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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini ditujukan kepada auditor yang bekerja di 

KAP yang berada di Jawa Timur. Auditor yang menjadi responden menjawab 

pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner terkait dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja auditor. Pembagian kuesioner dilakukan sejak tanggal 16 

Oktober 2014 sampai dengan 29 Oktober 2014.  

 Kuesioner dibagikan kepada auditor yang bekerja pada KAP yang terletak 

di Malang dan Surabaya. KAP di Jawa Timur berjumlah 53 kantor yaitu 45 kantor 

di Surabaya dan 8 kantor di Malang. Jumlah KAP sebanyak 53 kantor dan 

diasumsikan setidaknya terdapat satu orang auditor di setiap KAP yang bersedia 

mengisi kuesioner menghasilkan jumlah 53 auditor, maka jumlah tersebut 

digunakan sebagai ukuran sampel untuk diberikan kuesioner. 

 Jumlah KAP di Jawa Timur yang bersedia mengisi kuesioner tidak 

mencapai 53 kantor. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya KAP di Surabaya 

dan Malang yang tidak berkenan untuk menerima kuesioner dengan alasan 

kesibukan para auditor yang pada umumnya sebagian besar KAP telah memasuki 

periode sibuk. Penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti dapat mencapai 58 

eksemplar, meskipun jumlah tersebut tidak mewakili KAP di Jawa Timur secara 

keseluruhan namun sudah memenuhi jumlah sampel yang ditargetkan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan melalui pembagian 
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kuesioner di Malang dan Surabaya, diketahui bahwa dari 58 kuesioner yang 

dibagikan, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 58 eksemplar. Setelah itu, 

dilakukan penghitungan kembali atau seleksi terhadap kuesioner yang dapat 

digunakan sebagai sampel penelitian. Jumlah sampel yang dapat digunakan 

setelah dilakukan seleksi adalah sebanyak 49 kuesioner. Berikut ini peneliti 

memberikan ringkasan jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner. 

Tabel 4.1 

Ringkasan Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian 

 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang dibagikan 58 

Kuesioner yang kembali 58 

Kuesioner yang dapat digunakan 49 

Tingkat pengembalian kuesioner 100% 

Tingkat pengembalian kuesioner yang 

dapat digunakan 
84,5% 

Sumber : data primer (diolah) 

4.2. Karakteristik Responden 

 Peneliti membutuhkan informasi mengenai karakteristik responden untuk 

mengetahui latar belakang responden yang diduga akan berpengaruh terhadap 

jawaban responden. Karakteristik responden tersebut dapat digunakan sebagai 

acuan dalam mendiskusikan hasil penelitian. Informasi yang dibutuhkan dan 

terkait dengan penelitian ini berupa jenjang pendidikan terakhir dan lama bekerja. 

Jenjang pendidikan berkaitan dengan pengetahuan responden dan diduga akan 

turut mempengaruhi jawaban responden terhadap beberapa indikator penelitian 

ini. Selain itu, lamanya responden bekerja di organisasi saat ini juga diduga akan 

turut mempengaruhi jawaban responden terhadap beberapa indikator yang terkait 

dengan pengalaman dan komitmen. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan 
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kolom kosong pada kuesioner yang harus diisi oleh responden terkait dengan 

informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut. 

Tabel 4.2 

Ringkasan Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir 

dan Lama Bekerja 

 

Jenjang Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah 

(orang) 
Presentase 

D3 4 8% 

D4 1 2% 

S1 41 84% 

PPAk 1 2% 

S2 2 4% 

S3 0 0% 

Total 49 100% 

Lama Bekerja 
Jumlah 

(orang) 
Presentase 

<1 tahun 5 10% 

1-2 tahun 30 61% 

2-3 tahun 6 12% 

3-4 tahun 6 12% 

4-5 tahun 0 0% 

>5 tahun 2 4% 

Total 49 100% 

Sumber: data primer (diolah) 

 Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 49 responden, diketahui bahwa 

jenjang pendidikan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh responden adalah 

S1 yaitu sebanyak 41 orang atau 84%. kemudian waktu yang paling banyak 

ditempuh oleh responden untuk bekerja di organisasi saat ini adalah selama 1-2 

tahun yaitu sebanyak 30 orang atau 61%.  
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4.3. Statistik Deskripstif Jawaban Responden 

 Data yang diperoleh melalui hasil survei masih bersifat acak dan tidak 

terorganisir dengan baik, sehingga diperlukan pengumpulan, peringkasan dan 

penyajian hasil ringkasan data. Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan, 

peringkasan dan penyajian hasil ringkasn data (Sujianto, 2009). Statistik deskriptif 

bertujuan menggambarkan pemusatan nilai-nilai dari tanggapan responden 

mengenai konstruk sehingga memudahkan pengamatan dan ditunjukkan dengan 

nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Berikut penyajian 

statistik deskriptif yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif  

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

CU 49 2 5 3,8857 0,6396 

LS 49 2 5 4,1735 0,5935 

MI 49 1 5 3,9048 0,6564 

TBP 49 1 5 3,4762 0,9803 

TC 49 1 5 3,2449 1,1403 

SE 49 3 5 4,2143 0,4919 

OC 49 1 5 3,9048 0,7521 

MO 49 2 5 4,0561 0,6369 

AP 49 2 5 4,0918 0,6070 

Sumber: data primer (diolah) 

Keterangan: 
AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  
OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  
CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  
LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  
MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  
MO = Motivasi (Motivation) 
TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  
TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  
SE = Self-efficacy 
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 Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier. 

Sujianto (2009) menyatakan bahwa apabila standar deviation nilainya tidak 

melebihi rerata, menunjukkan bahwa tidak terdapat oulier.   

 Setelah disajikan statistik deskriptif mengenai keseluruhan konstruk, 

berikut ini peneliti akan menyajikan statistik deskriptif setiap indikator pada 

masing-masing konstruk. Tabel berikut adalah statisistik deskriptif setiap 

indikator pada konstruk budaya organisasi. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Budaya Organisasi 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

CU1 49 2 5 3,9592 0,8650 

CU2 49 2 5 3,6122 0,6713 

CU3 49 3 5 3,9388 0,4286 

CU4 49 3 5 3,9592 0,4983 

CU5 49 3 5 3,9592 0,7348 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecil dari rata-rata. Rata-rata untuk data 

budaya organisasi di atas adalah 3,9.  

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Gaya Kepemimpinan 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

LS1 49 3 5 4,2041 0,5766 

LS2 49 3 5 4,1633 0,5897 

LS3 49 3 5 4,1429 0,5774 

LS4 49 3 5 4,2041 0,5393 

LS5 49 2 5 4,1429 0,6770 

LS6 49 3 5 4,1837 0,6012 

Sumber: data primer (diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data gaya 

kepemimpinan di atas adalah 4,2. 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Imbalan Moneter 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

MI1 49 3 5 3,7551 0,4800 

MI2 49 2 5 3,8980 0,7143 

MI3 49 1 5 4,0612 0,7748 

Sumber: data primer (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data 

imbalan moneter di atas adalah 3,9. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Tekanan Anggaran Waktu 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

TBP1 49 1 5 3,6122 0,9962 

TBP2 49 2 5 3,6735 0,9872 

TBP3 49 1 5 3,1429 0,9574 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data 

tekanan anggaran waktu di atas adalah 3,5. 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Kompleksitas Tugas 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

TC1 49 1 5 3,0408 1,1719 

TC2 49 1 5 3,5102 1,1203 

TC3 49 1 5 3,3061 1,1031 

TC4 49 1 5 3,1224 1,1661 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data 

kompleksitas tugas di atas adalah 3,3. 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Self-Efficacy 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

SE1 49 3 5 4,2653 0,4906 

SE2 49 3 5 4,2041 0,4555 

SE3 49 3 5 4,2245 0,4684 

SE4 49 3 5 4,1633 0,5533 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data self-

efficacy di atas adalah 4.2. 
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Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Komitmen Organisasi 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

OC1 49 3 5 4,0204 0,6611 

OC2 49 3 5 4,0204 0,6611 

OC3 49 2 5 3,8367 0,7997 

OC4 49 2 5 3,8163 0,8081 

OC5 49 3 5 4,0816 0,5714 

OC6 49 1 5 3,6531 1,0114 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data 

komitmen organisasi di atas adalah 3,9. 

Tabel 4.11 

Statistik Deskriptif Motivasi Auditor 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

MO1 49 3 5 4,1429 0,5000 

MO2 49 2 5 4,1429 0,6770 

MO3 49 2 5 4,0816 0,6068 

MO4 49 2 5 3,8571 0,7638 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data 

motivasi auditor di atas adalah 4,1. 
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Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Kinerja Auditor 

 

Konstruk N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviation 

AP1 49 3 5 4,1837 0,6349 

AP2 49 2 5 4,0204 0,6919 

AP3 49 3 5 4,1429 0,5000 

AP4 49 3 5 4,0204 0,6288 

AP5 49 3 5 4,2245 0,5109 

AP6 49 2 5 3,9592 0,6757 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa tidak ada data yang outlier karena 

seluruh nilai standar deviation lebih kecildari rata-rata. Rata-rata untuk data 

kinerja auditor di atas adalah 4,1. 

4.4. Hasil Evaluasi Model  

4.4.1. Model Pengukuran (Outer Model) 

 Model pengukuran yang dilakukan dalam PLS bertujuan untuk menguji 

validitas konstruk dan reliabilitas pengukur (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

Model pengukuran dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.4.1.1. Validitas Konstruk 

 Validitas konstruk menunjukkan baik atau tidak hasil-hasil yang diperoleh 

melalui penggunaan pengukur untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono, 

2008). Validitas konstruk dapat dinilai melalui validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. 

 Hasil pengujian validitas konvergen berupa loading factor, AVE dan 

communality. Suatu konstruk dinilai memenuhi validitas konvergen jika setiap 

indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,7 atau minimum di atas 0,5 
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terhadap konstruk yang dituju (Jogiyanto, 2010) dan nilai AVE serta communality 

di atas 0,5.  

 Sedangkan untuk mengetahui validitas diskriminan suatu konstruk dapat 

dinilai dengan melihat perbandingan nilai korelasi antara suatu konstruk dengan 

indikatornya dan nilai korelasi antara konstruk tersebut dengan indikator-indikator 

dari konstruk yang lainnya. Suatu konstruk dikatakan memenuhi validitas 

diskriminan apabila nilai korelasi antara konstruk tersebut dengan indikatornya 

lebih tinggi daripada nilai korelasi konstruk tersebut dengan indikator dari 

konstruk yang lain. 

 Berikut ini akan ditunjukkan hasil pengolahan data untuk mengetahui 

validitas konstruk dari penelitian ini. 
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Tabel 4.13 

Hasil Cross Loading 

 
  CU LS MI TBP TC SE OC MO AP 

CU1 0,8552 0,6162 0,8039 0,3806 0,3332 0,4690 0,8115 0,7069 0,6798 

CU2 0,4471 0,1592 0,3061 -0,0944 -0,4735 -0,1586 0,1634 0,0458 0,0350 
CU3 0,5910 0,4423 0,4887 0,0811 -0,1987 0,1523 0,3376 0,4722 0,3982 

CU4 0,5851 0,4809 0,4639 0,1054 -0,1779 0,1553 0,3624 0,4316 0,2994 

CU5 0,9327 0,6805 0,8895 0,4630 0,3707 0,4785 0,9160 0,7934 0,7943 

LS1 0,6452 0,8266 0,6153 0,4141 0,3902 0,7307 0,6943 0,5928 0,7248 

LS2 0,6984 0,7785 0,7038 0,4846 0,3918 0,6556 0,7062 0,7048 0,7140 

LS3 0,6675 0,9313 0,6275 0,5447 0,3925 0,5987 0,7504 0,6825 0,8125 

LS4 0,7489 0,9378 0,7310 0,4675 0,3813 0,6810 0,7788 0,7209 0,7941 
LS5 0,5877 0,8185 0,6762 0,3552 0,2944 0,5878 0,5662 0,7030 0,5614 

LS6 0,4334 0,9489 0,4971 0,5319 0,3054 0,7436 0,5195 0,6192 0,6466 

MI1 0,8015 0,5314 0,8442 0,2075 -0,0004 0,2950 0,7077 0,5065 0,5750 
MI2 0,8483 0,7674 0,9539 0,4600 0,4578 0,5456 0,8875 0,8054 0,7743 

MI3 0,6110 0,5038 0,6763 0,3879 0,3574 0,4190 0,5939 0,7588 0,4514 

TBP1 0,4064 0,4771 0,4217 0,9246 0,4949 0,5070 0,5200 0,5761 0,6389 

TBP2 0,3440 0,5533 0,4036 0,9219 0,4336 0,5701 0,4779 0,5237 0,5799 
TBP3 0,0896 0,1713 0,0931 0,6765 0,0862 0,1119 0,0241 0,1518 0,0925 

TC1 0,2067 0,4267 0,3022 0,5757 0,8745 0,4800 0,4320 0,4227 0,4633 

TC2 0,0867 0,3227 0,2055 0,3221 0,8992 0,4828 0,2719 0,2149 0,3187 

TC3 0,2001 0,3631 0,3595 0,4497 0,9688 0,4504 0,4029 0,3845 0,3775 
TC4 0,2158 0,3761 0,3281 0,3459 0,9097 0,4235 0,3969 0,3996 0,4169 

SE1 0,3145 0,6682 0,3815 0,5703 0,4758 0,9059 0,4685 0,5497 0,6298 

SE2 0,4809 0,7493 0,5260 0,6241 0,5423 0,9762 0,7047 0,6175 0,8332 
SE3 0,4885 0,7714 0,5222 0,4989 0,4529 0,9752 0,7212 0,5952 0,8046 

SE4 0,3904 0,6685 0,4858 0,3865 0,4223 0,9268 0,6549 0,5174 0,6627 

OC1 0,7171 0,6966 0,6928 0,5073 0,4116 0,7062 0,8792 0,5920 0,8506 

OC2 0,8160 0,7289 0,7991 0,4586 0,3840 0,6710 0,9500 0,6844 0,8425 
OC3 0,7977 0,6843 0,8603 0,4073 0,3615 0,5510 0,8955 0,7776 0,6988 

OC4 0,8525 0,7262 0,9083 0,4412 0,3917 0,4633 0,8653 0,8016 0,7127 

OC5 0,7140 0,6685 0,7102 0,5629 0,4039 0,7377 0,8364 0,8252 0,8272 
OC6 0,7088 0,5888 0,7277 0,2850 0,2813 0,4737 0,8687 0,6017 0,7521 

MO1 0,7560 0,8109 0,7465 0,6271 0,4290 0,7669 0,8272 0,9280 0,8659 

MO2 0,6448 0,6221 0,6927 0,4324 0,3692 0,4757 0,5718 0,8692 0,4995 

MO3 0,7672 0,6695 0,7711 0,4953 0,3634 0,4568 0,7448 0,9601 0,6904 
MO4 0,7677 0,6680 0,8015 0,4996 0,3162 0,4648 0,7835 0,9020 0,7113 

AP1 0,7286 0,7042 0,6478 0,3844 0,2363 0,6194 0,8253 0,5849 0,8698 

AP2 0,5671 0,6623 0,5691 0,5152 0,2913 0,6282 0,7225 0,5612 0,8509 

AP3 0,6946 0,7468 0,7465 0,5582 0,4942 0,7669 0,7959 0,7644 0,8849 
AP4 0,5840 0,7148 0,5772 0,4639 0,3883 0,7283 0,7488 0,5983 0,8789 

AP5 0,7226 0,6838 0,6325 0,5813 0,3692 0,6395 0,7416 0,7435 0,8261 

AP6 0,5216 0,6245 0,5559 0,6821 0,4651 0,5652 0,6245 0,6701 0,7413 

Sumber: data primer (diolah) 

Keterangan: 
AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  
OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  
CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  
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LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  
MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  
MO = Motivasi (Motivation) 
TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  
TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  
SE = Self-efficacy 

 Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa hanya ada satu indikator yang 

memiliki nilai loading factor di bawah 0,5 yaitu indikator CU2 sebesar 0,4471. 

Sedangkan indikator yang lainnya memiliki nilai loading factor di atas 0,5. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa indikator CU2 tidak memenuhi validitas konvergen 

berdasarkan nilai loading factor sehingga indikator tersebut harus dieliminasi dan 

setelah itu dilakukan pengujian ulang.  

Tabel 4.14 

Hasil Overview 
 

  
AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality 

Redundanc

y 

CU 0,4986 0,8227 0 0,7764 0,4986 0 

LS 0,7677 0,9517 0 0,9385 0,7677 0 

MI 0,6933 0,8694 0 0,7695 0,6933 0 

AP 0,7113 0,9364 0,8814 0,918 0,7113 0,2205 

OC 0,7801 0,9551 0,8361 0,9433 0,7801 0,3202 

TC 0,8349 0,9528 0 0,9345 0,8349 0 

MO 0,838 0,9539 0,6954 0,9358 0,838 0,5302 

SE 0,8959 0,9717 0 0,9611 0,8959 0 

TBP 0,7208 0,8837 0 0,8299 0,7208 0 

Sumber: data primer (diolah) 

Keterangan: 

AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  

OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  

CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  

LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  

MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  

MO = Motivasi (Motivation) 

TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  

TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  

SE = Self-efficacy 
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 Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa hanya variabel budaya organisasi 

yang memiliki nilai AVE dibawah 0,5. Sedangkan variabel yang lain memiliki 

nilai AVE di atas 0,5. Meskipun mendekati nilai 0,5, namun nilainya masih di 

bawah standar sehingga belum memenuhi validitas konvergen.  

 Tabel 4.13 juga menunjukkan nilai loading antara setiap indikator dengan 

konstruk lain yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas diskriminan suatu 

indikator. Berdasarkan hasil tersebut terdapat dua indikator yang memiliki nilai 

korelasi terhadap konstruk yang seharusnya dituju bernilai lebih kecil daripada 

nilai korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain. Kedua indikator tersebut 

adalah indikator MI3 dan OC4. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua indikator 

tersebut belum memenuhi validitas diskriminan sehingga harus dihapus dan 

dilakukan pengujian ulang sampai model dalam penelitian ini memenuhi validitas 

diskriminan. 
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Tabel 4.15 

Hasil Cross Loading Setelah Penghapusan 

 
  CU LS MI TBP TC SE OC MO AP 

CU1 0,8635 0,6159 0,7293 0,3806 0,3332 0,4690 0,7906 0,7067 0,6799 

CU3 0,5772 0,4418 0,5190 0,0810 -0,1987 0,1522 0,2977 0,4721 0,3976 
CU4 0,5623 0,4803 0,4598 0,1055 -0,1779 0,1553 0,3280 0,4321 0,2991 

CU5 0,9427 0,6803 0,8585 0,4631 0,3706 0,4785 0,9005 0,7936 0,7939 

LS1 0,6510 0,9316 0,6178 0,4142 0,3903 0,7307 0,6959 0,5940 0,7248 
LS2 0,7028 0,9374 0,6744 0,4847 0,3918 0,6556 0,6749 0,7050 0,7138 

LS3 0,6736 0,8189 0,6472 0,5448 0,3924 0,5987 0,7375 0,6835 0,8122 

LS4 0,7570 0,9485 0,6928 0,4676 0,3812 0,6810 0,7532 0,7215 0,7942 

LS5 0,5944 0,8258 0,6033 0,3552 0,2944 0,5878 0,5302 0,7030 0,5617 
LS6 0,4438 0,7791 0,4277 0,5320 0,3054 0,7436 0,5237 0,6207 0,6470 

MI1 0,7859 0,5311 0,9267 0,2075 -0,0004 0,2950 0,6849 0,5068 0,5752 

MI2 0,8597 0,7668 0,9562 0,4601 0,4577 0,5456 0,8482 0,8054 0,7745 

TBP1 0,4244 0,4776 0,3884 0,9246 0,4948 0,5070 0,5215 0,5769 0,6386 
TBP2 0,3601 0,5538 0,3363 0,9219 0,4335 0,5701 0,4729 0,5247 0,5800 

TBP3 0,0862 0,1711 0,0433 0,6763 0,0861 0,1118 -0,0057 0,1515 0,0919 

TC1 0,2404 0,4268 0,2465 0,5758 0,8745 0,4800 0,4162 0,4229 0,4633 
TC2 0,1167 0,3230 0,1635 0,3222 0,8994 0,4828 0,2790 0,2158 0,3195 

TC3 0,2306 0,3633 0,3068 0,4498 0,9688 0,4504 0,3896 0,3849 0,3779 

TC4 0,2539 0,3762 0,2534 0,3460 0,9097 0,4235 0,3909 0,3998 0,4173 

SE1 0,3366 0,6687 0,2728 0,5704 0,4758 0,9059 0,4812 0,5511 0,6300 
SE2 0,5026 0,7501 0,4968 0,6242 0,5423 0,9762 0,7258 0,6193 0,8333 

SE3 0,5081 0,7719 0,4974 0,4990 0,4529 0,9752 0,7464 0,5969 0,8048 

SE4 0,4082 0,6692 0,4525 0,3866 0,4223 0,9268 0,6913 0,5191 0,6634 

OC1 0,7277 0,6974 0,7050 0,5074 0,4116 0,7062 0,9047 0,5940 0,8507 
OC2 0,8272 0,7291 0,7881 0,4588 0,3839 0,6710 0,9612 0,6856 0,8425 

OC3 0,8112 0,6838 0,7855 0,4074 0,3614 0,5510 0,8689 0,7772 0,6985 

OC5 0,7338 0,6688 0,6187 0,5631 0,4039 0,7377 0,8548 0,8265 0,8274 
OC6 0,7195 0,5889 0,7840 0,2851 0,2812 0,4738 0,8727 0,6023 0,7519 

MO1 0,7716 0,8113 0,6722 0,6272 0,4290 0,7669 0,8282 0,9293 0,8658 

MO2 0,6610 0,6211 0,5181 0,4325 0,3692 0,4757 0,5272 0,8682 0,4995 

MO3 0,7843 0,6690 0,6399 0,4954 0,3633 0,4567 0,7125 0,9599 0,6903 
MO4 0,7812 0,6674 0,7557 0,4997 0,3161 0,4648 0,7398 0,9013 0,7109 

AP1 0,7370 0,7047 0,7005 0,3846 0,2363 0,6194 0,8484 0,5866 0,8698 

AP2 0,5803 0,6628 0,6194 0,5154 0,2912 0,6282 0,7410 0,5627 0,8515 
AP3 0,7172 0,7470 0,6722 0,5583 0,4942 0,7669 0,7908 0,7656 0,8859 

AP4 0,5994 0,7154 0,6219 0,4641 0,3882 0,7283 0,7698 0,5999 0,8790 

AP5 0,7359 0,6838 0,5635 0,5813 0,3691 0,6395 0,7323 0,7443 0,8246 

AP6 0,5382 0,6250 0,4934 0,6822 0,4651 0,5652 0,6063 0,6708 0,7411 

Sumber: data primer (diolah) 

Keterangan: 

AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  

OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  

CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  

LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  

MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  
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MO = Motivasi (Motivation) 

TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  

TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  

SE = Self-efficacy 

Tabel 4.16 

Hasil Overview Setelah Penghapusan 

 

 

  
AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

CU 0,5709 0,8349 0 0,7632 0,5709 0 

LS 0,7677 0,9517 0 0,9385 0,7677 0 

MI 0,8866 0,9399 0 0,874 0,8866 0 

AP 0,7113 0,9364 0,8767 0,918 0,7113 0,1354 

OC 0,7979 0,9517 0,7825 0,9361 0,7979 0,4581 

TC 0,8349 0,9528 0 0,9345 0,8349 0 

MO 0,8378 0,9538 0,6578 0,9358 0,8378 0,4857 

SE 0,8959 0,9717 0 0,9611 0,8959 0 

TBP 0,7207 0,8837 0 0,8299 0,7207 0 

Sumber: data primer (diolah) 

Keterangan: 
AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  
OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  
CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  
LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  
MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  
MO = Motivasi (Motivation) 
TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  
TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  
SE = Self-efficacy 

 Setelah dilakukan penghapusan terhadap indikator CU2, MI3 dan OC4 

serta dilakukan pengujian ulang, berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa seluruh 

variabel memiliki nilai loading factor di atas 0,5. Selanjutnya, tabel 4.16 juga 

telah menunjukkan nilai AVE dan communality di atas 0,5. Kedua hasil pengujian 

ulang yang ditunjukkan oleh tabel 4.15 dan 4.16, menunjukkan bahwa seluruh 

indikator dapat dikatakan memenuhi validitas konvergen.  

 Berdasarkan hasil tersebut, seluruh indikator telah memiliki nilai korelasi 

terhadap konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi 
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antara indikator dengan konstruk yang lainnya, sehingga seluruh indikator yang 

tersisa setelah dilakukan penghapusan juga telah memenuhi validitas diskriman. 

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap seluruh indikator, 

yang terdiri atas pengujian validitas konvergen dan diskriminan, telah diperoleh 

hasil yang memenuhi validitas konstruk. Model dalam penelitian ini dapat 

dikatakan memenuhi validitas konstruk dengan menghapus 3 dari 41 indikator, 

yaitu indikator CU2, MI3 dan OC4.   

4.4.1.2. Reliabilitas 

 Reliabilitas dalam suatu pengukuran menunjukkan tingkat konsistensi 

instrumen atau pengukur tersebut dalam mengukur variabel atau suatu konsep. 

Reliabilitas dapat diketahui melalui nilai composite reliability dan cronbach's 

alpha. Composite reliability mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu 

konstruk sedangkan cronbach's alpha mengukur batas bawah reliabilitas suatu 

konstruk. Suatu konstruk dapat dikatakan reliable apabila memiliki nilai 

composite reliability di atas 0,7 dan nilai cronbach's alpha di atas 0,6.  

Tabel 4.17 

Hasil Overview Setelah Memenuhi Validitas Konstruk 

 

  
AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

CU 0,5709 0,8349 0 0,7632 0,5709 0 

LS 0,7677 0,9517 0 0,9385 0,7677 0 

MI 0,8866 0,9399 0 0,874 0,8866 0 

AP 0,7113 0,9364 0,8767 0,918 0,7113 0,1354 

OC 0,7979 0,9517 0,7825 0,9361 0,7979 0,4581 

TC 0,8349 0,9528 0 0,9345 0,8349 0 

MO 0,8378 0,9538 0,6578 0,9358 0,8378 0,4857 

SE 0,8959 0,9717 0 0,9611 0,8959 0 

TBP 0,7207 0,8837 0 0,8299 0,7207 0 

Sumber: data primer (diolah) 
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Keterangan: 
AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  
OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  
CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  
LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  
MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  
MO = Motivasi (Motivation) 
TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  
TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  
SE = Self-efficacy 

 Berdasarkan hasil overview yang ditunjukkan tabel 4.17 seluruh konstruk 

memiliki nilai composite reliability dan cronbach's alpha di atas 0,7 sehingga 

dapat dikatakan reliable. Hal tersebut berarti bahwa seluruh indikator memiliki 

konsistensi sebagai alat pengukur terhadap variabel yang dituju. 

 Pengujian yang telah dilakukan dengan model pengukuran melalui uji 

validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas telah menunjukkan 

bahwa alat pengukur dalam penelitian ini memenuhi validitas dan reliabilitas. 

Berdasarkan pengujian tersebut maka model penelitian ini dapat dinterpretasikan 

pada gambar berikut.  
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Gambar 4.1 

Hasil Pengujian Model Pengukuran 

 

 

 

4.4.2. Model Struktural (Inner Model) 

 Model struktural di dalam PLS digunakan untuk menguji hipotesis. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memvalidasi tiap jalur yang 

menghubungkan antar variabel. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan dan arah hubungan tersebut. Model stuktural di dalam PLS 

dievaluasi dengan menggunakan R
2
 dan koefisien path atau t-values. 
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4.4.2.1. Evaluasi R
2
 

 Nilai R
2
 digunakan untuk mengetahui tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R
2
 maka semakin 

baik tingkat prediksi dari model penelitian tersebut. Nilai R
2
 dalam model 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.18 

Nilai R
2
 

 

Konstruk R Square 

Budaya Organisasi (CU) 0 

Gaya Kepemimpinan(LS) 0 

Imbalan Moneter (MI) 0 

Kinerja Auditor (AP) 0,8767 

Komitmen Organisasi (OC) 0,7825 

Kompleksitas Tugas (TC) 0 

Motivasui Auditor(MO) 0,6578 

Self-Efficacy (SE) 0 

Tekanan Anggaran Waktu (TBP) 0 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.18 di atas diketahui bahwa nilai R
2
 terdapat pada 

konstruk AP sebesar 0,8767 yang berarti bahwa konstruk AP dipengaruhi oleh 

konstruk CU, LS, MI, OC, TC, MO, SE, dan TBP sebesar 87,67 %. Selain itu juga 

terdapat pada konstruk OC sebesar 0,7825 yang berarti bahwa konstruk OC 

dipengaruhi oleh konstruk CU, LS dan MI sebesar 78,25%. Demikian juga dengan 

konstruk MO yang memiliki nilai R
2
 sebesar 0,6578 yang berarti bahwa konstruk 

MO dipengaruhi oleh konstruk TC, TBP dan OC sebesar 65,7%. 

4.4.2.2. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis betujuan mengetahui dan mengukur hubungan antar 

konstruk. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 
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koefisen path atau t-statistic setelah dilakukan bootstrapping. Berikut ini 

merupakan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Hipotesis  
 

                                           

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

CU -> AP 0,3442 0,3455 0,1828 0,1828 1,8831 

CU -> OC 0,4583 0,4397 0,2150 0,2150 2,1313 

LS -> AP 0,2707 0,3181 0,2173 0,2173 1,2461 

LS -> OC 0,2420 0,2687 0,1313 0,1313 1,8421 

MI -> AP 0,0870 0,0566 0,1926 0,1926 0,4518 

MI -> OC 0,2512 0,2525 0,2253 0,2253 1,1148 

OC -> AP 0,4571 0,5005 0,2653 0,2653 1,7230 

OC -> MO 0,6595 0,6546 0,0689 0,0689 9,5674 

TC -> AP -0,0196 -0,0255 0,0823 0,0823 0,2387 

TC -> MO 0,0220 0,0367 0,0992 0,0992 0,2219 

MO -> AP -0,0156 0,0026 0,2276 0,2276 0,0684 

SE -> AP 0,2099 0,2055 0,1837 0,1837 1,1425 

TBP -> AP 0,1588 0,1308 0,0883 0,0883 1,7977 

TBP -> MO 0,2306 0,2243 0,0888 0,0888 2,5967 

Sumber: data primer (diolah) 

Keterangan: 

AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  

OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  

CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  

LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  

MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  

MO = Motivasi (Motivation) 

TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  

TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  

SE = Self-efficacy 
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 Tabel 4.19 di atas menunjukkan nilai t-statistik dari setiap hubungan antar 

konstruk di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah 

sehingga syarat suatu hipotesis terdukung adalah apabila nilai t-statistik di atas 

1,64. Hubungan antara dua konstruk yang memiliki nilai t-statistik di bawah 1,64 

menunjukkan bahwa hipotesis tidak terdukung atau ditolak. Berdasarkan hasil 

tersebut, tujuh dari 14 hipotesis dapat dibuktikan. 

Tabel 4.20  

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 

Hipotesis yang Diajukan 

Hasil Uji 

Hipotesis 

(t-values) 

Simpulan 

H1 : Budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi 
2,1313 Didukung 

H2 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi 
1,8421 Didukung 

H3 : Imbalan moneter berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi 
1,1148 Tidak didukung 

H4 : Tekanan anggaran waktu berpengaruh 

negatif terhadap motivasi auditor 
1,7977 Didukung 

H5 : Kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap motivasi auditor 
0,2219 Tidak didukung 

H6 : Komitmen organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor 
1,7230 Didukung 

H7 : Motivasi auditor berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor 
0,0684 Tidak didukung 

H8 : Budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor 
1,8831 Didukung 

H9 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor 
1,2461 Tidak didukung 
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H10 : Imbalan moneter berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor 
0,4518 Tidak didukung 

H11 : Tekanan anggaran waktu berpengaruh 

negatif terhadap kinerja auditor 
1,7977 Didukung 

H12 : Kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor 
0,2387 Tidak didukung 

H13 : Self-efficacy berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor 
1,1425 Tidak didukung 

H14 : Komitmen organisasi berpengaruh 

positif terhadap motivasi auditor 
9,5674 Didukung 

Sumber: data primer (diolah) 

 Berdasarkan tabel 4.20 di atas, sebanyak tujuh dari 14 hipotesis dapat 

dibuktikan, yaitu H1, H2, H4, H6, H8, H11 dan H14. Sedangkan ketujuh hipotesis 

lainnya tidak bisa dibuktikan dalam penelitian ini.  

 Hipotesis 1 menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 2,1313 atau bernilai di atas 

1,64. Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 didukung atau berhasil membuktikan 

bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Marganingsih dan 

Martani (2010). 

 Hipotesis 2 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,8421 atau bernilai di atas 

1,64. Hal ini berarti bahwa hipotesis 2 didukung atau berhasil membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lok dan Crawford (2004), Jean 

Lee (2005) dan Trisnaningsih (2007). 

 Hipotesis 3 menyatakan bahwa imbalan moneter berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,1148 atau bernilai di bawah 

1,64. Hal ini berarti bahwa hipotesis 3 tidak didukung atau tidak dapat 

membuktikan bahwa imbalan moneter berpengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Riedel 

et al. (1988), Djati dan Khusaini (2003), namun konsisten terhadap penelitian 

Marganingsih dan Martani (2010). 

 Hipotesis 4 menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh 

negatif terhadap motivasi auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,7977 atau bernilai di atas 

1,64. Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 didukung atau berhasil membuktikan 

bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap motivasi auditor. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prasita dan Adi (2007). 

 Hipotesis 5 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap motivasi auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 0,2219 atau bernilai di bawah 1,64. 

Hal ini berarti bahwa hipotesis 5 tidak didukung atau tidak dapat membuktikan 

bahwa kompleksitas tugas berpengaruh secara signnifikan terhadap motivasi 

auditor. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Bonner dan 

Sprinkle (2002) dan konsisten dengan Marganingsih dan Martani (2010). 
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 Hipotesis 6 menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,7230 atau bernilai di atas 1,64. Hal 

ini berarti bahwa hipotesis 6 didukung atau berhasil membuktikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Siders et al. (2001), Jaramillo et al. (2005) dan 

Marganingsih dan Martani (2010). 

 Hipotesis 7 menyatakan bahwa motivasi auditor berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 0,0684 atau bernilai di bawah 1,64. 

Hal ini berarti bahwa hipotesis 7 tidak didukung atau tidak dapat membuktikan 

bahwa motivasi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian Mathis dan Jackson (2004) serta Marganingsih 

dan Martani (2010). 

 Hipotesis 8 menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,8831 atau bernilai di atas 1,64. Hal 

ini berarti bahwa hipotesis 8 didukung atau berhasil membuktikan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Saeed dan Hassan (2000). 

 Hipotesis 9 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,2461 atau bernilai di bawah 1,64. 
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Hal ini berarti bahwa hipotesis 9 tidak didukung atau tidak dapat membuktikan 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

auditor. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Trisnaningsih 

(2007) namun konsisten dengan penelitian Marganingsih dan Martani (2010). 

 Hipotesis 10 menyatakan bahwa imbalan moneter berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 0,4518 atau bernilai di bawah 1,64. 

Hal ini berarti bahwa hipotesis 10 tidak didukung atau tidak dapat membuktikan 

bahwa imbalan moneter berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Libby dan Lipe (1992), 

Sprinkle (2000), Jenkins et al. (1998) namun sesuai dengan temuan Marganingsih 

dan Martani (2010). 

 Hipotesis 11 menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh 

negatif terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh 

tabel 4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 1,7977 atau bernilai di atas 

1,64. Hal ini berarti bahwa hipotesis 11 didukung atau berhasil membuktikan 

bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Liyanarachchi dan McNamara 

(2007). 

 Hipotesis 12 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 0,2387 atau bernilai di bawah 1,64. 

Hal ini berarti bahwa hipotesis 12 tidak didukung atau tidak dapat membuktikan 
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bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian 

ini tidak konsisten dengan penelitian Prasita dan Adi (2007) dan Barron dan 

Harackiewicz (2001) namun sesuai dengan penemuan Marganingsih dan Martani 

(2010). 

 Hipotesis 13 menyatakan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.20, nilai t-

statistik yang dihasilkan sebesar 1,1425 atau bernilai di bawah 1,64. Hal ini 

berarti bahwa hipotesis 13 tidak didukung atau tidak dapat membuktikan bahwa 

self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Philips dan Gully (1997) namun 

sesuai dengan penelitian Nadhiroh (2010).  

 Hipotesis 14 menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap motivasi auditor. Menurut hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 

4.20, nilai t-statistik yang dihasilkan sebesar 9,5674 atau bernilai di atas 1,64. Hal 

ini berarti bahwa hipotesis 14 didukung atau berhasil membuktikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap motivasi auditor. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Trisnaningsih (2007) dan Martani dan 

Marganingsih (2010). 

4.5. Diskusi Hasil Penelitian 

 Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang mendukung penelitian 

sebelumnya maupun tidak mendukung. Hal tersebut perlu dijelaskan oleh peneliti 

agar dapat diketahui penyebab dari setiap hasil penelitian ini. Peneliti akan 
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mendiskusikan setiap hasil temuan berdasarkan masing-masing hubungan variabel 

yang telah dibangun. 

 Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi hasilnya didukung. 

Hal tersebut berarti bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi komitmen 

organisasi. Kotter dan Heskett (1992) menyatakan bahwa budaya organisasi 

adalah nilai yang dianut oleh anggota organisasi dan cenderung membentuk 

perilaku suatu kelompok. Trisnaningsih (2007) juga menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan hasil kesepakatan bersama di antara anggota organisasi 

mengenai nilai-nilai atau aspek penting organisasi. Peneliti menduga hal ini 

disebabkan karena adanya ikatan emosional yang baik di antara auditor di dalam 

organisasi atau KAP yang merupakan hasil dari budaya organisasi. Adanya ikatan 

emosional yang baik yang dimiliki oleh setiap auditor, baik auditor senior maupun 

junior akan dapat memudahkan setiap anggota organisasi untuk menerapkan nilai-

nilai yang disepakati, salah satunya adalah membangun komitmen terhadap 

organisasi tersebut. 

 Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasi dapat dibuktikan. Hal tersebut dapat terjadi 

apabila seorang pimpinan organisasi mampu menjalankan gaya kepemimpinan 

konsiderasi dan gaya struktur inisiatif dengan baik (Kreitner dan Kinicki, 2005). 

Pemimpin yang dapat menjalin hubungan yang baik dengan bawahan, 

mengayomi, serta dapat memberikan arahan pekerjaan dengan jelas dapat 

berpengaruh secara positif terhadap komitmen karyawan kepada organisasi. 
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 Hipotesis 3 menyatakan bahwa imbalan moneter berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi, namun hipotesis tersebut tidak dapat dibuktikan. 

Djati dan Khusaini (2003) menyatakan bahwa kepuasan karyawan terhadap 

kompensasi dapat berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan. Berdasarkan 

pendapat tersebut peneliti beranggapan bahwa auditor yang tidak menerima 

kepuasan atas kompensasi atau imbalan, maka komitmennya terhadap organisasi 

akan lebih kecil daripada yang memperoleh kepuasan atas imbalan. Peneliti 

menduga terjadinya hal tersebut disebabkan karena auditor belum mendapatkan 

kepuasan atas imbalan moneter. Selain itu, diduga juga terdapat faktor lain yang 

lebih mempengaruhi komitmen auditor seperti lingkungan kerja atau budaya 

organisasi yang kondusif sehingga imbalan tidak terlalu berpengaruh secara 

signifikan terhadap komitmennya. 

 Hipotesis 4 menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh 

negatif terhadap motivasi auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dapat 

dibuktikan. Menurut Margheim et al. (2005), tekanan anggaran waktu merupakan 

keadaan ketika suatu satuan kerja audit mengalokasikan waktu yang sangat 

terbatas yang digunakan oleh auditor untuk menyelesaikan prosedur audit tertentu 

Nataline (2007) menyatakan bahwa ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, 

seorang auditor dapat memberikan tanggapan dengan dua cara, yaitu fungsional 

atau disfungsional. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menduga bahwa hal 

itu dapat terjadi apabila auditor tidak dapat menghindari keterbatasan waktu untuk 

menyelesaikan penugasan audit sehingga menurunkan motivasinya untuk 

melaksanakan tindakan fungsional.  
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 Hipotesis 5 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap motivasi auditor dan hal ini tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut berarti 

bahwa kompleksitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

auditor. Jiambalvo dan Pratt (1982) menyatakan bahwa beberapa tugas 

dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit, sementara 

yang lain mempersepsikannya sebagai tugas yang mudah. Berdasarkan hasil 

statistik deskriptif, rata-rata responden menjawab netral. Oleh karena itu, peneliti 

menduga bahwa terjadinya hal tersebut disebabkan karena auditor memiliki 

kemampuan untuk menghadapi penugasan audit yang kompleks sehingga 

kompleksitas tersebut tidak mempengaruhi motivasinya.  

 Hipotesis 6 menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dapat 

dibuktikan. Miller dan Lee (2001) menjelaskan bahwa komitmen organisasi 

adalah keadaan ketika seorang anggota organisasi merasa memiliki kewajiban 

terhadap organisasi sehingga keyakinan tersebut membuat anggota tersebut 

bertahan di dalam organisasi. Peneliti menduga bahwa auditor yang memiliki 

komitmen terhadap organisasinya akan menegetahui kewajibannya terhadap 

organisasi dan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. 

 Hipotesis 7 menyatakan bahwa motivasi auditor berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor, namun hal ini tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan hasil 

penelitian, motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Reksohadiprodjo 

(1990) menjelaskan definisi motivasi sebagai keadaan dalam diri seseorang yang 

menyebabkan adanya dorongan keinginan bagi seseorang untuk melakukan 
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tindakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Robbins dan Judge (2007) juga 

mendefinisikan motivasi sebagai proses untuk menjelaskan intensitas, arah dan 

ketekunan usaha yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Konsep 

tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seseorang 

harus memilki dorongan keinginan yang besar untuk bertindak. Berdasarkan 

konsep tersebut, peneliti menduga bahwa seseorang tidak akan mencapai tujuan 

yang diinginkan apabila motivasi dalam dirinya lebih kecil daripada hambatan 

atau masalah yang dihadapinya. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena 

auditor pernah menghadapi kesulitan atau anggaran waktu yang tidak cukup 

ketika melaksanakan penugasan audit, meskipun auditor tersebut memiliki 

motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan, namun hambatan yang diterima lebih 

besar daripada motivasinya sehingga kinerjanya tetap tidak maksimal. 

 Hipotesis 8 menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dapat 

dibuktikan. Saeed dan Hassan (2000) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat 

mempengaruhi pemikiran, perasaan, interaksi dan kinerja dalam organisasi 

Peneliti menduga bahwa hubungan yang baik yang tercipta melalui pemikiran, 

perasaan dan interaksi di antara anggota organisasi, baik antara atasan dan 

bawahan maupun antar sesama bawahan dapat mempengaruhi kinerja auditor 

karena saling mendukung untuk memajukan organisasi. 

 Hipotesis 9 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan 
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terhdap kinerja auditor. Menurut Luthans (2002), gaya kepemimpinan merupakan 

pola perilaku seorang pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya atau orang lain 

sedemikian rupa sehingga orang lain mau melaksanakan perintah pimpinan 

tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut 

peneliti menduga bahwa untuk mempengaruhi orang lain diperlukan pola perilaku 

sedemikian rupa, seorang pimpinan tidak akan berhasil mempengaruhi bawahan 

apabila pola yang diterapkan pimpinan tidak disukai bawahan. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Siagian (2002) bahwa ketika manajer menjalankan fungsi-fungsi 

manejerial dalam rangka menghasilkan kinerja yang tinggi dan meningkatkan 

kinerja perusahaan, maka manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. 

Peneliti menduga hal tersebut terjadi karena auditor merasa gaya kepemimpinan 

kurang sesuai dan tidak secara signifikan mampu mempengaruhi kinerjanya. 

Selain itu, kinerja mungkin lebih dipengaruhi oleh lingkungan kerja, sarana atau 

fasilitas, dan kemampuan auditor itu sendiri. 

 Hipotesis 10 menyatakan bahwa imbalan moneter berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut tidak dapat 

dibuktikan yang berarti bahwa imbalan moneter tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja auditor. Allen dan Helms (2001) menyatakan bahwa 

imbalan moneter dapat mempengaruhi motivasi seseorang, motivasi tersebut akan 

mempengaruhi kinerja individu yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi 

kinerja organisasi. Ashton (1990) menyatakan bahwa imbalan akan meningkatkan 

kinerja seseorang dalam tekanan pekerjaan atau kompleksitas tugas yang tinggi 

ketika orang tersebut tidak menerima alat bantu keputusan. Berdasarkan penelitian 
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tersebut peneliti beranggapan seseorang cenderung meningkatkan kinerjanya 

dalam tekanan pekerjaan yang tinggi apabila mendapatkan imbalan moneter. 

Peneliti menduga terjadinya hal tersebut disebabkan karena imbalan yang diterima 

tidak sebanding dengan tekanan pekerjaan yang dilakukan sehingga auditor tidak 

meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga diduga ada faktor lain yang lebih 

berpengaruh terhadap kinerja seperti lingkungan kerja dan alat bantu atau fasilitas. 

Alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat Marganingsih dan Martani (2010).  

 Hipotesis 11 menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh 

negatif terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut dapat 

dibuktikan. De Zoort dan Lord (1997) mendefinisikan tekanan anggaran waktu 

sebagai kendala waktu yang mungkin timbul karena keterbatasan sumber daya 

yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas. Liyanarachchi dan McNamara 

(2007) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu dapat menyebabkan seorang 

auditor melakukan penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan audit, seperti 

mengurangi pekerjaan pada prosedur audit tertentu, menggunakan bukti audit 

yang memiliki kualitas rendah, atau menghilangkan sebagian prosdur audit. 

Berdasarkan pengertian dan pendapat tersebut peneliti beranggapan bahwa 

keterbatasan sumber daya pada anggaran waktu yang sedikit untuk menyelesaikan 

tugas dapat mendorong auditor melakukan penyimpangan sehingga menurunkan 

kinerja auditor. 

 Hipotesis 12 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut tidak dapat 

dibuktikan dan menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh 
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terhadap kinerja auditor. Sanusi dan Iskandar (2007) menyatakan bahwa 

kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan dan 

sulit. Namun kompleksitas suatu penugasan juga tergantung pada persepsi 

individu sebagaimana dinyatakan oleh Restuningdiah dan Indriantoro (2000) 

bahwa suatu pekerjaan audit dapat dimungkinkan sulit bagi seseorang atau mudah 

bagi yang lainnya. Peneliti menduga terjadinya hal tersebut dipengaruhi oleh 

kemampuan dan pengetahuan auditor yang cukup tinggi dan baik sehingga auditor 

memiliki persepsi bahwa adanya kompleksitas tugas tidak mempengaruhi kinerja 

auditor tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Tan et al. (2002) yang dikutip oleh 

Marganingsih dan Martani (2010).. 

 Hipotesis 13 menyatakan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan menurut hasil penelitian. 

Bandura (1993) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan individu 

terhadap kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan tugas pada tingkat tertentu, 

yang dapat mempengaruhi aktifitas pribadi dalam mencapai suatu tujuan. Selain 

itu, Woolfolk (2004) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan 

terhadap kompetensi personal dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut maupun konsep self-efficacy yang telah diuraikan 

sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa self-efficacy hanya sebatas keyakinan 

seseorang akan kompetensinya terhadap sesuatu yang akan dihadapi, hal ini 

berarti bahwa setelah seseorang menjalankan tugasnya tersebut, belum tentu hasil 

yang diperoleh sesuai dengan yang diyakini sebelumnya. Peneliti menduga bahwa 

terjadinya hal tersebut disebabkan oleh self-efficacy auditor yang pada 
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kenyataannya tidak menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan atau 

keyakinannya sehingga dapat dikatakan self-efficacy tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja auditor. Penyebab lain yang diduga oleh peneliti yaitu 

pengalaman sebagian auditor yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data 

profil responden yang menunjukkan bahwa sebesar 71% responden baru bekerja  

di bawah dua tahun. Selain itu, diduga disebabkan juga oleh adanya faktor-faktor 

lain yang lebih mempengaruhi kinerja auditor secara nyata seperti fasilitas, 

kemampuan dan komitmen, lingkungan kerja, atau tekanan anggaran waktu yang 

terlalu sedikit. 

 Hipotesis 14 menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap motivasi auditor. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini dapat dibuktikan. 

Cherrington (1996) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan nilai 

personal yang cenderung mengacu pada sikap loyalitas terhadap organisasi. 

Mathis dan Jackson (2004) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi 

menunjukkan tingkat keyakinan dan penerimaan seorang anggota terhadap tujuan 

yang ingin dicapai organisasi yang membuat anggota organisasi ingin bertahan di 

dalam organisasi. Peneliti beranggapan bahwa seseorang yang loyal atau 

berkomitmen terhadap organisasi akan berusaha menerima dan berkeinginan 

melaksanakan tujuan-tujuan organisasi. Peneliti menduga auditor yang telah 

berkomitmen terhadap organisasinya akan memiliki motivasi yang untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 


