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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan 
auditor intern bank terhadap profesionalisme dan keterkaitannya dengan beberapa 
outcomes seperti kinerja,kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Penelitian ini 
dilakukan di sejumlah bank di kota Malang dan Surabaya. Peneliti memperoleh 
responden sebanyak 45 orang auditor intern yang bekerja di bank. Data diolah 
menggunakan SPSS 13.00. Peneliti menggunakan teknik regresi linier berganda 
untuk menguji data penelitian. 
 Hasil analisis untuk model pengujian regresi I menunjukkan bahwa, 
variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme yang 
memiliki lima dimensi yaitu dedikasi, kewajiban social, kemandirian, peraturan 
professional tersendiri, dan afiliasi komunitas meskipun tidak terlalu besar. 
Selanjutnya hasil analisis untuk model pengujian regresi II menunjukkan bahwa 
profesionalisme secara signifikan mempengaruhi secara positif terhadap 
kinerja,kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Namun tidak ada yang memiliki 
pengaruh secara dominan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh berubah-
ubahnya tingkat keinginan auditor intern  sebagai karyawan. 
 Implikasi dari penelitian ini relevan bagi bank-bank  untuk memperhatikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam meningkatkan kinerja, kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi.   
 
Kata Kunci : Pendidikan,  profesionalisme, kinerja, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi.  
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Abstract 
 

 The objectives of the research are to examine the influence of education 
toward professionalism and attempts to see the influence of professionalism 
toward performance, job satisfaction, and organizational commitment. This study 
used data that obtained from some banks in Malang city and Surabaya city. 45 
questionnaires are being processed, based on intern auditor . The data were 
analyzed by using multiple regression by SPSS 13.00 software.  

The analysis result of I regression indicate that education influences 
significantly the professionalism (dedication, social obligation, independence, 
professional regulation, and community affiliation) though not so high. 
Furthermore, the analysis result of II regression indicate that professionalism 
influences significantly the performance, job satisfaction, and organizational 
commitment. But no one can be dominant influences. The result maybe because 
changing of the wants of auditor intern as a employee.  

The implication of the research is relevant toward banks which for 
carrying about the factors which influences performance, job satisfaction and 
organizational commitment  
 
 
Keywords : Education,professionalism, performance, job satisfaction, and 

organizational commitment 
 
 
 
 
 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi telah mendorong timbulnya persaingan yang sangat kompetitif 

dalam segala bidang usaha. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah 

pada bidang ekonomi. Hal ini diindikasikan  dengan perkembangan perusahaan-

perusahaan di Indonesia, yang akhirnya mempengaruhi persaingan diantara 

perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu juga pada perusahaan jasa seperti halnya 

bank, bank dituntut untuk selalu sehat, kuat dan terpercaya di mata masyarakat. 

Pelayanan bagi dunia perbankan adalah kunci yang membedakan suatu bank 

dengan pesaingnya, sehingga memegang peranan penting dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bank sangat membutuhkan berbagai 

perbaikan dan evaluasi internal dalam rangka mencapai tujuan bank dan bertahan 

dalam persaingan yang semakin  keras. Dalam upaya memperbaiki kinerja 

perusahaan maka diperlukan auditor internal dapat menjalankan fungsinya secara 

maksimal. 

Internal auditor sebagai karyawan bank menjalankan fungsi penilai 

yang independen sangat dibutuhkan guna menunjang pencapaian bank yang sehat 

dan kuat. Mereka berperan sebagai penilai kecukupan struktur pengendalian 

intern, sebagai penilai efektivitas struktur pengendalian intern, dan sebagai penilai 

kualitas kerja (Bank Indonesia, 1999). Intenal auditor merupakan suatu profesi 

yang memiliki peranan tertentu yang menjunjung tinggi standar mutu pekerjaan. 



Untuk menjadi auditor internal yang profesional, seseorang harus memahami 

kumpulan pengetahuan yang berlaku umum dalam bidang pemeriksaan intern 

yang dipandang penting sehingga ia dapat  melaksanakan kegiatan dalam area 

yang cukup luas dengan hasil kerja yang memuaskan. Oleh karena itu, 

profesionalisme merupakan salah satu ketentuan dalam kode etik yang harus 

dimiliki oleh setiap auditor intern bank agar fungsi yang dijalankannya dapat 

optimal.  

Auditor internal merupakan fungsi yang bersifat independen dalam 

organisasi, dimana tugas dari auditor internal memeriksa risiko yang dihadapi 

organisasi, mereview kecukupan pengendalian dalam melindungi dari berbagai 

risiko, dan mengevaluasi kinerja bahwa kontrol telah dilakukan sesuai yang 

diharapkan. Menurut Institute of Internal Auditor, terdapat lima level standar audit 

intern bagi bank, yaitu 1) Independensi, 2) Keahlian yang profesional, 3) Skope 

kerja audit intern, 4) Kinerja kerja audit intern, 5) manajemen departemen audit 

intern. The Institute of Internal Auditor (IIA) menyebutkan bahwa sebagai auditor 

intern haruslah: 

a. Memenuhi kepatuhan terhadap profesional dari standarts of conduct. 

b. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan disiplin yang esensial untuk 

mencapai kinerja audit intern. 

c. Mampu memahami dan memelihara kepuasan hubungan denagn auditee, 

serta kemampuan dalam komunikasi lisan dan tulisan. 

d. Memelihara teknik kompetensi melalui belajar secara berkelanjutan.  



Beberapa penelitian berkaitan dengan profesionalisme telah banyak 

dilakukan dengan “proffesionalism Hall” untuk mengukur para profesional dalam 

memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. 

Beberapa peneliti tersebut antara lain Kalbers dan Fogarty (1995) yang ditujukan 

untuk auditor intern pada berbagai jenis industri di Amerika , penelitian tersebut 

meneliti pengaruh profesionalisme terhadap beberapa outcomes, yaitu kinerja, 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan turnover intentions. Disamping itu juga 

meneliti pengaruh pengalaman terhadap profesionalisme itu sendiri untuk menguji 

kekuatan variabel profesionalismenya dalam menjelaskan outcomesnya. Hasilnya 

menyatakan bahwa pengaruh profesionalisme bagi auditor bersifat universal, 

bukan satu-satunya tujuan terhadap kesuksesan auditor intern, walaupun 

profesionalisme bagi auditor intern dapat memberikan manfaat. 

Di Indonesia, penelitian Kalbers dan Fogarty (1995) telah direplikasi  juga 

oleh Sumardi dan Hardiningsih (2000) yang ditujukan untuk auditor intern 

pemerintah (BPKP), Guntur et al., (2002) yang melakukan pengujian 

profesionalisme auditor intern perusahaan manufaktur,  Lestari dan Cahyono 

(2003) yang menguji komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai mediasi 

hubungan profesionalisme dengan intensi keluar pada auditor intern perusahaan 

manufaktur di Indonesia. Hudiwinarsih (2005) juga meneliti pengaruh 

profesionalisme terhadap beberapa outcomes. Hasilnyapun beragam, belum ada 

penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan dari seluruh dimensi 

profesionalisme terhadap outcomes, mengingat tuntutan terhadap profesionalisme 



bagi auditor intern bank sangat dibutuhkan. Dari penelitian-penelitian yang 

dilakukan menghasilkan hasil yang tidak konsisten secara penuh   

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan replikasi 

terhadap penelitian yang dilakukan oleh  Hudiwinarsih (2005) mengenai pengaruh 

pengalaman auditor intern terhadap profesionalisme dan keterkaitannya dengan 

kinerja, kepuasan kerja, komitmen dan turn over intentions, untuk memperoleh 

bukti empiris apakah dengan teori yang sama tetapi populasi, waktu dan tempat 

yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama. Perbedaan penelitian ini dari 

penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen yaitu mengganti variabel 

pengalaman menjadi pendidikan.  Dalam penelitian ini variabel turnover 

intentions  dihilangkan, karena dalam penelitian sebelumnya variabel turnover 

intentions memiliki pengaruh yang negatif  hal ini disebabkan ada pengaruh yang 

berlawanan antara profesionalisme dan turnover intentions. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul ”Analisis Pengaruh Pendidikan terhadap 

Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja, 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi (Studi Empiris Auditor Internal 

Bank di Kota Malang dan Surabaya)" 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Motivasi penelitian ini adalah tanggung jawab auditor internal untuk dapat 

bersikap profesional dalam menjalankan tanggung jawab profesinya yang sangat 

menuntut independensi. Menjadi auditor intern adalah profesi yang sangat 



berisiko karena mempunyai tanggung jawab pengawasan terhadap pengendalian 

dalam melindungi organisasi. Tujuan utama dari audit intern bank berkaitan 

dengan struktur pengendalian intern organisasi meliputi : 1) pengamanan dana 

masyarakat, 2) pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah 

ditentukan, 3) pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, 4) 

kebenaran dan keutuhan informasi, 5) kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, 

prosedur, hukum dan peraturan, 6) pengamanan harta kekayaan. Berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih 

lanjut mengenai apakah pendidikan auditor internal bank memiliki pengaruh 

terhadap profesionalisme dan  keterkaitannya dengan kinerja, kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah pendidikan auditor intern bank memiliki pengaruh terhadap 

profesionalisme ? 

2. Apakah  profesionalisme auditor intern bank memiliki pengaruh  terhadap 

kinerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi? 

 

 

 

 



 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan malasah tersebut di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk menguji apakah pendidikan  mempengaruhi profesionalisme auditor 

intern?  

2. Untuk menguji apakah profesionalisme mempengaruhi kinerja, kepuasan 

kerja, dan komitmen organisasi? 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

auditor intern bank dalam memahami pentingnya profesionalitas dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi para auditor internal dalam upayanya mewujudkan 

bank yang sehat dan terpercaya di masyarakat. 

2. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris apakah pendidikan 

auditor internal bank memiliki pengaruh signifikan terhadap profesionalisme 

dan kelima dimensi profesional manakah yang akan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Selain itu 



penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan untuk 

penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

  

3. Kontribusi Penelitian Mendatang 

Dapat dijadikan bahan atau referensi dalam penelitian-penelitian 

yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kelemahan dan keterbatasan 

dalam penelitian ini. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini 

menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat – pendapat yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti yang diambil dari beberapa literatur dan 

jurnal ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian 

tersebut, maka disusun Kerangka konsep pemikiran dan Hipotesis yang akan 

diajukan. 



Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metodologi 

yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi Metode Pengumpulan Data, 

Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian, Pengujian 

Hipotesis dan Metode Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan 

mengenai hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan 

metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI DANPENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pendidikan  

 Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah 

menyesuaikan diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

maju, sehingga dalam memasuki dunia kerja banyak memiliki kesempatan utnuk 

masuk pasar kerja, hal ini menyebabkan tingkat partisipasi kerjanya tinggi. 

Proses pendidikan bertujuan agar dapat menghasilkan perubahan tidak 

hanya berkaitan dengan jumlah pengetahuan saja tetapi juga dalam bentuk 

kecakapan, kebiasaan, sikap pengertian, penghargaan, minat, penyesuaian diri dan 

lainnya, yang berkenaan pada aspek pribadi seseorang.  

Pendidikan menurut Notoatmojo (1998: 25)  adalah “Suatu proses 

pengembangan pengetahuan ke arah yang diinginkan oleh orang yang 

bersangkutan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia (2000: 263) 

“pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusiamellaui upaya pengajaran 

dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik”  

 Menurut Simamora (1999: 342-343) bahwa pendidikan dibedakan dengan 

pelatihan. Pendidikan dianggap lebih luas lingkupnya. Tujuannya adalah 

mengembangkan individu. Pelatihan adalah proses sistematik perubahan perilaku 

karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasi. Ranupandoyo 



dan Husnan (1999: 77) mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan 

untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya 

penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan 

yang menyangkut kegiatan dalam mencapai tujauan.  

Pendidikan auditor sangatlah penting karena dari tingkat pendidikannya 

dapat kita lihat sejauh mana dia bertangung jawab terhadap pekerjaannya. 

Pendidikan merupakan elemen penting bagi auditor dalam menjalankan 

profesinya selain pengalaman. Mengingat bahwa fungsinya sebagai pemeriksa 

yang harus mampu memberikan masukan ataupun pendapat dalam rangka 

mengevaluasi kinerja organisasi. 

 

2.1.2 Pengertian Auditor Internal 

 Auditor adalah suatu posisi dalam pekerjaan yang berkaitan dengan 

pekerjaan akuntansi. Tugas dari auditor adalah mengevaluasi informasi yang 

dihasilkan oleh perusahaan dan mendeteksi kelemahan-kelemahan pengendalian 

yang terjadi.  

 Menurut Mulyadi (2002) ada tiga macam tipe auditor, yaitu: 

a. Auditor independen adalah auditor professional yang menyediakan 

jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas 

laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 

b. Auditor pemerintah ialah auditor professional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi 



atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban yang ditujukan kepada 

pemerintah. 

c. Auditor internal ialah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

utamanya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh organisasi. 

Menurut Wilkinson (2000) tipe auditor ada empat macam, yaitu: 

a. Auditor internal adalah audditor yang bekerja dlam perusahaan untuk 

mengaudit dan memeriksa kinerja manajemen, audit operasional, 

compliancs audit, project management and change control, pengendalian 

intern dan fraud audits. 

b. Auditor eksternal ialah auditor independen yang memeriksa laporan 

keuangan. 

c. Auditor pemerintah ialah auditor yang bekerja di pemerintah. 

d. Fraud auditor adalah auditor yang menjalankan tugas khusus yaitu 

menginvestigasi kesalahan-kesalahan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditor internal 

adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan baik itu milik pemerintah 

maupun swasta yang memiliki tuga utama mengaudit atau memeriksa kinerja 

manajemen, audit operasional, dan menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Auditor internal memiliki fungsi 



memberikan jasanya untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas 

perusahaan.   

 

2.1.3 Sifat dan Jangakauan Auditor Intern 

 Auditing berhubungan dengan verifikasi data akuntansi, untuk 

menentukan keandalan pernyataan-pernyataan dan laporan-laporan akuntansi. 

Secara tradisional, auditor intern diberi tugas dengan peranan yang sempit, yaitu 

sebagai auditor atas catatan-catatan keuangan. Seangkan konsep modern auditing 

internal sudah berkembang sehingga tidak hanya sekedar penelaahan rutin atas 

operasi-operasi dan catatan-catatan yang dilakukan  suatu staf khusus. Seperti 

didefinisikan auditing internal merupakan suatu aktivitas penilaian bebas di dalam 

suatu organisasi untuk menelaah kegiatan operasional sebagai suatu pemberian 

jasa kepada manajemen. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa jangakauan 

auditor internal tidak hanya sebatas menjangkau buku besar dan catatan-catatan 

yang berkaitan lainnya. 

 Jangkauan dari auditing internal melibatkan lima bidang operasi yaitu: 

1. Keandalan dan integritas informasi 

2. Kepatuhan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, rencana-rencana, 

prosedur-prosedur, dan peraturan-peraturan. 

3. Pengamanan aktiva. 

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 

5. Pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk operasi-operasi atau 

rencana-rencana sekarang. 



Ruang lingkup dan objektivitas audit intern terdiri atas pengawasan 

anggota manajemen mengenai tanggung jawabnya dengan mengawasi mereka 

dengan analisis, penilaian, rekomendasi, dan opini mengenai semua kegiatan 

perusahaan  

 

2.1.4 Tanggung Jawab Auditor Intern 

 PSA 32 mensyaratkan agar audit dirancang untuk membuktikan keyakinan 

memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan. 

Selanjutnya audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme 

professional dalam smua aspek penugasan. Misalnya auditor tidak boleh 

menganggap bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan tersebut harus 

dipertimbangkan (Arens dan Loebbecke, 2003). 

 Konsep keyakinan memadai menunjukkan bahwa auditor seseorang 

penjamin kebenaran laporan keuangan. Auditor harus selalu melakukan tugasnya 

sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Seorang auditor harus punya 

komitmen yang kuat dalam menjalankan profesinya sehingga dapatmendukung 

kinerjanya. 

  

2.1.5 Pengertian Bank 

  Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998: 

 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 



bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak”.      

 Pengertian Bank menurut Dahlan Siamat (2001:88) adalah: 

“Bank merupakan suatujenis lembaga keuangan yang memiliki usaha utama 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan merupakan sumber dana 

bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-

mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga 

kegiatannya itu harus diarahkan pada peningkatan taraf hidupmasyarkat. Hal ini 

merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia”. 

Berdasarkan beberapa pengertian bank diatas, maka dapat disimpulkan 

bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

 

2.1.6 Profesionalisme 

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. “Profesi 

merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan 

profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat 

suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak” (Kalbers dan Fogarty, 1995: 

72).  

Profesionalisme menurut Arens & Loebecke (2003: 78) didefinisikan 

sebagai suatu tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi 

tangung jawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar memenuhi 



undang-undang dan peraturan masyarakat. Maksudnya adalah sebagai seorang 

yang profesional, auditor harus mengakui tanggung jawabnya terhadap 

masyarakat, klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang 

terhormat, sekalipun menimbulkan pengorbanan pribadi.  

Auditor yang profesional menurut Hall (1986) dalam penelitian Kalbers 

dan Fogarty (1995) adalah auditor yang mencerminkan lima dimensi 

profesionalisme, yaitu :   

a).  Pengabdian pada profesi (Dedikasi) 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimilki. Keteguhan untuk tetap 

melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah 

ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan 

didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang 

di harapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. 

b). Kewajiban sosial  

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan 

manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. Profesional diharapkan tidak mengutamakan keuntungan 

pribadi dalam melayani publik ketika terdapat dua konflik. Sehingga profesi 

dibentuk terutama utnuk pelayanan masyarakat.    

c).  Kemandirian  



Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional 

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain 

(pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari 

luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Tuntutan 

kemandirian bagi auditor intern secara khusus penting mengingat fungsinya 

sebagai pengawas serta penilai dalam operasional dan pengendalian intern 

perusahaan.   

d). Keyakinan terhadap peraturan profesi (peraturan profesional)  

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan 

orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan 

mereka. Hal ini mengingat bahwa suatu profesi mengijinkan untuk mengatur 

pekerjaannya secara efisien dan mempunyai ciri-ciri tersendiri, sehingga dapat 

memberikan kesan kepada masyarakat bahwa profesional adalah tanggung jawab 

dan harus mampu utnuk menyelesaikan tugasnya secara tepat.  

e).  Hubungan dengan sesama profesi (afiliasi komunitas) 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai 

acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan  kelompok kolega informal 

sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi  ini para profesional 

membangun kesadaran profesional. 

 

 

 



2.1.7 Kinerja 

 Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. 

Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot 

sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan 

buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda 

peringatan adanya kinerja yang merosot. 

Menurut Mangkunegara (2001: 67) kinerja dapat didefinisikan sebagai 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Gibson et al. (1996: 95)  menyatakan bahwa kinerja karyawan 

merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan 

hasil pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada 

periode  tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau 

kinerja organisasi. 

Menurut As’ad (1993: 46) mengatakan bahwa kinerja merupakan 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dapat dikatakan 

sukses setelah dilakukan penilaian bahwa apa yang telah dikerjakan pada periode 

tertentu hasilnya lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan.  Berdasarkan 

beberapa pengertian di  atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil 

yang dicapai oleh seseorang dari berbagai usaha dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 



kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas 

dan ketepatan waktu. Kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar) 

dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan 

kwantitas adalah jumlah hasil  kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, 

dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. 

Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer adalah 

pada output yang dihasilkan. 

 

2.1.8 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap seseorang terhadap pekerjaan sebagai 

perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang 

diyakini yang seharusnya diterima (Robbins, 1996). Dalam pernyataan tersebut 

mengandung makna bahwa kepuasan kerja merupakan suatu keadaan emosi yang 

positif atau dapat menyenangkan yang dihasilkan dari suatu penilaan terhadap 

pekerjaan atau pengalaman-pengalaman kerja seseorang.  

Sedangkan menurut Luthans (1995) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

memiliki tiga dimensi. Pertama, bahwa kepuasan kerja tidak dapat dilihat, tetapi 

hanya dapat diduga. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan oleh sejauh mana 

hasil kerja memenuhi atau melebihi harapan seseorang. Ketiga, kepuasan kerja 

mencerminkan hubungan dengan berbagai sikap lainnya dari para individual. 

Kepuasan merupakan konsep yang multifacet (banyak dimensi,suatu 

kesimpulan menyeluruh tentang kepuasan akan menyembunyikan pertimbangan 

subyektif dari pegawai (Gomes, 1995). Hal ini dpat dikatakan bahwa kepuasan 



atau ketidak puasan seorang pekerja atau pegawai merupakan keadaan yang 

subyektif, dimana mereka menilai kepuasan kerja mereka didasarkan oleh banyak 

hal seperti gaji,supervise, hubunagn antar pegawai dan atasan, keselamatan 

kerja,peluan dalam peningkatan karir dan lainnya. Kepuasan kerja 

menggambarkan tingkat kegembiraan atau sikap emosi positif yang dihasilkan 

karena pengalaman kerja seseorang. Alasan utama mempelajari kepuasan kerja 

adalah untuk menyediakan gagasan bagi para manajer tentang cara  meningkatkan 

sikap karyawan. 

 

2.1.9 Komitmen Organisasi 

Sebagai bentuk perilaku, komitmen organisasi dapat dibedakan dengan 

kepuasan kerja. Komitmen mengacu pada respon emosional atas aspek khusus 

dari pekerjaan (Suwandi dan Nur Indriantoro, 1999). Sedangkan Mabley et.al 

(1979) dalam Suwandi dan Nur Indriantoro (1999) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai tingkat  kekerapan identifikasi dan tingkat  keterikatan individu 

kepada organisasi tertentu yang dicerminkan dengan karakteristik adanya 

keyakinan untuk mengusahakan  yang terbaik untuk organisasi, dan adanya 

keinginan yang pasti  untuk mempertahankan keikutsertaan dalam organisasi. 

Sedangkan menurut Mas’ud (2002), komitmen didefinisikan sebagai 1) 

keinginan yang kuat untuk tetap menjadi  anggota suatu organisasi, 2) kemauan 

untuk berusaha dengan semangat yang tinggi (kerja keras) demi organisasi, 3) 

kepercayaan, penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Robbins 

(1996)   menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah derajat sejauh mana 



seorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu beserta tujuan-tujuannya, 

dan berniat untuk mempertahankan dalam organisasi.  

Dari beberapa pengertian komitmen organisasi tersebut diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang 

individu telah memiliki tingkat kepercayaan dan menerima serta terikat dengan 

tujuan organisasinya. Seorang yang memiliki komitmen organisasi tinggi berati 

memiliki loyalitas terhadap organisasi dan akan selaras dalam mewujudkan tujuan 

organisasinya. Karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan 

sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki 

jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan 

memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. 

Komitmen karyawan terhadap organisasinya adalah kesetiaan karyawan terhadap 

organisasinya, disamping juga akan menumbuhkan loyalitas serta mendorong 

keterlibatan diri karyawan dalam mengambil berbagai keputusan. Oleh karenanya 

komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi 

karyawan terhadap organisasi. 

 

2.2 Rumusan Hipotesis 

 Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

di antara dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji (Sekaran, 2006: 135). Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan 

jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk 

studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, 



diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi.  

 Berdasarkan tujuan penelitian dan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah hipotesis kausal. Hipotesis kausal 

merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel yang menyebabkan 

perubahan variabel yang lain dimana yang dipengaruhi adalah variabel dependen, 

sedangkan yang mempengaruhi adalah variabel independen. 

 

2.2.1 Pendidikan dan Profesionalisme    

Menurut Ranupandoyo dan Husnan (1999: 77) bahwa pendidikan adalah 

suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di 

dalamnya penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-

persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Pendidikan seseorang 

sangat berkaitan erat dengan sikap profesionalisme seseorang dalam menjalankan 

profesinya. Semakin tinggi pendidikan seseorang seharusnya berbanding lurus 

dengan tingkat profesionalismenya. Sama halnya dengan pengalaman, pendidikan 

juga faktor yang penting dalam hubungannya dengan profesionalisme seseorang.  

Menurut Tawaf (1999: 84) yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit 

Intern Bank, sebagai auditor intern bank harus memenuhi beberapa persyaratan, 

diantaranya selain berpengalaman juga pendidikan yang sesuai, pernah menjalani 

profesi sebagai petugas di unit operasional bank, sebagai petugas di bagian 

akuntansi/keuangan, dan sebagai petugas di bagian pemasaran, masing-masing 

minimal 1 (satu) tahun.  



Penelitian yang banyak dilakukan adalah meneliti pengaruh pengalaman 

terhadap profesionalisme, hasilnya yaitu pengalaman tidak terlalu berpengaruh 

secara signifikan karena pengukuran hanya terbatas pada sisi lamanya bekerja. 

Maka dari itu variabel pengalaman digantikan oleh variabel pendidikan. Penelitian 

dilakukan untuk mengetahui apakah pendidikan mempunyai pengaruh yang lebih 

besar dari pengalaman terhadap profesionalisme, karena pendidikan merupakan 

salan satu syarat dalam mengukur tingkat profesionalisme. Variabel pendidikan 

ini diukur dengan tingkat pendidikan akhir. 

     

2.2.2 Profesionalisme dan Kinerja 

Kinerja bagi seorang profesional umumnya mempunyai tingkat 

kompetensi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Menurut ketentuan Bank 

Indonesia (2000), didalam menilai profesionalisme individu yang bekerja di bank 

dapat dilihat dari kinerjanya apakah sesuai dengan pencapaian target yang 

ditetapkan dan diteliti reputasinya. Pengujian yang dilakukan Kalbers dan Fogarty 

(1995) menunjukkan adanya pengaruh walaupun hanya pada dimensi afiliasi 

komunitas dan kemandirian. Pada penelitian Guntur et al.,(2002) menunjukkan 

adanya pengaruh yang cukup besar dari keempat dimensi, dan  Hudiwinarsih 

(2005) memiliki hasil yang hampir sama yaitu profesionalisme cenderung 

mempengaruhi kinerja namun tidak terlalu dominan hanya pada dimensi dedikasi 

dan kemandirian. 

 

2.2.3 Profesionalisme dan Kepuasan Kerja 



Kepuasan kerja bisa dikatakan sebagai respon positif yang menyenangkan 

dari perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga kepuasan 

kerja berpengaruh terhadap penentuan sikap dan perilakunya dalam bekerja  

(Kenicki et al., 2003; 271). Beberapa hasil penelitian yang berkaitan Kalbers dan 

Fogarty (1995) hanya profesionalisme dimensi afiliasi komunitas yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian Guntur et 

al., (2002) menghasilkan adanya pengaruh yang signifikan dari seluruh dimensi 

profesionalisme. Pada penelitian Lestari dan Cahyono (2003) menyatakan bahwa 

profesionalisme berpengaruh hanya pada dimensi kewajiban sosial, afiliasi 

komunitas, dan tuntutan otonomi personal,  sedangkan dari penelitian 

Hudiwinarsih (2005) profesionalisme pengaruhnya sangat kecil terhadap 

kepuasan kerja karena yang berpengaruh hanya dimensi dedikasi saja. 

  

2.2.4 Profesionalisme dan Komitmen Organisasi 

Menurut Robbin (1996) komitmen organisasi adalah derajat sejauh mana 

seorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu beserta tujuan-tujuannya, 

dan berniat untuk mempertahankan dalam organisasi. Hasil penelitian Kalbers dan 

Fogarty (1995) menunjukkan pengaruh positif antara profesionalisme dimensi 

dedikasi saja yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi secara efektif. Pada 

penelitian Lestari dan Cahyono (2003) menyatakan hanya profesionalisme 

dimensi tuntutan kemandirian yang berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Pada penelitian Guntur et al., (2002) menyatakan hanya dimensi 

tuntutan kemandirian yang berpengaruh negatif. Sedangkan hasil penelitian 



Hudiwinarsih (2005) menyebutkan bahwa profesionalisme berpengaruh secara 

dominan terhadap komitmen organisasi karena seluruh dimensi profesionalisme 

berpengaruh secara kuat. 

Berdasarkan logika dari hasil penelitian di atas yang masih sangat beragam, serta 

kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Pendidikan auditor intern bank memiliki pengaruh terhadap profesionalisme  

H2 : Profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap kinerja, kepuasan 

kerja,  dan komitmen organisasi. 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Dari telaah teoritis yang mengembangkan hipotesis di muka, maka 

kerangka pemikiran teoritisnya sebagai berikut: 

Gambar 2.1Kerangka Hipotesis 
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Rumusan II: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah survey yaitu penelitian yang mengambil sampel 

dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok. Penelitian survei dibatasi pada penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Pada 

umumnya, yang merupakan unit analisis dalam penelitian survei adalah individu. 

(Singarimbun, 1995: 3). 

Untuk penelitian tertentu, Dalam Singarimbun (19995: 4), penelitian 

survei dapat digunakan untuk maksud: (1) penjajakan (eksploratif), (2) deskriptif, 

(3) penjelasan (eksplanatory atau confirmatory) yakni untuk menjelaskan 

hubungan kausal dan pengujian hipotesa, (4) evaluasi, (5) prediksi atau 

meramalkan kejadian tentang di masa yang akan datang, (6) penelitian 

operasional, dan (7) pengembangan indikayor-indikator sosial. 

Jenis penelitian survei yang dimaksud adalah penelitian penjelasan 

(eksplanatory) yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel yang saling terkait melalui pengujian hipotesa (Singarimbun, 

1995: 5). Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subyek, yaitu 

jenis data yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian. Sedangkan sumber data 

yang digunakan adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 



secara langsung dari sumber asli dan secara khusus dikumpulkan peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 2002: 146). 

  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau 

beberapa karakteristik yang sama (Dajan, 1986:110). Sedangkan menurut Sekaran 

(2006: 120), populasi mengacu pada keseluruhan kelompok, orang, kejadian, atau 

hal minat yang ingin peneliti investigasi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah para auditor intern bank pada 

perbankan di wilayah Malang dan Surabaya. Peneliti tidak mengetahui secara 

pasti mengenai jumlah populasi auditor intern di berbagai bank, maka untuk 

kepentingan analisis statistik, peneliti menentukan jumlah minimum responden 

sebanyak 30. Berdasarkan pertimbangan bahwa tingkat respon pengumpulan data 

dengan kuesioner pada studi-studi yang dilakukan di Indonesia masih relatif 

rendah (berkisar 10-20%), maka disebarkan 100 kuesioner, 

Untuk metode pemilihan sampel penulis menggunakan metode sampel non 

probabilitas. Metode ini menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Metode yang diterapkan adalah purposive sampling. Alasan penggunaan 

purposive sampling didasari pertimbangan agar sampel data yang dipilih 

memenuhi kriteria untuk diuji (Indriantoro dan Supomo,2003:131). Berikut 

kriteria sampel yang akan dipilih : 

a. Seluruh auditor internal bank baik yang menjabat sebagai manager 

audit ataupun staf audit. 



b. Auditor internal yang sudah bekerja minimal 6 bulan. 

 

3.3 Jenis Data 

 Menurut Umar (2003:42), jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

auditor intern bank yang menjadi responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam 

penelitian ini, selain dari data primer yang telah diolah, data sekunder juga 

diperoleh melalui studi literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok 

bahasan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan mengambil data 

dari populasi yang ada. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran 

kuesioner yang dikirim melalui pos (mail survey), diantar sendiri oleh peneliti. 

Kuesioner yang dikirim langsung adalah kuesioner yang alamaynya dapat 

dijangkau oleh peneliti. Untuk mendapat tingkat pengembalian yang cukup tinggi, 



maka peneliti membuat format kuesioner yang dirancang semenarik mungkin 

dengan pertanyaan yang tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. 

  

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Singarimbun dan Effendi (2006:34) mendefinisikan konsep sebagai 

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari 

sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 

Peranan konsep sangat besar karena konsep dapat menghubungkan dunia 

observasi, antara abstrak dan realita. Dari penjelasan tersebut, konsep merupakan 

definisi yang bersifat abstrak yang menggambarkan obyek tertentu. 

Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus 

dioperasionalisasikan dengan cara menjabarkannya menjadi variabel-variabel 

tertentu. Variabel menurut Sugiyono (1997) dalam Umar (2003:47) adalah suatu 

atribut dari sekelompok obyek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu 

dengan yang lain dalam kelompok tersebut. 

Setelah hipotesis dan model penelitian dikembangkan, langkah selanjutnya 

adalah merumuskan variabel penelitian yang sesuai yang dapat digunakan.  

Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel pada pengujian pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap 

profesionalisme,meliputi variabel independen yang terdiri dari pendidikan auditor 

intern, sedangkan variabel dependen terdiri dari profesionalisme yang 

dicerminkan dalam lima dimensi yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 



kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan sesama profesi. (Hall R, 

1968).  

Variabel pada pengujian pengaruh profesionalisme terhadap kinerja, 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasi meliputi variabel independennya adalah 

kelima dimensi profesionalisme, sedangkan variabel dependennya meliputi 

kinerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. 

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada pengujian pertama dimana mengukur pengaruh pendidikan auditor 

intern terhadap profesionalisme, pendidikan disini diukur dengan tingkat 

pendidikan terakhie auditor intern, sedangkan profesionalisme dibagi 

menjadi lima dimensi seperti yang telah dijelaskan yaitu: 

a. Yang pertama dedikasi yang diukur dengan lima buah pertanyaan yang 

berhubungan dengan pengabdian pada profesi dicerminkan dari 

dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan 

kecakapan yang dimiliki,  totalitas ini sudah menjadi komitmen 

pribadi, sehingga kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan 

adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi, teguh dalam 

berprofesi, mampu bekerja diatas batas normal demi kemajuan 

perusahaan, dan mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi.  

b. Yang kedua dimensi kewajiban sosial  disini diukur dengan empat 

buah pertanyaan yaitu menganggap apakah profesi auditor intern 

sangat penting, apabila memiliki kelemahan akan sangat merugikan 

masyarakat, apakah profesi auditor bisa digunakan dalm upaya 



menjaga kekayaan negara, dan apakah profesi auditor intern 

merupakan satu-satunya profesi yang diwajibkan untuk menciptakan 

transparansi. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di 

masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan 

pekerjaan sebaik mungkin. 

c. Yang ketiga dimensi kemandirian yang diukur mengguankan empat 

buah pertanyaan, mengambil keputusan sesuai dengan fakta yang ada, 

bisa mengambil keputusan audit tanpa adanya tekanan dari manajer, 

dalam menentukan pendapat tidak mendapat tekanan dari pihak lain, 

sebagai staf auditor kita diberikan kesempatan untuk menyatakan 

pendapat tanpa adanya tekanan dari departemen lain.  

d. Yang keempat dimensi peraturan profesional tersendiri yang diukur 

menggunakan empat buah pertanyaan, penerapan standar bagi auditor, 

mampu menilai kompetensi auditor lainnya, menarik diri dari tugas 

apabila dianggap tidak independen oleh auditor lain, dan mengerti 

bahwa standar auditor di satu tempat dan tempat lain diterapkan tidak 

sama. 

e. Yang kelima yaitu afiliasi komunitas yang diukur dengan empat buah 

pertanyaan, selalu berusaha untuk mebaca jurnal-jurnal pengetahuan 

tentang auditor, berpartisipasi dalam setiap pertemuan auditor internal, 

bertukar pendapat denagan auditorlain demi meningkatnya 

pengetahuan, dan selalu berusaha mendukung organisasi. 

2. Pada pengujian kedua dimana menguji hubunagn profesionalisme dengan 



kinerja,kepuasan kerja dan komitmen organisasi, variabel profesionalisme 

menggunakan pertanyaan yang sama dengan yang telah disebutkan pada 

pengujian pertama. Sedangkan pada variabel  

a. kinerja diukur menggunakan lima buah pertanyaan yaitu, bagaimana 

kualitas kerja, jumlah pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan 

pekerjaan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan perusahaan, 

bagaiman auditor dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya 

pengawasan dari supervisor, dan untuk mendapat kinerja yang tinggi 

seorang karyawan menjalin hubungan yang baik dengan semua elemen 

di dalam perusahaan. 

b. kepuasan kerja diukur menggunakan enam buah pertanyaan, yang 

kesemuanya berhubungan dengan bagaimana mereka mengukur 

kepuasan kerja mereka apabila dibandingkan dengan orang lain, 

motivasi mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta kepuasan 

ats hasil kerja yang telah dicapai. 

c. Komitmen organisasi diukur menggunakan tujuh buah pertanyaan, 

bagaimana kebanggaan menjadi bagian dari organisasi, ada atau 

tidaknya keinginan yang timbul untuk meninggalkan organisasi, 

adanya tawaran gaji dari perusahaan lain yang kemungkinan 

menggoyahkan komitmen auditor, memiliki self of belonging yang 

tinggi atau tidak. 

 

 



    

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengukuran variabel yang akan digunakan dalam suatu 

penelitian dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti atau mengadopsi dari peneliti 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi instrumen pengukuran 

yang telah dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya. Peneliti 

ini menggunakan model dari Kalbers dan Fogarty (1995). Karena perilaku 

merupakan variabel kualitatif, maka pengukurannya memerlukan penyekalaan 

(scaling) untuk mengurangi subjektifitas responden (Simamora, 2002: 46). 

Variabel dalam penelitian ini diukur denagn menjumlahkan item-item dalam 

kuesioner. Kuesioner yang disusun dalam penelitian ini menggunakan skala likert, 

yang merupakan teknik pegukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset. 

Skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan intensitas mereka 

(Simamora, 2002: 46). Skor yang digunakan yaitu: 

1. sangat setuju (SS)  :  skor 5 

2. setuju (S)   : skor 4 

3. netral (N)   : skor 3 

4. tidak setuju (TS)  : skor 2 

5. sangat tidak setuju (STS) : skor 1 

 Berdasarkan jawaban-jawaban diatas, dapat dikembangan sesuai 

kebutuhan berdasarkan substansi pertanyaan yang diajukan kepada responden, 

dengan tujuan agar tidak terjadi bias pertanyaan atau kesalahpahaman di dalam 

memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.  Peneliti 



menggunakan kuesioner berdasar kuesioner Kalbers dan Fogarty (1995) yang 

berjumlah 39 buah pertanyaan  dan telah disesuaikan untuk mengukur variabel-

variabel yang digunakan. Skala likert digunakan untuk mengetahui seberapa kuat 

responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan. 

 

3.7 Identifikasi Variabel  

Variabel pada pengujian pengaruh pendidikan terhadap profesionalisme, 

meliputi: 

a. Variabel independen terdiri dari : 

X = pendidikan auditor intern, dimana diukur melalui tingkat pendidikan dari 

auditor tersebut. 

b. Sedang variabel dependen terdiri dari : 

 Y1 = profesionalisme dimensi dedikasi,  

 Y2 = Profesionalisme dimensi kewajiban social 

 Y3 = Profesionalisme dimensi kemandirian 

 Y4 =profesionalisme dimensi peraturan professional 

 Y5 = profesionalisme dimensi afiliasi komunitas 

  Variabel pada pengujian pengaruh profesionalisme terhadap kinerja, 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasi, meliputi: 

a. Variabel independennya terdiri dari: 

X1 = dedikasi, X2 = kewajiban social, X3  = kemandirian, X4 = peraturan 



professional, X5 = afiliasi komunitas 

b. Sedang variabel dependen terdiri dari: 

 Y1 = Kinerja, Y2 = Kepuasan kerja, Y3= Komitmen organisasi 

Sesuai dengan identifikasi variabel diatas, berikut adalah model persamaan regresi 

dari penelitian ini: 

a. Pengujian pertama dilakukan untuk menguji pengaruh pendidikan terhadap 

profesionalisme:  

Ia.  Y1=a+bX+e  

Ib.  Y2=a+bX+e 

Ic.  Y3=a+bX+e 

Id.  Y4=a+bX+e 

Ie.  Y5=a+bX+e 

b. Pengujian kedua dilakuakn untuk menguji pengaruh profesionalisme terhadap 

kinerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi : 

IIa. Y1= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

IIb. Y2= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

IIc. Y3= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

 
3.8 Uji Instrumen Penelitian 

3.8.1 Uji Validitas 

 Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner (Ghazali, 



2001: 45). Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item 

dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam 

penelitian ini. Untuk menguji tingkat validitas dapat menggunakan rumus product 

moment coefficient of correlation (Anto Dajan, 2000: 376) sebagai berikut:  

( ) ( )
[ ]( ) [ ]( )2222 YYnXXn

YXXYnr
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Dimana: 

 r = korelasi nilai 

 n = jumlah responden 

 X = skor pernyataan ke-n 

 Y = skor total 

 Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r 

hitung denagn alpha-nya. Bila probabalitas ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut 

dikatakan valid. 

 Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner 

adalah angka hasil korelasi antara skor pertanyaan dan skor keseluruhan 

pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuesioner. 

  

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Sinagarimbun dan Efendi (1995: 140) menyatakan reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil 



pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih  

terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula.  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik   Cronbach Alpha 

(α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki 

cronbach alpha ≥ 0,6 (Sekaran, 2000 : 204). Pendekatan yang lazim dipakai untuk 

mengukur konsistensi instrumen penelitian dapat menggunakan coefficient alpha 

atau Cronbach’s alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable (handal), 

apabila memiliki cronbach alpha hitung lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2003: 311). 

Perhitungan tentang reliabilitas ini dilakukan dengan bantuan paket software 

SPSS 13.00 for windows. 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 
 

1. Analisa Regresi Berganda 

  Analisa regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan 

dalam menganalisa hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan dua atau 

lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi berganda dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ …..beXe+ e 

Dimana, 

Y = Nilai prediksi Y 

a = Bilangan konstan 

b1, b2, b3,….., be  = Koefisien Regresi 

X1, X2, X3, …..Xe = Variabel independen 



e = Variabel diluar model 

 

2. Analisis Regresi Parsial 

 Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

secara individu terhadap variabel terikat tertentu, sementara sejumlah variabel 

bebas lainnya yang ada atau diduga ada pertautannya dengan variabel terikat 

tersebut bersifat tetap atau konstan. 

       Rumus :       t = 
bi

i

s
b  

Dimana, 

bi = Penduga bagi β1 

sbi = Standar Error bagi β1 

 

3.Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau konstribusi dari keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, dan X5) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan kedalam model. 

Model dianggap baik bila koefisien determinasi sama dengan satu atau mendekati 

satu.  

 

4.   Uji F 



 Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel independen. Hipotesa dalam pengujian ini sebagai 

berikut: 

H0 = b1= b2= b3= …..= bi= 0 

 Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

0.....321 ≠≠≠≠≠≠Η ia bbbb  

 Artinya variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesa itu adalah bila Fstatistik> Ftabel, 

maka H0 ditolak, dan bila Fstatistik< Ftabel maka H0 diterima. F hitung dapat 

diperoleh dengan rumus = 

Fstatistik  =   ( )
( )1

1 2

2

−−
−

Kn
R

KR  

 Dimana : 

F =  Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara keseluruhan 

(simultan). 

K = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

R2 = Koefisien determinasi 

 

5. Uji T 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dalam penelitian, maka 

digunakan uji T. Hasil uji T dapat dilihat pada outuput COEFFICIENTS. 

Persamaan regresi yang didapat ialah: 



Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ….. beXe + e 

  Hasil uji T merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap hipotesis 

statistik: 

H0 = b1 = b2 = b3 = …..= bi = 0 

H1 ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ ….. ≠ bi ≠ 0 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara: 

b. Bandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika nilai thitung  > ttabel, maka H0 

ditolak. 

c. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis SIG) 

dengan besarnya nilai alpha (α). Jika probabilitasnya lebih kecil 

daripada α, maka H0 ditolak. 

  Apabila thitung  > ttabel  pada taraf uji 5%, berarti hipotesa nol (H0) ditolak.  

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk menggunakan persamaan linier sederhana adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi 

dari model dinamis yang dipakai, maka dalam penelitian ini digunakan metode 

penaksiran OLS (Ordinary Leat SquareI). Penggunaan metode ini, disertai dengan 

asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya: 

 

3.10.1 Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986). Sedangkan menurut Ghozali (2005: 110), uji normalitas 



bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Kurva yang menggambarkan distribusi 

normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah 

sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan Kolmogorov 

Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Jika signifikansi 

lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan berdistribusi normal (Santoso, 

2001, 392-393) 

  

3.10.2 Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghazali, 2001: 91). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

Multikolinearitas artinya terdapat hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variaabel yang menjelaskan dari regresi. 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, 

dapat dilakukan dengan melihat variance inflation factor (VIF) (Ghazali, 2001: 

91). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Dan sebaliknya, 

apabila VIF < 10  maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghazali, 2005; 91). 

 

3.10.3 Heteroskedatisitas 

Heterokedastisitas merupakan keadaan dimana faktor pengganggu (error) 

tidak konstan. Tujuan dilakukan uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui 



apakah dalam model regresi terjadi ketidaksmaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghazali, 2001: 105). Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas akan mengakibatkan 

penafsiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Heterokedastisitas 

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linear, yaitu bahwa variasi 

residual sama utnuk semua pengamatan atau disebut homokedastisitas.  

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji glejser. Heterokedastisitas terjadi bila nilai thitung > ttabel, dan 

sebaliknya jika thitung <  ttabel maka terjadi heterokedastisitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Responden Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari responden, dimana 

pengumpulan data responden diperoleh dengan metode survey melalui kuesioner. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor intern beberapa 

bank di Malang dan Surabaya. Adapun metode survey dilakukan dnegan cara 

disampaikan secara langsung oleh peneliti dan pengiriman melalui pos (mail 

survey).  

 Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang telah disebarkan oleh 

peneliti dalam kurun waktu kurang lebih selama dua bulan, dari 100 lembar 

kuesioner, terkumpul 48 kuesioner yang telah terisi, sedangkan 52 kuesioner tidak 

kembali, namun 3 kuesioner tidak dapat dianalisis karena data yang diisi tidak 

lengkap, sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebagai dasar analisis 

adalah sebanyak 45 lembar. Jadi jumlah responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 45 responden. Tingkat respon rate dalam penelitian ini 

adalah 48%. 

  

 

 

 

 

 



 Untuk mengetahui persentase kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah sampel 
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 
Kuesioner yang kembali 
Kuesioner yang digugurkan 
Kuesioner yang digunakan 

100 
 52 
48 
   3 
45 

Tingkat Pengembalian (respon rate) 
Tingkat Pengembalian yang digunakan (usable respon rate)

48 % 
45 % 

         Sumber: Data primer (diolah) 
 
4.2. Karakteristik Responden 

 Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi 

data penelitian ini, tabel-tabel berikut ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. 

 Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan komposisi responden berdasarkan 

jenis kelamin. 

Tabel 4.2 
Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 
1. 
2. 

Laki-Laki 
Perempuan 

28 
17 

62,22  % 
37,78 % 

 Jumlah 45 100 % 
 

  

 

 Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan pendidikan terakhir. 

Tabel 4.3 



Komposisi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Jumlah Prosentase 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

S3 
S2 
S1 
D3 
SMU 
 

0 
8 
26 
11 
0 
 

0 % 
17,78 % 
57,78 % 
24,44 % 
0 % 

 Jumlah 45 100 % 
 
 
 Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan masa 

kerja ditunjukkan dalam tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 
Komposisi Responden berdasarkan Pengalaman Kerja 
 

No. Masa Kerja Jumlah Prosentase 
1. 
2. 
3. 
4. 

1-2 tahun 
3-4 tahun 
5-6 tahun 
> 7 tahun 

 6 
3 
15 
21 

13,33 % 
6,67 % 
33,33 % 
46,67 % 

 Jumlah 45 100 % 
 

4.3.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

  Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur (Ancok dalam Singarimbun dan Efendi 2006). Hasil pengumpulan 

data dari responden perlu diuji untuk menguji kesahihan dan keandalan data 

dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian dinyatakan valid dan reliable apabila koefisien korelasi (r) 

menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

 

 



Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Pada Pengujian I (Profesionalisme) 

Variabel Item Korelasi (r) Probabilitas (p) Keterangan 

Dedikasi (Y1) 
Y1.1 0,692 0,000 Valid 

  Y1.2 0,821 0,000 Valid 

 Y1.3 0,730 0,000 Valid 

  

Y1.4 0,607 0,000 Valid 
Y1.5 0,664 0,000 Valid 

 Kewajiban sosial(Y2) 
Y2.1 0,700 0,000 Valid 

  Y2.2 0,798 0,000 Valid 

  
Y2.3 0,765 0,000 Valid 

  Y2.4 0,639 0,000 Valid 

Kemandirian (Y3) 
Y3.1 0,691 0,000 Valid 

  Y3.2 0,758 0,000 Valid 

  
Y3.3 0,674 0,000 Valid 

  Y3.4 0,703 0,000 Valid 
 Peraturan profesional 
(Y4) 

Y4.1 0,776 0,000 Valid 

  Y4.2 0,588 0,000 Valid 

  
Y4.3 0,826 0,000 Valid 

  Y4.4 0,815 0,000 Valid 
 Afiliasi komunitas 
(Y5)  

Y5.1 0,688 0,000 Valid 

  Y5.2 0,769 0,000 Valid 

  
Y5.3 0,676 0,000 Valid 

  Y5.4 0,617 0,000 Valid 
Sumber : Data primer diolah   

  Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid.  

 

 



Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Pada Pengujian II (Outcomes) 

Variabel Item Korelasi (r) Probabilitas (p) Keterangan 

 Kinerja(Y1) 
Y1.1 0,569 0,000 Valid 

  Y1.2 0,712 0,000 Valid 

 Y1.3 0,702 0,000 Valid 

  

Y1.4 0,649 0,000 Valid 
Y1.5 0,754 0,000 Valid 
    

 Kepuasan Kerja(Y2) 
Y2.1 0,438 0,003 Valid 

  Y2.2 0,554 0,000 Valid 

  
Y2.3 0,642 0,000 Valid 

  

Y2.4 0,740 0,000 Valid 
Y2.5 0,483 0,000 Valid 
Y2.6 0,806 0,001 Valid 

 Komitmen 
Organisasi (Y3) 

Y3.1 0,591 0,000 Valid 

  Y3.2 0,430 0,003 Valid 

  
Y3.3 0,583 0,000 Valid 

 
Y3.4 0,692 0,000 Valid 

 
Y3.5 0.767 0,000 Valid 

 
Y3.6 0,417 0,004  Valid 

  Y3.7 0,544 0,000 Valid 
Sumber : Data primer diolah 

  Hasil pengujian pada tabel di atas juga menunjukkan semua item 

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 



4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan andal 

(reliable) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila alpha 

lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan 

reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas  variabel pada pengujian I 

Variabel 
Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

Profesionalisme dimensi dedikasi (Y1) 0,700 Reliabel 

Profesionalisme dimensi kewajiban sosial(Y2) 0,683 Reliabel 

Profesionalisme dimensi kemandirian (Y3) 0,764 Reliabel 

Profesionalisme dimensi peraturan profesional (Y4) 0,732 Reliabel 

Profesionalisme dimensi afiliasi komunitas (Y5) 0,625 Reliabel  
  Sumber : data primer diolah  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas  Variabel pada Pengujian II 

Variabel 
Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

Kinerja (Y1) 0,622 Reliabel 

Kepuasan Kerja (Y2) 0,631 Reliabel 

Komitmen Organisasi (Y3) 0,664 Reliabel 
       Sumber : data primer diolah  

 



Dari tabel 4.7 dan 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel 

penelitian dinyatakan reliabel sebab masing-masing variabel memiliki koefisien 

alpha lebih dari 0,6, sehingga variabel-variabel penelitian tersebut dapat 

diandalkan.  

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan agar memperoleh nilai pemerkira yang tidak 

bias. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas  

dan uji heteroskedastisitas. Apabila data tidak berdistribusi normal dan 

mengandung heteroskedastisitas maka perlu adanya perbaikan model regresi 

dengan cara mentransformasi data dalam bentuk logaritma. Data hasil 

transformasi tersebut selanjutnya dianalis kembali menggunakan  analisis regresi. 

Apabila data masih mengandung multikolinieritas maka salah satu variabel bebas 

dihilangkan. Mengingat dalam penelitian ini ada beberapa analisis regresi, maka 

pengujian asumsi klasiknya dibedakan. 

 

4.4.1. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikoliniearitas dengan  menggunakan nilai VIF (variance inflation factor), 

nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF<10) menunjukkan tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya.  

 



Hasil analisis multikolinieritas  adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Multikolinieritas Regresi 

Regresi IIa. Y1= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

Coefficientsa

8.151 3.216 2.535 .015
.160 .108 .251 1.478 .147 .618 1.618
.095 .196 .077 .484 .631 .695 1.439
.314 .154 .293 2.044 .048 .864 1.157
.093 .119 .123 .782 .439 .723 1.384
.045 .129 .055 .352 .726 .738 1.355

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y1a. 
 

Tabel 4.10 

Uji Multikolinieritas Regresi 

Regresi IIb. Y2= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

Coefficientsa

4.953 4.142 1.196 .239
.359 .140 .415 2.566 .014 .618 1.618
.243 .252 .147 .966 .340 .695 1.439
.180 .198 .124 .908 .370 .864 1.157
.015 .153 .015 .097 .923 .723 1.384
.118 .166 .105 .707 .483 .738 1.355

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y2a. 
 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas Regresi 

Regresi IIc. Y3= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

Coefficientsa

11.062 5.023 2.202 .034
.390 .167 .387 2.336 .025 .608 1.646

-.151 .299 -.079 -.505 .616 .690 1.449
.098 .234 .058 .419 .678 .868 1.152

-.223 .178 -.187 -1.254 .217 .751 1.332
.647 .227 .425 2.847 .007 .748 1.337

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y3a. 
 



 
Hasil analisis menunjukkan nilai VIF di bawah 10, sehingga analisis 

regresi tidak terjadi gejala multikolinier dan asumsi ini terpenuhi. 

 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala 

heteroskedastisitas pada model pengujian I dan II dimana pada penelitian ini 

menggunakan Uji Glejser (dapat dilihat pada lampiran) hasilnya tidak terjadi 

heterokedastisitas dikarenakan tidak ada satupun variabel independen yang 

signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut. Hal 

ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. 

 

4.4.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, 

variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak, karena uji-t dan uji-F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2001:110). Pengujian normalitas dilakukan 

terhadap nilai unstandardized residual dari model regresi dengan menggunakan 

uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan juga ditunjukkan melalui 

histogram. Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai 

asymptotic significance > α=5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.  

 



Tabel 4.12 
Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Regresi Asymptotic 
significance  

Model Regresi Ia 0,815 
Model Regresi Ib 1,253 
Model Regresi Ic 1,042 
Model Regresi Id 0,605 
Model Regresi Ie 1,121 
Model Regresi IIa 0,796 
Model Regresi IIb 0,750 
Model Regresi IIc 0,527 

Sumber data: lampiran 
 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu hasil juga dapat 

dilihat melalui histogram yang ada pada lampiran dimana histogram tidak 

mengalami kemncengan atau kemiringan. 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metode Regresi Linier. 

Metode Regresi Linier digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari 

pendidikan terhadap profesionalisme dan keterkaitannya dengan kinerja, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi 

 

 

 

 

 



4.5.1. Uji F 

 Hasil analisis regresi (uji F) untuk model I dan II adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.13 
Hasil Analisis Regresi Pengujian I (Uji F) 

 

Model F R R 
Square

Adjusted R 
Square Sig 

Ia 15,310 0,512 0,263 0,245 0,000 
Ib 4,687 0,313 0,098 0,077 0,036 
1c 6,940 0,373 0,139 0,119 0,012 
1d 11,226 0,455 0,207 0,189 0,002 
1e 9,287 0,421 0,178 0,158 0,004 

                      Sumber data: lampiran 

 Hasil analisis regresi (uji F) untuk model pengujian I yaitu pengaruh 

pendidikan terhadap profesionalisme pada tabel 4.13 di atas menunjukkan nilai 

adjusted R Square kurang dari 50%. Angka ini menunjukkan bahwa variasi 

profesionalisme (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel pendidikan  yang 

dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar dibawah 50% sedangkan sisanya  

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dari tabel 4.13 juga dapat dilihat 

bahwa nilai Fhitung analisis regresi tersebut dan nilai siginifikan alfanya (nilai 

probabilitas) sebesar 0,000<0,05, sehingga variabel pendidikan (X), berpengaruh 

signifikan terhadap profesionalisme (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa model 

tersebut dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh pendidikan auditor intern 

bank terhadap profesonalisme. Pengaruh pendidikan terhadap masing-masing 

dimensi profesionalisme tidak terlalu dominan yaitu, dedikasi 24,5%, kewajiban 

sosial hanya 7,7 %, tuntutan kemandirian sebesar 11,9%,  peraturan profesional 

18,9% dan afiliasi komunitas sebesar 15,8%. 

 
 



Tabel 4.14 
Hasil Analisis Regresi Pengujian II (Uji F) 

 

Model F R R 
Square

Adjusted R 
Square Sig 

IIa 3,443 0,553 0,306 0,217 0,011 
IIb 4,541 0,607 0,368 0,287 0,002 
1Ic 4,191 0,591 0,350 0,266 0,004 

                      Sumber data: lampiran 

Hasil uji F untuk model II pada tabel 4.14 di atas menunjukkan nilai 

adjusted R Square nampak bahwa kelima dimensi profesionalisme berpengaruh 

tidak besar terhadap kinerja 21,7%, kepuasan kerja 28,7 % dan komitmen 

organisasi 26,6% . Angka ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

kelima dimensi profesionalisme (X1 ,X2, X3, X4, X5) mempengaruhi 

kinerja,kepuasan kerja dan komitmen organisasi(Y1, Y2, Y3).  Dari tabel 4.14 

dapat dilihat bahwa nilai Fhitung analisis regresi tersebut dan nilai siginifikan 

alfanya (nilai probabilitas) sebesar 0,000<0,05, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel  kelima dimensi profesionalisme (X1 ,X2, X3, X4, X5) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi(Y1, Y2, Y3). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kalbers dan 

Fogarty  (1995), Guntur et al.,(2002) , Lestari dan Cahyono (2003), Hudiwinarsih 

(2005). 

 

4.5.2. Uji t 

 Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t 

dijelaskan pada tabel berikut: 



Tabel 4.15 
Hasil Analisis Regresi (Uji t) Kinerja 

Model Variabel 
UnStandardized 

T Sig Coefficients 
Beta 

IIa 

Dedikasi (X1) 0,160 1,478 0,147 
Kewajiban Sosial (X2) 0,095 0,484 0,631 
Tuntutan Kemandirian (X3) 0,314 2,044 0,048 
Peraturan Profesional (X4) 0,093 0,782 0,439 
Afiliasi Komunitas (X5) 0,045 0,352 0,726 

                Sumber data: lampiran 
 

Dari pengujian persamaan regresi yang ditampilkan dalam tabel 4.15 maka 

diperoleh model regresi sebagai berikut: 

Kinerja = 8,151 + 0.160 X1 + 0.095 X2+ 0, 314 X3 + 0,093 X4 + 0,045 X5  

 Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa dari kelima dimensi profesionalitas yang 

mempunyai nilai t sebesar 2,044 dengan nilai signifikansi alfa sebesar 0,04<0,05 

yaitu dimensi tuntutan kemandirian sehingga dimensi tuntutan kemandirian 

berpengaruh secara  positif signifikan terhadap kinerja. Besarnya pengaruh 

dimensi tuntutan kemandirian secara parsial terhadap kinerja adalah 0,314. Hasil 

ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan profesionalisme mempengaruhi 

kinerja individu secara sigifikan tetapi secara parsial ternyata kinerja individu 

hanya dipengaruhi secara positif oleh tuntutan kemandirian. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalbers dan Fogarty (1995), 

Hudiwinarsih (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.16 
Hasil Analisis Regresi (Uji t) Kepuasan Kerja 

Model Variabel 
UnStandardized 

T Sig Coefficients 
Beta 

IIb 

Dedikasi (X1) 0,359 2,566 0,014 
Kewajiban Sosial (X2) 0,243 0,966 0,340 
Tuntutan Kemandirian (X3) 0,180 0,908 0,370 
Peraturan Profesional (X4) 0,015 0,097 0,923 
Afiliasi Komunitas (X5) 0,118 0,707 0,483 

                Sumber data: lampiran 
 

Dari pengujian persamaan regresi yang ditampilkan dalam tabel 4.15 maka 

diperoleh model regresi sebagai berikut: 

Kepuasan kerja = 4,953 + 0.359 X1 + 0.243 X2+ 0, 180 X3 + 0,015 X4 + 0,118 X5  

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa dari kelima dimensi profesionalitas yang 

mempunyai nilai t sebesar 2,566 dengan nilai signifikansi alfa sebesar 0,01<0,05 

yaitu dimensi dedikasi sehingga dimensi dedikasi berpengaruh secara  positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja sedangkan dimensi yang lain tidak 

berpengaruh signifikan. Besarnya pengaruh dedikasi secara parsial terhadap 

kepuasan kerja adalah 0,359. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

profesionalisme mempengaruhi kepuasan kerja individu secara sigifikan tetapi 

secara parsial ternyata kepuasan kerja individu hanya dipengaruhi secara positif 

oleh dedikasi. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hudiwinarsih (2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.17 
Hasil Analisis Regresi (Uji t) Komitmen organisasi 

Model Variabel 
UnStandardized 

T Sig Coefficients 
Beta 

IIc 

Dedikasi (X1) 0,390 2,336 0,025 
Kewajiban Sosial (X2) -0,151 -0,505 0,616 
Tuntutan Kemandirian (X3) 0,098 0,419 0,678 
Peraturan Profesional (X4) -0,223 -1,254 0,217 
Afiliasi Komunitas (X5) 0,647 2,847 0,007 

                Sumber data: lampiran 
 

Dari pengujian persamaan regresi yang ditampilkan dalam tabel 4.15 maka 

diperoleh model regresi sebagai berikut: 

Komitmen Organisasi=11,062+0.390X1- 0.151X2+ 0, 098X3 - 0,223X4 + 0,647X5  

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa dari kelima dimensi profesionalitas yang 

mempunyai nilai t sebesar 2,336 dengan nilai signifikansi alfa sebesar 0,02<0,05 

yaitu dimensi dedikasi dan nilai t sebesar 2,847 dengan nilai signifikansi alfa 

sebesar 0,00<0,05 yaitu afiliasi komunitas sehingga dimensi dedikasi dan  afiliasi 

komunitas berpengaruh secara  positif signifikan terhadap komitmen organisasi 

sedangkan dimensi yang lain tidak berpengaruh signifikan. Besarnya pengaruh 

dedikasi dan afiliasi komunitas secara parsial terhadap komitmen organisasi 

adalah 0,390 dan 0,647 . Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

profesionalisme mempengaruhi komitmen organisasi individu secara sigifikan 

tetapi secara parsial ternyata komitmen organisasi individu hanya dipengaruhi 

secara positif oleh dedikasi dan afiliasi komunitas. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalbers dan Fogarty (1995), dan 

Hudiwinarsih (2005). 

 



4.6. Interpretasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat analisis regresi, dapat 

diketahui bahwa pendidikan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap kelima 

dimensi profesionalisme (Y1,Y2, Y3,Y4, Y5). Sedangkan pada uji hipotesis model 

pengujian II dapat diketahui bahwa hanya dimensi profesionalisme yaitu dedikasi 

yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja, selain itu hanya pada 

dimensi profesionalisme yaitu tuntutan kemandirian saja yang berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja. Dapat dilihat juga bahwa 

dimensi profesionalisme yaitu dedikasi dan afiliasi komunitas saja yang 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap komitmen organisasi.  Hasil 

pengujian hipotesis 1 hingga 2 akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.6.1. Pendidikan (X)  Auditor Intern Bank terhadap Profesionalisme 

Y1,Y2,Y3,Y4,Y5 (Dedikasi, Kewajiban Sosial, Tuntutan Kemandirian, 

Peraturan Profesional, dan Afiliasi Komunitas) 

 Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai 

pengaruh secara positif signifikan terhadap kelima dimensi profesionalisme. untuk 

itu Hipotesis 1 diterima.  

 Pendidikan didefinisikan sebagai adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya penguasaan 

teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang 

menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Sedangkan profesionalisme adalah suatu 

tanggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab 



yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar memenuhi undang-undang 

dan peraturan masyarakat. Kalbers dan Fogarty (1995) menyatakan auditor yang 

profesional adalah auditor yang mencerminkan lima dimensi profesionalisme, 

yaitu, pengabdian pada profesi (dedikasi), kewajiban sosial, kemandirian, 

peraturan professional, dan afiliasi komunitas,  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendidikan auditor intern bank  

berpengaruh  positif signifikan terhadap kelima dimensi profesionalisme, hanya 

saja pengaruh pendidikan terhadap kelima dimensi profesionalisme kecil hal ini 

dikarenakan dalam penelitian ini pendidikan hanya diukur dari unsur tingkat 

pendidikan terakhir. Apabila dikaitkan dengan pendidikan responden yang 

mayoritas sarjana strata satu maka dapat menjadikan dedikasi dalam menjalankan 

tugasnya menjadi lebih dominan dibanding factor yang lain. Hal ini dapat 

diperkirakan karena sebagai sarjana strata satu keinginan untuk bekerja dengan 

segenap pengabdian terhadap organisasi/perusahaan sangat kuat karena ingin 

menunjukkan prestasi kerjanya.  Mengingat kebanyakan responden masih berada 

pada posisi staf audit sehingga belum cukup mampu menerapkan peraturan 

profesionalnya.     

Dalam penelitian ini telah disebutkan bahwa responden diambil dari 

auditor intern bank , bank sendiri  merupakan merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Bank yang baik secara keseluruhan adalah  yang selalu sehat, kuat dan terpercaya 

di mata masyarakat. Internal auditor sebagai karyawan bank menjalankan fungsi 



penilai yang independen sangat dibutuhkan guna menunjang pencapaian bank 

yang sehat dan kuat. Mereka berperan sebagai penilai kecukupan struktur 

pengendalian intern, sebagai penilai efektivitas struktur pengendalian intern, dan 

sebagai penilai kualitas kerja. Jadi semakin profesional auditor intern diharapkan 

bank akn menjadi lebih baik kedepannya. 

 

4.6.2. Profesionalisme X1,X2,X3,X4,X5 (Dedikasi, Kewajiban Sosial, Tuntutan 

Kemandirian, Peraturan Profesional, dan Afiliasi Komunitas) 

Terhadap Kinerja (Y1), Kepuasan Kerja (Y2), dan Komitmen 

Organisasi (Y3) 

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

profesionalisme berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja, 

kepuasan kerja,dan komitmen organisasi sehingga Hipotesis 2 diterima. Hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kalbers dan Fogarty (1995), 

Guntur et al,. (2002), Lestari dan Cahyono (2003), dan Hudiwinarsih (2005) 

Profesionalisme didefinisikan sebagai suatu atribut individual yang 

penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. 

Menurut hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa profesionalisme auditor intern 

bank secara simultan berpengaruh signifikan namun hasilnya tidak terlalu besar 

yaitu terhadap kinerja 21,7%, kepuasan kerja 28,7 % dan komitmen organisasi 

26,6% . Adapun kemungkinan penyebab besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat 

dari hasil uji t (tabel 4.15, 4.16, 4.17). 



Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa terbatasnya 

pengaruh profesionalisme terhadap outcomes (kinerja, kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasi)  diduga karena responden mayoritas sudah bekerja lebih 

dari tujuh tahun dan tingkat pendidikan yang mayoritas S1 yang bisa 

dimungkinkan terjadi kejenuhan dalam mengembangkan kemampuannya. Selain 

itu bidang kerja auditor intern yang merupakan bidang kerja yang bersifat rutinitas 

berdasar ketentuan baku dari bank, sehingga keinginan dalam melakukan 

terobosan-terobosan bidang kerjanya sangat terbatas.  

Dari hasil yang ada juga diperoleh bahwa secara parsial hanya dimensi 

tuntutan kemandirian yang berpengaruh terhadap kinerja hal ini bisa disebabkan 

karena sebagai auditor intern dituntut adanya kemandirian dalam pengambilan 

keputusan yang juga mempengaruhi kinerjanya dimana sebagai profesional 

auditor intern mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi, jika sebagai auditor 

intern kita tidak dapat mandiri maka akan sangat berpengaruh nantinya apabila 

terjadi penyelewengan yang dilakukan manajemen. Penolakan terhadap keempat 

dimensi lain seperti dedikasi kemungkinan disebabkan bahwa penilaian kinerja itu 

sendiri dimana penilaian itu bersifat subyektif, jadi meskipun kita telah 

berdedikasi secara maksimal namun sebagai individu kemungkinan terjadinya 

penurunan kinerja sangatlah mungkin. Begitu pula dimensi kewajiban sosial, 

afiliasi komunitas, dan peraturan profesional tersendiri hal ini bisa disebabkan 

bahwa mayoritas responden yang mempunyai tingkat pendidikan S1 masih 

menjabat sebagai staf audit yang bisa dimungkinkan bahwa mereka masih belum 

dapat menerapkan dimensi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Pada 



pengujian yang dilakukan Guntur et al., (2002) dimana keempat dimensi 

berpengaruh hal ini bisa disebabkan karena pengujian dilakukan terhadap auditor 

internal perusahaan manufaktur dimana pada perusahaan manufaktur yang 

memiliki bidang yang sangat kompleks memungkinkan mereka memiliki 

keinginan yang cukup besar untuk dapat menjalankan tugasnya dalam menilai 

efektivitas perusahaan. Jadi tidak terjadi kejenuhan dikarenakan bidang kerja yang 

sangat luas. 

 Secara parsial pengaruh signifikan profesionalisme terhadap kepuasan 

kerja hanya pada dimensi dedikasi hal ini disebabkan karena responden 

beranggapan bahwa jika mereka mengabdi pada profesi mereka secara maksimal 

maka mereka mendapatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat dikatakan 

sebagai respon positif dari perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya. Semakin dia puas maka akan menentukan sikap dan perilakunya 

dalam bekerja. Kepuasan kerja  dapat dilihat dari beberapa aspek yang relatif 

subyektif seperti halnya gaji, tingkat kepuasan tiap individu terhadap gajinya 

berbeda-beda. Kemungkinan responden berpikir apabila mereka menjalankan 

profesinya secara sungguh-sungguh maka dapat meningkatkan kepuasan kerja 

dalam hal ini termasuk gaji atau kesempatan promosi. Tidak signifikannya hasil 

pada keempat dimensi bisa dikarenakan bahwa hampir sama pada kasus kinerja 

bahwa responden masih menjabat sebagai staf audit sehingga tuntutan untuk 

melaksanakan secara maksimal keempat dimensi tersebut masih sangat kurang. 

Pada penelitian yang dilakukan Lestari dan Cahyono (2003), Kalbers dan Fogarty 

(1995) dimana hanya beberapa dimensi saja yang berpengaruh dan hal ini 



memiliki perbedaan dengan penelitian ini dikarenakan kepuasan kerja adalah 

suatu hal yang subyektif dimana tingkat kepuasan kerja seseorang berbeda satu 

dengan yang lainnya, jika penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 

kemungkinan tingkat kepuasan kerja cukup besar karena dengan luasnya bidang 

kerja memungkinkan auditor tidak mengalami kebosanan dalam pekerjaannya   

  Tetapi dari hasil yang ada juga didapatkan bahwa secara parsial dari 

kelima dimensi dedikasi dan afiliasi komunitas berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi,hal ini disebabkan karena adanya kesamaan tujuan 

profesinya dengan bank. Sehingga dalam menjalankan tugasnya auditor intern 

akan mendedikasikan seluruh kemampuannya agar bank bisa menjalankan 

fungsinya dengan jauh lebih baik yang kesemuanya dilakukan untuk kepentingan 

masyarakat. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan kemampuannya auditor 

intern juga aktif terlibat dalam komunitasnya,baik dalam bentuk pelatihan, 

seminar, dan diskusi sesama profesi. Dengan demikian, pengetahuan dan 

perkembangan yang terjadi selalu dapat diikuti. Dari penelitian sebelumnya 

bahwa lebih dari satu dimensi yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

hal ini hampir sama dengan penelitian ini, hal ini disebabkan karena komitmen 

terhadap organisasi merupakan hal yang mutlak dimiliki seseorang yang telah 

cukup puas dan nyaman untuk bekerja di suatu perusahaan,jika seorang pegawai 

telah nyaman maka otomatis dia akan sangat loyal terhadap perusahaannya. 

 

 

 



Untuk menjaga kondisi bank agar tetap menjadi bank yang sehat dan 

terpercaya di masyarakat, perlu dilakukan secara berkelanjutan meningkatkan 

motivasi kerja dan kualitas auditor intern bank yang nantinya akan berdampak 

terhadap meningkatnya kinerja,kepuasan kerja dan komitmen organisasi individu 

auditor intern bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan auditor intern bank memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profesionalisme dimensi dedikasi, kewajiban sosial, kemandirian, 

peraturan profesional dan afiliasi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa  

variabel tersebut secara bersama-sama dapat membentuk profesionalisme. 

Adapun pengaruhnya tidak terlalu besar karena terbatasnya pengukuran 

pendidikan hanya dari sisi tingkat pendidikan terakhir. 

2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan kelima 

dimensi profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja, kepuasan kerja,dan komitmen organisasi. Secara parsial, dari 

kelima dimensi profesionalisme hanya dimensi tuntutan kemandirian yang 

berpengaruh secara signifikan  Hal ini berarti responden berpendapat 

bahwa dengan mereka bekerja secara mandiri maka akan dapat 

membantunya untuk meningkatkan kinerja. Responden juga percaya 

bahwa kinerja tidak dipengaruhi oleh bagaimana mereka harus berdedikasi 

secara penuh  terhadap pekerjaan, mengerti berkewajiban social secara 

sungguh-sungguh, karena mereka yang rata-rata masih menjadi staf audit  



sangat membutuhkan arahan dari seniornya,  Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Kalbers dan Fogarty (1995), Hudiwinarsih (2005). 

3. Secara parsial, hasil pengujian menunjukkan variabel profesionalisme 

dimensi dedikasi saja yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Hal ini dipengaruhi karena kemungkinan responden telah bekerja 

cukup lama sehingga sedikit menimbulkan kebosanan sehingga keinginan 

untuk mengembangkan kemampuannya juga sangat terbatas jadi mereka 

berpikir hanya dengan bekerja secara sungguh-sungguh atau berdedikasi 

secara penuh mereka sudah mendapat kepuasan kerja yang cukup besar. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Hudiwinarsih (2005).   

4 Secara parsial, hasil pengujian menunjukkan variabel profesionalisme 

dimensi dedikasi dan afilisi komunitas berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Hal ini disebabkan karena mayoritas responden telah 

bekerja cukup lama dan pendidikan mereka yang cukup tinggi sehingga 

pekerjaannya bukan hal yang baru jadi mereka telah nyaman , menyukai 

kondisi dan lingkungan pekerjaannya. Hal ini berdampak pada komitmen 

mereka terhadap organisasi/perusahaan tempat mereka bekerja dimana 

mereka telah memiliki tujuan yang sama dengan organisasi yaitu ingin 

menjadikan bank tempat mereka bekerja dapat menjalankan fungsinya  

dan terpercaya dimata masyarakat. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kalbers dan Fogarty (1995). 

 

  



5.2 Keterbatasan dan Saran  

1. Pengambilan sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini hanya 

dilakukan di dua daerah, yakni bank di Kota Malang dan Surabaya, Jawa 

Timur, sehingga tidak dapat mewakili tingkat profesionalisme auditor intern 

bank di wilayah yang lebih luas. 

2. Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dengan mengirimkan 

kuesioner ke beberapa perusahaan, tanpa dilakukan wawancara atau interview 

terlebih dahulu pada para responden sehingga kesimpulan yang diambil hanya 

berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen 

secara tertulis. 

3. Sedikitnya sampel yang didapat tidak semua bank memberikan ijin kepada 

peneliti untuk dilakukannya penelitian ini, sehingga bank yang menjadi objek  

untuk menjadi responden semakin terbatas. Selain itu kesibukan dari auditor 

intern bank juga menjadi salah satu penyebab sedikitnya sampel yang didapat. 

Hal ini dikhawatirkan menjadikan sampel kurang representatif untuk populasi.   

4. Tidak semua kantor cabang bank di daerah memiliki auditor internal, 

kebanyakan hanya memiliki di kantor cabang utama di propinsi ataupun di 

pusat sehingga menyulitkan mendapatkan responden. 

5. Mengingat pengaruh pendidikan terhadap profesionalisme kecil maka pada 

penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel seperti pelatihan dan 

variabel pendidikan tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan auditor intern. 

6. Menambahkan variabel independensi karena independensi merupakan salah 

satu tolak ukur dalam menilai profesionalisme auditor. 



7. Untuk mendukung hasil penelitian ini akan lebih baik apabila dikembangkan 

pengujiannya dengan menggunakan teknik lain seperti menggunakan 

pendekatan kualitatif  

 

 5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memberikan pengertian yang mendalam dan bermanfaat  

membuktikan bahwa profesionalisme yang tinggi belum tentu dapat 

meningkat secara lansung terhdap kinerja, komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja yang dimiliki oleh internal auditor.  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi bank  

terhadap pemahaman pentingnya profesionalisme bagi auditor intern yang 

sangat berguna khususnya bagi bank itu sendiri dalam upaya mewujudkan 

bank yang sehat dan terpercaya. Disamping itu terdapat desakan bahwa suatu 

komunitas dengan berbagai masalahnya yang kompleks membutuhkan 

perilaku auditor intern yang lebih professional. 
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LAMPIRAN 1 
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 

 
 
Uji Validitas dan Reabilitas Pada Pengujian Model I dimana mengukur Pengaruh 

Pendidikan Auditor Intern Bank terhadap Profesionalisme 

Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.700 .762 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Correlations

1 .482** .333* .391** .471** .692**
.001 .025 .008 .001 .000

45 45 45 45 45 45
.482** 1 .460** .409** .545** .821**
.001 .001 .005 .000 .000

45 45 45 45 45 45
.333* .460** 1 .115 .247 .730**
.025 .001 .452 .102 .000

45 45 45 45 45 45
.391** .409** .115 1 .457** .607**
.008 .005 .452 .002 .000

45 45 45 45 45 45
.471** .545** .247 .457** 1 .664**
.001 .000 .102 .002 .000

45 45 45 45 45 45
.692** .821** .730** .607** .664** 1
.000 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 



Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.683 .703 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 

Correlations

1 .696** .349* .095 .700**
.000 .019 .535 .000

45 45 45 45 45
.696** 1 .494** .214 .798**
.000 .001 .159 .000

45 45 45 45 45
.349* .494** 1 .386** .765**
.019 .001 .009 .000

45 45 45 45 45
.095 .214 .386** 1 .639**
.535 .159 .009 .000

45 45 45 45 45
.700** .798** .765** .639** 1
.000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y2.1

Y2.2

Y2.3

Y2.4

Y2

Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 



Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 
 
 

Reliability Statistics

.764 .832 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Correlations

1 .629** .433** .184 .691**
.000 .003 .227 .000

45 45 45 45 45
.629** 1 .485** .299* .758**
.000 .001 .046 .000

45 45 45 45 45
.433** .485** 1 .128 .674**
.003 .001 .402 .000

45 45 45 45 45
.184 .299* .128 1 .703**
.227 .046 .402 .000

45 45 45 45 45
.691** .758** .674** .703** 1
.000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y3.1

Y3.2

Y3.3

Y3.4

Y3

Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4 Y3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 



Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.732 .756 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

Correlations

1 .441** .502** .536** .776**
.002 .000 .000 .000

45 45 45 45 45
.441** 1 .336* .302* .588**
.002 .024 .044 .000

45 45 45 45 45
.502** .336* 1 .502** .826**
.000 .024 .000 .000

45 45 45 45 45
.536** .302* .502** 1 .815**
.000 .044 .000 .000

45 45 45 45 45
.776** .588** .826** .815** 1
.000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y4.1

Y4.2

Y4.3

Y4.4

Y4

Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y4.4 Y4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
 



Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.625 .629 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 

Correlations

1 .383** .192 .251 .688**
.009 .207 .096 .000

45 45 45 45 45
.383** 1 .483** .280 .769**
.009 .001 .063 .000

45 45 45 45 45
.192 .483** 1 .198 .676**
.207 .001 .192 .000

45 45 45 45 45
.251 .280 .198 1 .617**
.096 .063 .192 .000

45 45 45 45 45
.688** .769** .676** .617** 1
.000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y5.1

Y5.2

Y5.3

Y5.4

Y5

Y5.1 Y5.2 Y5.3 Y5.4 Y5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uji Validitas dan Reabilitas Pada Pengujian Model II dimana mengukur Pengaruh 

Profesionalisme Auditor Intern Bank terhadap Kinerja,Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi. 

Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.622 .751 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 



Correlations

1 .616** .610** .059 .305* .569**
.000 .000 .702 .042 .000

45 45 45 45 45 45
.616** 1 .794** .105 .433** .712**
.000 .000 .494 .003 .000

45 45 45 45 45 45
.610** .794** 1 .045 .500** .702**
.000 .000 .768 .000 .000

45 45 45 45 45 45
.059 .105 .045 1 .295* .649**
.702 .494 .768 .050 .000

45 45 45 45 45 45
.305* .433** .500** .295* 1 .754**
.042 .003 .000 .050 .000

45 45 45 45 45 45
.569** .712** .702** .649** .754** 1
.000 .000 .000 .000 .000

45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 

Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.631 .671 6

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 



Correlations

1 -.087 .054 .241 -.227 .236 .438**
.570 .725 .111 .133 .119 .003

45 45 45 45 45 45 45
-.087 1 .288 .226 .323* .414** .554**
.570 .055 .136 .031 .005 .000

45 45 45 45 45 45 45
.054 .288 1 .350* .301* .404** .642**
.725 .055 .018 .045 .006 .000

45 45 45 45 45 45 45
.241 .226 .350* 1 .358* .622** .740**
.111 .136 .018 .016 .000 .000

45 45 45 45 45 45 45
-.227 .323* .301* .358* 1 .309* .483**
.133 .031 .045 .016 .039 .001

45 45 45 45 45 45 45
.236 .414** .404** .622** .309* 1 .806**
.119 .005 .006 .000 .039 .000

45 45 45 45 45 45 45
.438** .554** .642** .740** .483** .806** 1
.003 .000 .000 .000 .001 .000

45 45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y2.1

Y2.2

Y2.3

Y2.4

Y2.5

Y2.6

Y2

Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5 Y2.6 Y2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 

Case Processing Summary

45 100.0
0 .0

45 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.664 .666 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 
 



Correlations

1 .000 .484** .313* .426** -.145 .431** .591**
1.000 .001 .036 .004 .341 .003 .000

45 45 45 45 45 45 45 45
.000 1 .029 .207 .150 .385** .000 .430**

1.000 .851 .172 .325 .009 1.000 .003
45 45 45 45 45 45 45 45

.484** .029 1 .133 .520** .041 .138 .583**

.001 .851 .383 .000 .789 .367 .000
45 45 45 45 45 45 45 45

.313* .207 .133 1 .477** .338* .344* .692**

.036 .172 .383 .001 .023 .021 .000
45 45 45 45 45 45 45 45

.426** .150 .520** .477** 1 .057 .243 .767**

.004 .325 .000 .001 .709 .107 .000
45 45 45 45 45 45 45 45

-.145 .385** .041 .338* .057 1 .090 .417**
.341 .009 .789 .023 .709 .555 .004

45 45 45 45 45 45 45 45
.431** .000 .138 .344* .243 .090 1 .544**
.003 1.000 .367 .021 .107 .555 .000

45 45 45 45 45 45 45 45
.591** .430** .583** .692** .767** .417** .544** 1
.000 .003 .000 .000 .000 .004 .000

45 45 45 45 45 45 45 45

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y3.1

Y3.2

Y3.3

Y3.4

Y3.5

Y3.6

Y3.7

Y3

Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4 Y3.5 Y3.6 Y3.7 Y3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
LAMPIRAN 2 

UJI ASUMSI KLASIK 
 
Pengujian Model I 

Ia.  (Y1=a+bX+e) 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

14.352 1.309 10.961 .000
1.706 .436 .512 3.913 .000 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y1a. 
 



UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser) 
 

Coefficientsa

.240 .821 .292 .772

.401 .273 .218 1.467 .150 1.000 1.000
(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: RES_2a. 
 

 
UJI NORMALITAS 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.86849380
.122
.122

-.084
.815
.520

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



3210-1-2

Regression Standardized Residual

14

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 5.38E-16
Std. Dev. = 0.989
N = 45

Dependent Variable: Y1

Histogram

 
 

Ib.  (Y2=a+bX+e) 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

13.260 .802 16.534 .000
.578 .267 .313 2.165 .036 1.000 1.000

(Constant
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y2a. 
 

 
UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser ) 

Coefficientsa

-.142 .483 -.295 .770
.347 .161 .313 2.160 .066 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: abs_1a. 
 

 
 



 
 
UJI NORMALITAS 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.14445326
.187
.187

-.148
1.253

.086

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

3210-1-2

Regression Standardized Residual

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 8.33E-17
Std. Dev. = 0.989
N = 45

Dependent Variable: Y2

Histogram

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ic.  (Y3=a+bX+e) 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

13.470 .845 15.940 .000
.741 .281 .373 2.634 .012 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y3a. 
 

 
UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser) 
 

Coefficientsa

.533 .547 .974 .336

.127 .182 .106 .696 .490
(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: res_2a. 
 

 
UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.20590058
.155
.155

-.105
1.042

.228

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 



3210-1-2

Regression Standardized Residual

14

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = -5.2E-17
Std. Dev. = 0.989
N = 45

Dependent Variable: Y3

Histogram

 
 
Id.  (Y4=a+bX+e) 

UJIMULTIKOLINEARITAS

Coefficientsa

12.589 1.144 10.999 .000
1.277 .381 .455 3.350 .002 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y4a. 
 

UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser) 
Coefficients a

.642 .709 .905 .371

.211 .236 .135 .893 .377
(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_1a. 
 



 
 
UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.63319056
.090
.090

-.088
.605
.858

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

420-2-4

Regression Standardized Residual

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 1.41E-15
Std. Dev. = 0.989
N = 45

Dependent Variable: Y4

Histogram

 

 

 

 



 

 

Ie.  (Y5=a+bX+e) 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

13.882 1.086 12.778 .000
.965 .362 .377 2.667 .011 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y5a. 
 

UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser) 
 

Coefficientsa

2.932 .621 4.720 .000
-.591 .207 -.400 -2.858 .077 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: abs_1a. 
 

UJI NORMALITAS 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.55032355
.167
.142

-.167
1.121

.162

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



3210-1-2-3

Regression Standardized Residual

14

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = -1.52E-15
Std. Dev. = 0.989
N = 45

Dependent Variable: Y5

Histogram

 
 

UJI ASUMSI KLASIK 
 
Pengujian Model II 

IIa. Y1= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

UJI MULTIKOLINEARITAS 
Coefficientsa

8.151 3.216 2.535 .015
.160 .108 .251 1.478 .147 .618 1.618
.095 .196 .077 .484 .631 .695 1.439
.314 .154 .293 2.044 .048 .864 1.157
.093 .119 .123 .782 .439 .723 1.384
.045 .129 .055 .352 .726 .738 1.355

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y1a. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser) 

Coefficientsa

-1.825 1.847 -.988 .329
.067 .062 .208 1.076 .289 .618 1.618

-.027 .112 -.044 -.239 .812 .695 1.439
.057 .088 .106 .646 .522 .864 1.157
.036 .068 .093 .519 .606 .723 1.384
.022 .074 .053 .299 .766 .738 1.355

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ABS_1a. 
 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.15904937
.119
.119

-.064
.796
.550

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



3210-1-2

Regression Standardized Residual

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = -9.85E-16
Std. Dev. = 0.941
N = 45

Dependent Variable: Y1

Histogram

 
 
IIb. Y2= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

UJI MULTIKOLINEARITAS 
Coefficientsa

4.953 4.142 1.196 .239
.359 .140 .415 2.566 .014 .618 1.618
.243 .252 .147 .966 .340 .695 1.439
.180 .198 .124 .908 .370 .864 1.157
.015 .153 .015 .097 .923 .723 1.384
.118 .166 .105 .707 .483 .738 1.355

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y2a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser) 

Coefficientsa

-.240 2.423 -.099 .922
.057 .082 .140 .703 .487

-.030 .147 -.038 -.203 .840
-.024 .116 -.035 -.208 .836
.015 .090 .031 .168 .868
.053 .097 .100 .549 .586

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_2a. 
 

 
UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.49265183
.112
.112

-.051
.750
.627

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



3210-1-2

Regression Standardized Residual

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean = 2.5E-16
Std. Dev. = 0.941
N = 45

Dependent Variable: Y2

Histogram

 
 
IIc. Y3= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

11.062 5.023 2.202 .034
.390 .167 .387 2.336 .025 .608 1.646

-.151 .299 -.079 -.505 .616 .690 1.449
.098 .234 .058 .419 .678 .868 1.152

-.223 .178 -.187 -1.254 .217 .751 1.332
.647 .227 .425 2.847 .007 .748 1.337

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y3a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
UJI HETEROKEDASITAS (Uji Glejser ) 

Coefficientsa

.926 2.893 .320 .751

.037 .096 .079 .390 .699
-.159 .172 -.175 -.923 .362
.115 .135 .144 .854 .398

-.025 .103 -.044 -.239 .812
.041 .131 .057 .315 .754

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: res_2a. 
 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

45
.0000000

1.76717214
.079
.057

-.079
.527
.944

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 



420-2-4

Regression Standardized Residual

10

8

6

4

2
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y

Mean = 3E-15
Std. Dev. = 0.941
N = 45

Dependent Variable: Y3

Histogram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LAMPIRAN 3 

HASIL UJI REGRESI 
 

Pengujian Model I 

Ia.  (Y1=a+bX+e) 

Variables Entered/Removedb

Xa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y1b. 
 

 

Model Summary

.512a .263 .245 1.89010
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Xa. 
 

 

ANOVAb

54.695 1 54.695 15.310 .000a

153.616 43 3.572
208.311 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Y1b. 
 

 

Coefficientsa

14.352 1.309 10.961 .000
1.706 .436 .512 3.913 .000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y1a. 
 



 
 
 

Ib.  (Y2=a+bX+e) 

Variables Entered/Removedb

Xa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

 

Model Summaryb

.313a .098 .077 1.15768
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

ANOVAb

6.281 1 6.281 4.687 .036a

57.630 43 1.340
63.911 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

Coefficientsa

13.260 .802 16.534 .000
.578 .267 .313 2.165 .036 1.000 1.000

(Constant
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y2a. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ic.  (Y3=a+bX+e) 

Variables Entered/Removedb

Xa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y3b. 
 

 

Model Summary

.373a .139 .119 1.21984
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Xa. 
 

 

ANOVAb

10.326 1 10.326 6.940 .012a

63.985 43 1.488
74.311 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Y3b. 
 

 

Coefficientsa

13.470 .845 15.940 .000
.741 .281 .373 2.634 .012 1.000 1.000

(Constant
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y3a. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id.  (Y4=a+bX+e) 

Variables Entered/Removedb

Xa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y4b. 
 

 

Model Summary

.455a .207 .189 1.65207
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Xa. 
 

 

ANOVAb

30.638 1 30.638 11.226 .002a

117.362 43 2.729
148.000 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Y4b. 
 

 

Coefficientsa

12.589 1.144 10.999 .000
1.277 .381 .455 3.350 .002 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y4a. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ie.  (Y5=a+bX+e) 

Variables Entered/Removedb

Xa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y5b. 
 

 

Model Summary

.421a .178 .158 1.29666
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Xa. 
 

 

ANOVAb

15.614 1 15.614 9.287 .004a

72.297 43 1.681
87.911 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Xa. 

Dependent Variable: Y5b. 
 

 



Coefficientsa

13.371 .898 14.886 .000
.911 .299 .421 3.047 .004 1.000 1.000

(Constant)
X

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y5a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengujian Model II 

IIa. Y1= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

Variables Entered/Removedb

X5, X3, X4,
X2, X1

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y1b. 
 

 

Model Summaryb

.553a .306 .217 1.23111
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 
 

 



ANOVAb

26.091 5 5.218 3.443 .011a

59.109 39 1.516
85.200 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 
 

 

Coefficientsa

8.151 3.216 2.535 .015
.160 .108 .251 1.478 .147 .618 1.618
.095 .196 .077 .484 .631 .695 1.439
.314 .154 .293 2.044 .048 .864 1.157
.093 .119 .123 .782 .439 .723 1.384
.045 .129 .055 .352 .726 .738 1.355

(Constant
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y1a. 
 

 
 
IIb. Y2= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

Variables Entered/Removedb

X5, X3, X4,
X2, X1

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

 

Model Summaryb

.607a .368 .287 1.58545
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y2b. 
 



ANOVAb

57.079 5 11.416 4.541 .002a

98.032 39 2.514
155.111 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y2b. 
 

 

Coefficientsa

4.953 4.142 1.196 .239
.359 .140 .415 2.566 .014 .618 1.618
.243 .252 .147 .966 .340 .695 1.439
.180 .198 .124 .908 .370 .864 1.157
.015 .153 .015 .097 .923 .723 1.384
.118 .166 .105 .707 .483 .738 1.355

(Constant
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y2a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
IIc. Y3= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4+ b5X5 + e 

Variables Entered/Removedb

X5, X3, X4,
X2, X1

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y3b. 
 

 



Model Summary

.591a .350 .266 1.87704
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1a. 
 

 

ANOVAb

73.837 5 14.767 4.191 .004a

137.407 39 3.523
211.244 44

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y3b. 
 

 

Coefficientsa

11.062 5.023 2.202 .034
.390 .167 .387 2.336 .025

-.151 .299 -.079 -.505 .616
.098 .234 .058 .419 .678

-.223 .178 -.187 -1.254 .217
.647 .227 .425 2.847 .007

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y3a. 
 

 
 
 


