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BAB IV 

HASIL ANALISIS 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. Proses Penyebaran Kuesioner   

No Nama KAP Jumlah 

Auditor 

Jumlah Auditor 

yang bersedia 

mengisi 

kuesioner 

Jumlah 

kuesioner yang 

memenuhi 

syarat dan bisa 

diolah 

1. Sarastanto & rekan 11 5 4 

2. Benny, Tony, Frans & Daniel  10 5 5 

3. Siswanto 10 5 5 

4. Harhinto Teguh 5 5 4 

5. Dr. Arnestesa Trinandha dan 

rekan 

10 8 7 

6. Yulianti SE, BAP 9 5 5 

7. Endang Dewi Wati 3 3 3 

8. Sodikin & Harijanto 10 5 5 

9.  Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 8 5 5 

10 Jonas Subarka 9 5 3 

11. Kanaka Puradiredja, Suhartono 

(CABANG) 

10 5 4 

12. Pho & Rekan 13 7 7 

Sampel : 108 63 57 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa dari 63 kuesioner yang disebarkan pada 

12 KAP di Semarang, hanya 57 yang memenuhi syarat untuk diolah karena beberapa responden 

memiliki masa jabatan kurang dari setahun. 

 

 

 

 

 

https://id.linkedin.com/in/dr-arnestesa-trinandha-ak-ca-cpa-9886a3160
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Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b.  Perempuan 

 

32 

25 

 

56.1% 

43.9% 

 TOTAL: 57 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)  

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian mayoritas 

berjenis kelamin laki-laki (56.1%) dan sisanya 25 orang atau 43.9% adalah perempuan. 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Pendidikan: 

a. D3 

b. S1 

c.S2 

 

8 

48 

1 

 

14% 

84.2% 

1.8% 

 TOTAL: 57 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020)  

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian yang 

berpendidikan S1 (84.2%), berpendidikan S2 (1.8%), dan berpendidikan D3 (14%).  

Tabel 4.4. Lama Bekerja Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

LamaKerja 57 1.00 11.00 3.5263 2.74418 
Valid N (listwise) 57     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian minimal 

telah bekerja 1 tahun dan maksimum 11 tahun dengan rata-rata  telah bekerja selama 3 tahun 6 

bulan. 
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Tabel 4.5. Frekuensi Mengaudit Responden 
 Descriptive Statistics 

 N Minimum 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 

FrekuensiAUdit 57 1 31 9.30 7.483 
Valid N (listwise) 57     

Sumber: Data Primer yang Diolah (2020) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian minimal 

telah mengaudit sebanyak 1 kali dan maksimum 31 kali dengan rata-rata telah mengaudit 

sebanyak 9-10 kali. 

 

4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. 

Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel time budget pressure: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Validitas Time budget pressure (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

TBP1 0,319 0,261  Valid 

TBP2 0,308 0,261  Valid 

TBP3 0,519 0,261  Valid 

TBP4 0,254 0,261  Tidak Valid 

TBP5 0,388 0,261  Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 1 pertanyaan tidak valid karena nilai r 

hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Time budget pressure (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

TBP1 0,364 0,261  Valid 

TBP2 0,395 0,261  Valid 

TBP3 0,532 0,261  Valid 

TBP5 0,319 0,261  Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel time budget pressure adalah valid. Tabel berikut ini menunjukkan 

hasil pengujian validitas untuk variabel perilaku disfungsional: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Validitas Perilaku Disfungsional 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PD1   0,737 0,261  Valid 

PD2 0,780 0,261  Valid 

PD3 0,700 0,261  Valid 

PD4 0,765 0,261  Valid 

PD5 0,755 0,261  Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

perilaku disfungsional kerja ini dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini menunjukkan hasil 

pengujian validitas untuk variabel motivasi kerja: 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Validitas Motivasi Kerja 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MK1   0,697 0,261  Valid 

MK2 0,775 0,261  Valid 

MK3 0,791 0,261  Valid 

MK4 0,732 0,261  Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan motivasi kerja ini dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini menunjukkan hasil 

pengujian validitas untuk variabel stress kerja: 

 



 

 

40 
 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Validitas Stress Kerja (1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

SK1 0,643 0,261  Valid 

SK2 0,668 0,261  Valid 

SK3 0,676 0,261  Valid 

SK4 0,047 0,261  Tidak Valid 

SK5 0,340 0,261 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 1 pertanyaan tidak valid karena nilai r 

hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil: 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Validitas Stress Kerja (2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

SK1 0,819 0,261  Valid 

SK2 0,801 0,261  Valid 

SK3 0,877 0,261  Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan stress kerja dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian 

validitas untuk variabel hubungan dengan rekan kerja: 

 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Validitas Hubungan Dengan Rekan Kerja 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

HRK1 0,774 0,261  Valid 

HRK 2 0,636 0,261  Valid 

HRK 3 0,729 0,261  Valid 

HRK 4 0,481 0,261  Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 



 

 

41 
 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan dengan hubungan rekan kerja ini dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel kinerja: 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Validitas Kinerja Auditor 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

KA1 0,785 0,261  Valid 

KA2 0,714 0,261  Valid 

KA3 0,664 0,261  Valid 

KA4 0,710 0,261  Valid 

KA5 0,570 0,261  Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan kinerja ini dapat dikatakan valid. 

 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner 

ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Time budget pressure 0.850 Reliabel 

Perilaku Disfungsional 0.898 Reliabel 

Motivasi kerja 0.884 Reliabel 

Stress Kerja 0.916 Reliabel 

Hubungan dengan 

rekan kerja 

0.821 Reliabel 

Kinerja 0.862  Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2020) 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel pada 

penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel. 
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4.3. Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada penelitian ini: 

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

actual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Time budget pressure 4-20 9-15 12,736842 4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Sedang 

Perilaku 

Disfungsional 

5-25 10-25 
15,754386 

5-11.66 11.67-18.32 18.33-25 Sedang 

Motivasi kerja 4-20 11-20 14,912281 4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Tinggi 

Stress Kerja 3-15 3-15 12,175439 3-7 7.01-11 11.01-15 Tinggi 

Hubungan dengan 

rekan kerja 

4-20 12-20 
15,578947 

4-9,33 9,34-14,66 14,67-20 Tinggi 

Kinerja Auditor 5-25 15-25 20,438596 5-11.66 11.67-18.32 18.33-25 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

 

Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel time budget pressure 

rata-rata empiris sebesar 12,736842 dan masuk kategori sedang. Artinya auditor yang 

menjadi responden pada penelitian ini memiliki tekanan waktu dalam bekerja sudah 

baik tetapi masih dalam batas wajar.  

Untuk variabel perilaku disfungsional memperoleh skor rata-rata empiris 

sebesar 15,754386 dan termasuk kategori sedang, artinya auditor yang menjadi 

responden pada penelitian ini berpendapat mereka terkadang melakukan perilaku 

disfungsional dan terkadang tidak. 

Motivasi kerja memperoleh nilai rata-rata empiris sebesar 14,912281 dan 

termasuk dalam kategori Tinggi, artinya auditor yang menjadi responden pada 

penelitian ini memiliki motivasi kerja sudah baik. 

Untuk variabel stress kerja memperoleh nilai rata-rata empiris sebesar 

12,175439 dan termasuk dalam kategori Tinggi, artinya responden pada penelitian ini 

merasa tekanan kerja yang mereka hadapi selama ini masih dalam batas wajar. 
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Untuk variabel hubungan dengan rekan sekerja memperoleh nilai rata-rata 

empiris sebesar 15,578947 dan termasuk kategori tinggi, artinya menurut auditor yang 

menjadi responden pada penelitian ini mereka menjalin hubungan baik dengan rekan 

sekerjanya selama ini. 

Variabel kinerja memperoleh nilai rata-rata atau skor empiris sebesar 20,438596 

dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut auditor yang menjadi responden 

pada penelitian ini mereka memiliki kinerja yang baik selama ini. 

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorov-Smirnov. 

Berikut ini adalah hasilnya:  

Tabel 4.16. Hasil Uji Normalitas 

 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic 
d
f Sig. 

Statisti
c 

d
f 

Sig
. 

Unstandardized Residual 
0,088 

5
7 

0,20
0* 

0,973 
5
7 

0,2
35 

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

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

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

residual Kolmogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 0,05 dan Shapiro Wilk 0.235 

> 0.05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi data pada 

penelitian ini normal. 
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4.4.2. Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat pada 

angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.17. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) 0,282   
Time Budget 
Pressure 

0,001 0,637 1,569 

Perilaku 
Disfungsional 

0,825 0,652 1,533 

Motivasi Kerja 0,132 0,766 1,305 

Stress Kerja 0,000 0,576 1,735 

Lama Bekerja 0,932 0,646 1,549 

Hubungan Dengan 
Rekan Kerja 

0,000 0,613 1,632 

a. Dependent Variable: Kinerja_Auditor 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

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 multikolinearitas. Artinya 

tidak ada korelasi antara variabel independen pada penelitian ini. 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model 

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

Tabel 4.18. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,704 1,856  1,457 0,151 

TBP -0,057 0,096 -0,097 -0,599 0,552 

PD 0,089 0,035 0,412 1,566 0,051 

MK 0,030 0,041 0,109 0,737 0,465 

SK -0,103 0,043 -0,408 -1,387 0,082 

PE 0,008 0,053 0,025 0,154 0,878 

HRK -0,092 0,063 -0,241 -1,451 0,153 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel independen 

memiliki nilai signifikansi > 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. 

 

4.5. Uji Fit Model 

Tabel 4.19. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 303,763 6 50,627 20,703 0,000b 

Residual 122,272 50 2,445   
Total 426,035 56    

a. Dependent Variable: Kinerja_Auditor 
b. Predictors: (Constant), Hubungan Rekan Kerja, Perilaku Disfungsional, Motivasi_Kerja, 
Lama_Bekerja, Time_Budget_Pressure, Stress_Kerja 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

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. 

4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,844a 0,713 0,679 1,56379 1,881 

a. Predictors: (Constant), Hubungan Rekan Kerja, Perilaku Disfungsional, 
Motivasi_Kerja, Lama_Bekerja, Time_Budget_Pressure, Stress_Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja_Auditor 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square sebesar 0.679 yang 

artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 67.9% dan 

sisanya sebesar 32.1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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4.7. Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.21. Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

 
 
 
 
Sig./2 

 
 
 
 

Hasil B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 3,601 3,309  1,088 0,282 0,141  

TBP 0,625 0,171 0,347 3,654 0,001  Diterima  

PD -0,014 0,062 -0,021 -,223 0,825 0,412 Ditolak  

MK 0,113 0,074 0,133 1,533 0,132 0,066 Ditolak 

SK -0,348 0,077 -0,449 -4,503 0,000 0,000 Diterima 

PE -0,008 0,095 -0,008 -0,085 0,932   Ditolak 

HRK 0,749 0,113 0,641 6,619 0,000 0,000 Diterima 

a. Dependent Variable: Kinerja_Auditor   

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021) 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel TBP (time 

budget pressure) sebesar 0.001 yang nilainya < 0,05. Artinya time budget 

pressure berpengaruh terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis pertama diterima. 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel PD 

(perilaku disfungsional) sebesar 0.825/2=0,4125 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,014. Artinya perilaku disfungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis kedua ditolak. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel MK 

(motivasi kerja) sebesar 0.132/2=0.066 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien regresi 
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sebesar +0,113 . Artinya motivasi kerja tidak berpengaruh  terhadap kinerja auditor. Jadi 

hipotesis ketiga ditolak. 

Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel SK (stress 

kerja) sebesar 0.000/2=0.000 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi -0.348. 

Artinya stress kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis keempat 

diterima. 

Pengujian Hipotesis Kelima 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel PE (lama 

bekerja) sebesar 0.932 yang nilainya > 0,05. Artinya lama bekerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Jadi hipotesis kelima ditolak. 

Pengujian Hipotesis Keenam 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel HRK 

(hubungan dengan rekan kerja) sebesar 0.000/2=0.000 yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi +0.749. Artinya variabel penelitian ini ditolak karena berbeda arah. Jadi 

hipotesis keenam diterima. 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel time 

budget pressure sebesar 0.001 yang nilainya < 0,05. Artinya time budget pressure berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis pertama diterima. 

Auditor yang bekerja dalam tekanan maka pekerjaannya akan dilakukan lebih cepat 

akibat keterbatasan dalam anggaran waktu yang telah ditetapkan untuk penugasan tersebut. 

Dengan situasi tersebut akan memungkinkan auditor menyelesaikan prosedur yang penting-

penting saja dengan mengabaikan beberapa proses audit yang semestinya. Sebagai akibat dari 
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adanya tekanan anggaran waktu tersebut maka akan berimplikasi pada menurunnya hasil 

kinerja auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa time budget pressure berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. 

Anggaran waktu berkaitan erat dengan biaya audit, di mana semakin cepat waktu 

pelaksanaan audit maka negosiasi yang dikeluarkan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. 

Anggaran waktu memaksa auditor untuk cepat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

anggaran waktu yang telah diberikan. Anggaran waktu yang telah dianggarkan dapat 

mengakibatkan penurunan kualitas kinerja dari seorang auditor (Kartika, 2007). Auditor yang 

memiliki banyak kerjaan dapat melakukan kesalahan dalam mengantisipasi waktu yang 

diberikan sehingga auditor tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengaudit. Jadi penetapan 

waktu untuk auditor dalam melaksanakan tugasnya harus tepat waktu, sehingga hal-hal seperti 

disebutkan pada uraian di atas dapat dihindari. Hal ini juga akan dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas auditor.  

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa time budget 

pressure berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil ini juga didukung penelitian yang 

dilakukan oleh Dharmadiaksa dan Budiartha (2018), Ervinayanti (2013) dan Arisinta (2013) 

yang menyatakan bahwa time budget pressure berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

 

4.8.2. Pengaruh Perilaku Disfungsional Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel perilaku 

disfungsional sebesar 0.825/2=0,4125 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0,014. Artinya perilaku disfungsional tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis kedua ditolak. 

Penghentian prosedur audit secara dini merupakan salah satu tindakan disfungsional 

yang cukup berpengaruh dalam penentuan hasil kualitas laporan yang diaudit. Pemerolehan 
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bukti data yang kurang lengkap, pemrosesan data yang diperoleh tidak dilakukan secara benar 

dan akurat, serta kesalahan dari tahapan – tahapan audit yang dikarenakan adanya prosedur 

audit yang penting tidak dijalankan demi mencapai target yang diinginkan secara signifikan 

dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit.  

Adanya pandangan auditor bahwa evaluasi kinerja dan promosi karir dalam audit firm 

sangat erat berhubungan dengan kemampuan untuk menuntaskan penugasan audit sesuai 

dengan waktu dan anggaran yang ada menuntut auditor supaya dapat melengkapi semua 

penugasan dan prosedur audit sebagai dasar dalam memberikan opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan. Para auditor cenderung untuk memilih berusaha keras untuk mencapai 

anggaran yang ditetapkan daripada memilih profesionalisme kerja ketika dihadapkan pada 

anggaran yang ketat dan sukar dicapai. Hal tersebut karena pentingnya pencapaian anggaran 

oleh auditor sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugasnya yang berpengaruh terhadap 

karirnya Monoarfa (2006) dalam Lautania (2011). 

Para auditor cenderung untuk memilih berusaha keras untuk mencapai anggaran yang 

ditetapkan daripada memilih profesionalisme kerja ketika dihadapkan pada anggaran yang 

ketat dan sukar dicapai. Hal tersebut karena pentingnya pencapaian anggaran oleh auditor 

sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugasnya yang sangat berpengaruh terhadap 

karirnya. Namun berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perilaku 

disfungsional yang dimiliki oleh auditor adalah tinggi, bukan berarti auditor semakin bekerja 

dengan tidak sesuai prosedur dan ada indikasi premature sign off, atau indikasi tidak menaati 

prosedur yang ada, sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja auditor. 

Perilaku disfungsional dapat terjadi pada individu dalam situasi dimana seseorang 

merasa dirinya kurang mampu untuk mencapai tujuan pribadi maupun organisasi dengan 

kinerja yang dihasilkannya sendiri, sehingga hal ini mendorong individu tersebut untuk 

melakukan penyimpangan perilaku demi mencapai tujuannya (Suaryana, 2005). 



 

 

50 
 

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh  Arisinta (2013) yang 

menyatakan perilaku disfungsional audit tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

 

4.8.3. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa signifikansi t untuk variabel motivasi 

sebesar 0.132/2=0.066 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,113 . 

Artinya motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis ketiga ditolak. 

Motivasi seorang berawal dari kebutuhan komersil, keinginan untuk mengembangkan 

diri dan dorongan untuk melaksanakan audit secara berkualitas demi tercapainya kebutuhan 

atau tujuan. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, usaha, intensitas, dan kesediaan 

untuk berkorban demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau motivasi 

dan semangat akan semakin tinggi kinerjanya (Dwilita, 2008). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan motivasi kerja pada auditor 

tersebut. Peningkatan motivasi intrinsik merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Namun berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun auditor memiliki motivasi yang tinggi, hal tersebut tidak dapat 

mendorong seseorang termasuk auditor untuk berprestasi serta memiliki optimisme yang tinggi 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kinerja yang baik.  

  

4.8.4. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa signifikansi t untuk variabel stress 

kerja sebesar 0.000/2=0.00 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi -0.348. Artinya 

stress kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis keempat diterima. 

Stres yang dialami seseorang yang berhubungan dengan pekerjaanya disebut stres 

kerja. Stres merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena adanya 
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kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya, kondisi-kondisi tersebut dapat diperoleh dari 

dalam maupun dari luar diri seseorang. Tingkat ketegangan atas kondisi-kondisi dimaksud 

tergantung kepada daya terima dan respons auditor. Ketegangan tertentu yang terjadi pada 

seorang auditor mungkin menimbulkan stres kerja pada auditor tertentu, tetapi merupakan 

tantangan bagi auditor lainnya. 

Terdapat hubungan langsung antara stres dan kinerja, sejumlah besar riset telah 

menyelidiki hubungan stres kerja dengan kinerja. Ketika tingkat stres auditor meningkat maka 

akan dapat memacu auditor tersebut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan kata lain 

stress dapat meningkatkan kinerja auditor. Seorang auditor harus selalu dituntut untuk 

menampilkan kinerja terbaiknya dalam setiap keadaan. Namun seorang auditor dalam bekerja 

tentunya akan mengalami banyak tekanan. Ketika tekanan-tekanan tersebut tidak mampu 

auditor atasi, maka dapat berujung pada timbulnya stres dalam bekerja. Stres kerja yang dialami 

oleh seorang auditor tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk bagi fisik, psikologis 

maupun kognitif seseorang. Efek buruk yang diterima akibat stres kerja yang dialami pada 

akhirnya membuat auditor tidak dapat menunjukkan kinerja terbaiknya sehingga membuat 

kinerja mereka menurun. 

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2016) menyatakan stres 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Panjaitan (2014) dan Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan 

bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja.  

 

4.8.5. Pengaruh Lama Bekerja Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel lama 

bekerja sebesar 0.932 yang nilainya > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,008. 

Artinya lama bekerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Jadi hipotesis kelima ditolak. 
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Kinerja kerja yang baik dapat dicapai apabila kemampuan (pengetahuan) dan motivasi 

telah tersedia. Walaupun kedua konsep ini saling berhubungan namun pengalaman dan 

pengetahuan tidak boleh disamakan. Quinones, dkk (1995) menyatakan bahwa pengalaman 

berpengaruh positif terhadap kinerja kerja. Menurut penelitian ini seseorang dapat menilai 

kinerja kerja sesuai dengan tingkat pengalaman yang dimilikinya.  

Bertambahnya waktu bekerja bagi seorang auditor tentu saja akan diperoleh berbagai 

hal baru menyangkut praktik-praktik audit dan akuntansi yang terjadi pada objek pemeriksaan. 

Pengalaman yang diperoleh seorang auditor akan bisa meningkatkan judgement profesional 

dalam pemeriksaan, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan profesionalitas seorang auditor. 

Pengalaman menunjukkan peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor.  Jadi 

semakin lama pengalaman kerja akan meningkatkan kinerja auditor. 

Di lain pihak, semakin lama auditor bekerja, berarti dapat membuat seorang auditor 

merasa penugasan mereka telah banyak dalam mengaudit laporan keuangan, dan membuat 

mereka cenderung untuk tidak berhati-hati dalam memberikan opini dan menurunkan kinerja 

mereka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun auditor telah bekerja lama  

hal tersebut tidak dapat menjamin kinerja auditor semakin baik. Bertambahnya waktu bekerja 

bagi seorang auditor tentu saja akan diperoleh berbagai hal baru menyangkut praktik-praktik 

audit dan akuntansi yang terjadi pada objek pemeriksaan. Pengalaman yang diperoleh seorang 

auditor akan bisa meningkatkan judgement profesional dalam pemeriksaan, di mana hal 

tersebut erat kaitannya dengan profesionalitas seorang auditor. Pengalaman menunjukkan 

peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor. 

 

4.8.6. Pengaruh Hubungan dengan rekan kerja Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel hubungan 

dengan rekan kerja sebesar 0.000/2=0.000 yang nilainya < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 
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+0.749. Artinya variabel penelitian ini ditolak karena berbeda arah. Jadi hipotesis keenam 

diterima. 

Hubungan dengan rekan kerja adalah seorang atau sekelompok orang yang bekerja 

dalam satu organisasi baik yang bekerja secara individu maupun kelompok, hubungan dengan 

rekan kerja mempunyai peran yang cukup penting dalam pencapaian tujuan perusahaan dan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja auditor lainnya, karena hubungan dengan rekan kerja 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan kerja di perusahaan (Dwilita, 2008). 

Pada dasarnya auditor dalam melaksanakan pekerjaannya dituntut untuk bekerja secara 

berkelompok yang tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan yang bersifat cooperation 

maupun hubungan yang bersifat opposition (conflict dan competition). Semakin buruk 

hubungan dengan hubungan dengan rekan kerja misalnya banyak terjadi konflik maka akan 

menurunkan kinerja auditor, dan sebaliknya semakin baik hubungan rekan kerja maka akan 

meningkatkan kinerja auditor. 

Sebagai seorang manusia biasanya cenderung mengikuti kebiasaan yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya. Sama halnya dengan pengaruh sikap rekan kerja terhadap kinerja 

auditor, kinerja seorang auditor juga ditentukan oleh kinerja auditor lainnya. Apabila rekannya 

melaksanakan penugasan audit dengan baik, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. 

Hubungan dengan rekan sekerja memungkinkan terjadinya konflik, dengan adanya konflik 

tersebut maka kerja team work tidak akan optimal, dan akan berdampak pada penurunan 

kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan hubungan dengan rekan sekerja berpengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) menyatakan 

hubungan dengan rekan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

 


