  

 

4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier dan 

dilihat dari output uji T sebagai berikut: 

Tabel 4.19   Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Sig./2 

 

 

Ket B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,313 4,062  2,785 0,009   

KK 0,070 0,084 0,091 0,834 0,410 0,205 H1 Ditolak 

JI 0,209 0,192 0,140 1,085 0,285 0,143 H2 Ditolak 

KO -0,279 0,117 -0,356 -2,397 0,022 0,011 H3 Diterima 

KP 0,044 0,069 0,052 0,637 0,528 0,264 H4 Ditolak 

AP 1,012 0,115 0,780 8,810 0,000 0,000 H5 Diterima 

RS 0,109 0,069 0,129 1,582 0,123 0,062 H6 Ditolak 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 diperoleh nilai Sig./2 untuk variabel kepuasan 

kerja (KK) sebesar 0,205 > 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah karena nilai Sig./2 > 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja auditor 

ditolak. 

 



 

 

44 

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 diperoleh nilai Sig./2 untuk variabel job 

insecurity (JI) sebesar 0,143 > 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan job insecurity terhadap keinginan berpindah karena nilai Sig./2 > 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

job insecurity berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor 

ditolak. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 diperoleh nilai Sig./2 untuk variabel komitmen 

organisasional (KO) sebesar 0,011 < 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan komitmen organisasional terhadap keinginan berpindah karena nilai 

Sig./2 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap 

keinginan berpindah kerja auditor diterima. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 diperoleh nilai Sig./2 untuk variabel konflik peran 

(KP) sebesar 0,264 > 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

konflik peran terhadap keinginan berpindah karena nilai Sig./2 > 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa konflik 

peran berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor ditolak. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 diperoleh nilai Sig./2 untuk variabel ambiguitas 

peran (AP) sebesar 0,000 < 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan 
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ambiguitas peran terhadap keinginan berpindah karena nilai Sig./2 < 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 5 yang menyatakan bahwa 

ambiguitas peran berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja 

auditor diterima. 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 

Berdasarkan pada Tabel 4.19 diperoleh nilai Sig./2 untuk variabel konflik role 

stress (RS) 0,062 > 0,05. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan role 

stress terhadap keinginan berpindah karena nilai Sig./2 > 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 6 yang menyatakan bahwa role stress 

berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor ditolak. 

 

4.8 Pembahasan 

4.8.1 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Keinginan Berpindah Kerja 

Auditor 

Hasil pengujian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja auditor ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. Hal ini sesuai dengan temuan Mawadati dan Saputra 

(2020) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari kepuasan kerja terhadap 

keinginan berpindah. Karyawan yang merasa puas tetap masih ada keinginan keluar 

dari zona aman dengan mencari tantangan baru di tempat kerja yang lain, sehingga 

hal tersebut dapat memicu keinginan keluar kerja (Romadhoni, dkk., 2020). 
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Tidak adanya pengaruh dari kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah 

kerja auditor memperlihatkan bahwa tinggi atau rendahnya kepuasan kerja tidak 

mendorong seseorang untuk berpindah kerja. Hal ini dimungkinkan kepuasan kerja 

yang dimaksud dalam penelitian ini (kuesioner penelitian) cenderung menekankan 

pada aspek pekerjaan sebagai auditor (seperti pekerjaan menarik, tanggung jawab 

kerja, kemajuan dalam bekerja, hubungan dengan rekan kerja, kesempatan 

mempelajari hal-hal baru, dan lingkungan kerja), sementara terdapat aspek lain dari 

kepuasan kerja seperti gaji, supervisi, dan promosi/ karir, yang mungkin hal-hal ini 

yang merupakan aspek kepuasan yang penting bagi auditor yang dapat 

mendorongnya untuk pindah kerja. Dengan kata lain, kepuasan kerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek pekerjaan saja sehingga 

kurang dapat menggambarkan kepuasan kerja auditor secara keseluruhan.  

 

4.8.2 Pengaruh Job Insecurity Terhadap Keinginan Berpindah Kerja 

Auditor 

Hasil pengujian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa job insecurity 

berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan job insecurity terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. Hasil penelitian ini sesuai temuan Riana dkk (2017) bahwa 

job insecurity tidak berpengaruh terhadap keinginan berpindah karena keamanan 

kerja seperti keraguan, kecemasan dan kekhawatiran akan pekerjaan dapat 
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dikendalikan oleh individu sehingga job insecurity ini tidak mengarahkan 

keinginan untuk berpindah kerja.  

Tidak adanya pengaruh dari job insecurity terhadap keinginan berpindah 

kerja auditor memperlihatkan bahwa tinggi atau rendahnya job insecurity tidak 

mendorong seseorang untuk berpindah kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa 

meskipun auditor merasakan adanya ancaman, rasa gelisah dan tidak berdaya 

terkait beberapa aspek dari pekerjaan auditing, serta risiko untuk dipecat dari KAP, 

namun hal tersebut tidak mempengaruhinya untuk mencari pekerjaan lain karena 

auditor mampu mengendalikan rasa tidak aman tersebut dengan bekerja sesuai 

prosedur yang berlaku dan pengalaman kerja selama ini KAP mampu memberikan 

wawasan untuk mengatasi rasa tidak aman. Pernyataan ini diperkuat dengan masa 

kerja auditor di KAP yang rata-rata tergolong lama (4 tahun 9 bulan).  

  

4.8.3 Pengaruh Komitmen Organisasional Terhadap Keinginan Berpindah 

Kerja Auditor 

Hasil pengujian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah kerja auditor diterima sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. Hasil ini sesuai dengan temuan Setiawan (2019) dan 

Permatasari (2012) bahwa tingkat komitmen yang rendah dari seorang auditor 

mendorong munculnya keinginan untuk berpindah dari KAP tempatnya bekerja.   
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Tingginya komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor akan 

menurunkan keinginan berpindah kerja pada auditor karena adanya komitmen 

organisasi yang tinggi membuat auditor lebih loyal terhadap organisasi. Komitmen 

organisasi yang tinggi akan membuat auditor bersikap positif terhadap KAP, seperti 

bangga menjadi bagian dari KAP dan peduli dengan nasib KAP, sehingga akan 

memiliki ikatan yang kuat dengan KAP yang ditunjukkan untuk bertahan di KAP 

 

4.8.4 Pengaruh Konflik Peran Terhadap Keinginan Berpindah Kerja 

Auditor 

Hasil pengujian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa konflik peran 

berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan konflik peran terhadap keinginan 

berpindah kerja auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Han, dkk (2014) 

yang mengungkapkan konflik peran tidak berpengaruh terhadap keinginan 

berpindah kerja.  

Tinggi atau rendahnya konflik peran tidak berpengaruh terhadap keinginan 

berpindah kerja pada auditor karena tinggi konflik peran yang dialami oleh auditor 

dianggap sudah biasa apalagi responden memiliki masa kerja yang relatif cukup 

lama (4 tahun 9 bulan). Konflik peran ini sudah dianggap wajar atau lama kerja 

yang dimiliki responden membuat auditor terbiasa melakukan banyak peran dan 

meski terjadi konflik namun hal tersebut mampu diatasinya.  
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4.8.5 Pengaruh Ambiguitas Peran Terhadap Keinginan Berpindah Kerja 

Auditor 

Hasil pengujian hipotesis 5 yang menyatakan bahwa ambiguitas peran 

berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor diterima sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan ambiguitas peran terhadap keinginan berpindah 

kerja auditor. Hasil ini sesuai dengan temuan Gilani dan Rabbani (2020) bahwa 

ambiguitas peran meningkatkan konflik terkait meningkatnya persepsi dan emosi 

negatif, serta pelimpahan pekerjaan yang berlebihan sehingga memicu munculnya 

keinginan untuk berpindah kerja. Ambiguitas peran juga menimbulkan 

ketidakmampuan individu untuk memahami tugas dan pekerjaanya sehingga 

meningkat peluang untuk munculnya niat untuk berpindah kerja. 

Tingginya ambiguitas peran membuat auditor tidak jelas dengan tanggung 

jawabnya dalam bekerja, kesulitan membuat tujuan, sasaran dan rencana kerja, dan 

manajemen waktu, sehingga menimbulkan stres yang salah satunya diwujudkan 

dengan keinginan berpindah kerja.  

 

4.8.6 Pengaruh Role Stress Terhadap Keinginan Berpindah Kerja Auditor  

Hasil pengujian hipotesis 6 yang menyatakan bahwa role stress 

berpengaruh positif terhadap keinginan berpindah kerja auditor ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan role stress terhadap keinginan berpindah 

kerja auditor. Hasil ini berbeda dengan temuan Sudarmawan & Putra (2017) yang 
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mengungkapkan bahwa role stress berpengaruh positif terhadap keinginan 

berpindah kerja. 

Tinggi atau rendahnya role stress tidak berpengaruh terhadap keinginan 

berpindah kerja pada auditor karena tingginya role stress yang dialami oleh auditor 

dianggap sudah biasa apalagi responden memiliki masa kerja yang relatif cukup 

lama (4 tahun 9 bulan). Role stress ini sudah dianggap wajar atau lama kerja yang 

dimiliki responden membuat auditor terbiasa karena juga belajar dari pengalaman 

bagaimana mengatasi role stress.  

  


