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ABSTRACT 

The purposes of this research are examining the factors that influence auditor’s 

job statisfaction and the effects of job statisfaction to auditor’s turnover. In this 

research, job statisfaction is measured by job descriptive index such work itself, pay, 

promotion, boss, and co-worker. 

 Data were collected by distributing questionnaires to auditors who work on the 

public accounting in South Jakarta. Total sample is 80 which consists of 50 auditors 

from affiliation accounting firm and 30 auditors from non-affiliation accounting firm. 

The data were analyzed with two models of regression (multiple regression). 

Results showed that in non-affiliation accounting firms, only mentoring and 

motivation that has positif significant effects on auditor’s job statisfaction, while in 

affiliation accounting firms, mentoring, motivation, and hygiene factors have positif 

significant effects on auditor’s statisfaction. Job satisfaction has negative significant 

effect on turnover on two types accounting firms. If the auditors are satisfied with the 

work, then their turnover will be low. 

 

Keyword: auditor, job statisfaction, turnover, mentoring, task complexity, motivation, 

hygiene factors.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bidang jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), meliputi jasa 

atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah audit umum 

atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas 

pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit 

serta atestasi lainnya. Jasa non-atestasi, yang mencakup jasa yang berkaitan dengan 

akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi.  

Dalam era globalisasi, jasa-jasa yang diberikan KAP mempunyai peranan penting 

dalam dunia bisnis, terutama untuk jasa atestasi yang berupa audit umum atas laporan 

keuangan. Dalam dunia bisnis, perusahaan membutuhkan sumber dana dari investor, 

sedangkan investor menanamkan modalnya berdasarkan penilaian pada perusahaan yang 

akan ditanamkan modalnya. Salah satu pertimbangan penilaian investor dapat dilihat 

melalui laporan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Peraturan BAPEPAM 

Nomor Kep-36/PM/2003 menyebutkan bahwa perusahaan yang  go public diwajibkan 

menyampaikan laporan  keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor akan menambah keyakinan calon investor dalam penilaian laporan 

keuangan perusahaan sehingga akan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. 

Faktor penting dalam menentukan kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan 

publik adalah jumlah sumber daya yang dimiliki oleh akuntan publik itu sendiri. 

Berdasarkan data statistik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per Juli 2010, jumlah 
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akuntan publik (pemegang izin praktek) yang ada di Indonesia adalah 905 orang, dimana 

jumlah tersebut didominasi oleh akuntan publik yang berusia 51-90 tahun dengan 

persentase sebesar 64%. Selanjutnya usia 41-50 tahun dengan persentase 25% dan usia 

26-40 tahun hanya sebesar 11%. Jumlah akuntan publik tersebut tersebar di seluruh 

Kantor Akuntan Publik Indonesia yang berjumlah 501 kantor. Jumlah dari akuntan 

publik tersebut lebih dari sebagian, yaitu 55% bedomisili di wilayah Jabodetabek dan 

sisanya menyebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut karir untuk menjadi 

akuntan publik di Indonesia masih mempunyai peluang yang sangat besar. 

Indonesia diindikasikan mengalami kelangkaan pada profesi akuntan publik 

(Fitriany et al, 2010). Berdasarkan data yang dilampirkan oleh IAPI, Indonesia 

mempunyai jumlah penduduk sebesar 230 juta penduduk dan hanya mempunyai 905 

orang akuntan publik. Jika dibandingkan dengan negara tetangga kawasan ASEAN 

jumlah ini relatif sedikit. Berdasarkan data IAPI per Juli 2010, Singapura dengan jumlah 

penduduk sekitar 5 juta jiwa mempunyai akuntan publik sekitar 15.000 orang, Filipina 

dengan jumlah penduduk 88 juta jiwa mempunyai akuntan publik sebanyak 15.000 

orang, Thailand dengan jumlah penduduk 66 juta jiwa mempunyai akuntan publik 

sebanyak 6.000 orang, Malaysia dengan jumlah penduduk 25 juta jiwa mempunyai 

akuntan publik sebanyak 2.500 orang, Vietnam dengan jumlah penduduk 85 juta jiwa 

mempunyai akuntan publik 1.500 orang.  

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui penyebab dari 

kelangkaan pada suatu profesi termasuk untuk akuntan publik. Salah satu penyebab 

utamanya adalah masalah yang umum dihadapi oleh akuntan publik di Indonesia, yaitu 

tingkat keinginannya untuk berpindah kerja (turnover) karyawan yang tinggi. Turnover 

harus disikapi sebagai suatu fenomena dan perilaku manusia yang penting dalam 
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kehidupan organisasi dari sudut pandang individu maupun sosial, mengingat bahwa 

tingkat keinginan berpindah karyawan tersebut akan mempunyai dampak yang cukup 

signifikan bagi perusahaan dan individu yang bersangkutan (Suartana, 2000). 

Mudor dan Tooksoon (2011) mengemukakan bahwa turnover suatu organisasi 

dipengaruhi secara langsung oleh job statisfaction. Di dalam organisasi ada peluang yang 

menyebabkan pekerja mengalami rasa ketidakpuasan dengan organisasi tersebut 

sehingga menciptakan korelasi negatif antara job statisfaction dengan turnover (Crandall 

dan Jones, 1991). Hal ini didukung oleh hasil peneliti-peneliti  job statisfaction yang 

menemukan pengaruh negatif antara job statisfaction dengan turnover (Lee, 2000; 

Wenning, 2005; Andini, 2006; Fitriany et al, 2010; Soedibyo, 2010) 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu sikap umum seseorang terhadap 

pekerjanya (Robbins, 1995). Namun definisi ini masih mempunyai makna yang luas dan 

terlalu umum. Nuranisza (2009) mengemukakan bahwa job statisfaction merupakan 

penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang terbedakan dan terpisahkan 

satu sama lain (discrete job elements). Job statisfaction yang tinggi dan sesuai dengan 

keinginan pekerjanya  berakibat terhadap rendahnya  keinginan pekerja untuk 

meninggalkan organisasi tempat ia bekerja dan kemungkinan individu akan mencari 

alternatif pekerjaan lain (Andini, 2006). 

Secara umum, hasil berbagai penelitian tersebut menyarankan bahwa job 

statisfaction merupakan salah satu anteseden (variabel pendahulu) dari keinginan 

akuntan untuk mencari alternatif pekerjaan lain (Cahyono, 2005). Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dengan meningkatkan job statisfaction yang dimiliki auditor dapat 

menekan tingkat turnover.  
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Di dalam melakukan pekerjaanya, akuntan publik selalu behubungan dengan 

pihak lain sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

membutuhkan proses sosialisasi. Salah satu caranya adalah dengan adanya mentoring. 

Maxwell (2008) memandang mentoring sebagai proses yang dapat memberikan manfaat 

yang lebih baik pada orang lain sehinga membuat dirinya menjadi seorang yang lebih 

sukses dibandingkan dengan seseorang yang tidak mau memberikan manfaat pada orang 

lain. Semakin banyak sesuatu yang bermanfaat yang diberikan maka semakin sukseslah 

orang tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian mentoring, 

mereka menemukan bahwa hubungan-hubungan mentoring berkorelasi dengan hasil-

hasil kerja positif, kepuasan kerja yang lebih tinggi (Chao, Waltz & Gardner 1992, 

Whitely & Coester 1993 dalam Cahyono, 2005). Sosialisasi dapat melalui mentoring 

yang didefinisikan sebagai proses membentuk dan mempertahankan hubungan yang 

berkembang yang berlangsung secara intensif antara karyawan senior (pementor) dan 

karyawan junior (Cahyono, 2005).  

Akuntan selalu dihadapkan pada tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-

beda dan saling terkait satu dengan lainnya (Engko dan Gudono, 2007). Jamilah et al. 

(2007) mengungkapkan bahwa kompleksitas tugas terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat 

kesulitan dari suatu tugas dan struktur tuganya. Audit adalah tugas yang cukup kompleks 

sehingga pengujian atas pengaruh faktor kompleksitas tugas dalam melakukan audit 

cukup penting untuk dilakukan.  

Banyak indikator lain yang menentukan tingkat kepuasan kerja pada karyawan 

terhadap pekerjaan yang sedang dijalaninya. Salah satunya adalah motivasi. Motivasi 

berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Seperti yang dikatakan oleh Ching dan Megginson 

(1998) dalam Triton (2009:165) yang mendefinisikan motivasi sebagai perilaku yang 
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ditujukan pada sasaran dimana motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan 

oleh seseorang dalam rangka mengejar suatu tujuan dan motivasi sangat berkaitan erat 

dengan kepuasan kerja. Ahira (2008) mendefinisikan motivasi sebagai penggerak 

manusia untuk bertingkah-laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan 

tertentu. Dengan adanya motivasi yang terbentuk pada diri auditor dalam bekerja, maka 

diharapkan lebih memiliki semangat, arah dan ketekunan sehingga tujuan organisasi pun 

lebih mudah tercapai yang dampaknya akan menimblkan kepuasan kerja pada diri 

auditor itu sendiri. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan pekerjaan tu 

sendiri. Lingkungan kerja yang baik akan emberikan semangat kerja yang baik sehingga 

menimbulkan rasa puas bagi karyawan yang bekerja. Seperti yang dikemukakan oleh 

Dwimawanti (2000) faktor lingkungan (hygiene factors) adalah keseluruhan faktor yang 

harus dipertimbangkan keberadaannya karena akan menimbulkan efek statisfaction dan 

sebaliknya ketiadaan dari faktor ini akan menimbulkan efek distatisfaction pada seorang 

karyawan. Faktor ini merpakan faktor yang selalu ditemui dalam lingkungan kerja 

karyawan yang dapat digunakan untuk memelihara keseimbangan job statisfaction pada 

karyawan. Oleh karena itu faktor ini sering disebut dengan faktor pemeliharaan 

(maintanance factors). 

Merujuk pada penelitian-penelitian yang terdahulu, peneliti tertarik untuk 

mengidentifikasi penyebab terjadinya job statisfaction pada auditor yang bekerja pada 

suatu KAP. Mentoring, kompleksitas tugas, motivasi serta faktor lingkungan dijadikan 

sebagai variabel bebas yang secara langsung dapat mempengaruhi job statisfaction 

auditor dan job statisfaction tersebut berpengaruh langsung terhadap turnover auditor 

pada suatu KAP. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah mengenai sampel yang 

diambil oleh peneliti. Peneliti tertarik untuk melihat apakah terdapat perbedaan 
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mengenai tingkat job statisfaction pada KAP yang berafiliasi dengan asing dengan KAP 

lokal yang berakibat pada tingkat turnover auditor. Alasan peneliti mengambil sampel 

tersebut karena peneliti menduga adanya perbedaan tingkat job statisfaction auditor dan 

turnover yang terjadi antara KAP yang mempunyai campur tangan dengan pihak asing 

dengan KAP lokal yang murni pengelolaannya adalah orang Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan menurunnya tingkat job statisfaction pada diri auditor yang menyebakan 

tingginya angka turnover. Tingkat turnover tersebut diindikasikan menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kelangkaan pada profesi akuntan publik. Oleh karena itu, peneliti 

mengangkat topik ini, yaitu “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Job 

Statisfaction Auditor dan Hubungannya dengan Turnover Auditor” dengan 

melakukan perbandingan pada KAP Afiliasi Asing dan KAP lokal untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan diantara keduanya, khususnya wilayah Jakarta Selatan. 

 

1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah mentoring berpengaruh positif terhadap job statisfaction auditor? 

2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap job statisfaction 

auditor? 

3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap job statisfaction auditor? 

4. Apakah faktor lingkungan berpengaruh positif terhadap job statisfaction auditor? 

5. Apakah mentoring, kompleksitas tugas, motivasi, dan faktor lingkungan secara 

bersama-sama mempengaruhi job statisfaction auditor? 
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6. Apakah job statisfaction berpengaruh negatif terhadap turnover  auditor? 

 

1.2.2 Batasan Penelitian 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi job satisfaction, namun penelitian ini 

dibatasi pada variabel organisasi yang terdiri dari mentoring, kompleksitas kerja, 

motivasi dan faktor lingkungan. Penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan  

KAP menjadi KAP afiliasi asing dan KAP non-asing yang terletak pada wilayah Jakarta 

Selatan. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang 

bekerja pada akuntan publik yang dibatasi oleh posisi (level) junior auditor dan senior 

auditor. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji 

regresi tanpa menggunakan uji analisis jalur dengan hasil yang bersifat kuantitatif. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang analisis beberapa faktor yang mempengaruhi job statisfaction 

dan hubungannya dengan turnover pada auditor ini bertujuan untuk: 

1. Menguji pengaruh positif mentoring yang ada pada KAP terhadap job 

statisfaction auditor. 

2. Menguji pengaruh negatif kompleksitas tugas yang diberikan kepada auditor akan 

terhadap  tingkat job statisfaction pada auditor. 

3. Menguji pengaruh positif motivasi dari auditor  terhadap job statisfaction  

auditor. 

4. Menguji pengaruh positif faktor lingkungan lingkungan terhadap job statisfaction 

auditor. 
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5. Menguji faktor-faktor mentoring, kompleksitas tugas, motivasi, dan faktor 

lingkungan yang secara bersama-sama mempengaruhi job statisfaction auditor. 

6. Menguji pengaruh negatif job statisfaction pada auditor terhadap tingkat turnover 

auditor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai job statisfaction pada profesi auditor yang bekerja di suatu KAP. 

Manfaat lain adalah memberikan gambaran kepada Kantor Akuntan Publik pada 

umumnya dan auditor pada khusunya mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi job statisfaction yang dapat berpengaruh negatif terhadap 

turnover pada auditor sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan jumlah 

akuntan publik di Indonesia. Sehingga setelah mengetahui faktor-faktor tersebut 

diharapkan ada tindak lanjut yang dapat diambil oleh KAP untuk mengantisipasi 

terjadinya kelangkaan pada profesi akuntan publik. 

2. Bagi pihak lain. 

Memberi wawasan mengenai kajian teoristis ilmu pengetahuan. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi penulis. 

Dengan pemahaman dari tujuan-tujuan penelitian yang telah dijabarkan, 

penulis akan mengetahui bagaimana pengaruh dari aspek-aspek kepuasan kerja 

terhadap turnover pada auditor yang bekerja di suatu KAP. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan gambaran umum yang menjadi dasar dilakukannya 

penelitian dimana pada bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian yang berupa uraian tentang bab-bab yang terdapat 

dalam skripsi ini. 

BAB II : LANDASAN TEORISTIS 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. Mencakup landasan teori dan review penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi definisi variabel 

operasional, populasi, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta 

metode pengumpulan dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan 

dengan teori yang berlaku. 

BAB V : PENUTUP  

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.  
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar referensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini. 

Berbagai sumber penelitian sebelumnya maupun literatur acuan didaftar dalam 

bagian ini. 

LAMPIRAN 

Bagian ini meliputi daftar sampel yang digunakan, penelitian yang dilakukan, 

dan berbagai tambahan lain yang mendukung penelitian ini. 
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BabII 

Landasan Teoristis 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Auditor 

Auditor adalah sebuah profesi yang memberikan jasa pelayanan assurance, yaitu 

pelayanan atau jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi 

bagi penggunanya dan pengambilan keputusan. Arens et al (2003:21) membagi auditor 

menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Auditor Eksternal (Akuntan Publik). 

Akuntan publik adalah salah satu jenis auditor yang bertanggung jawab terhadap 

audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari kliennya baik 

perusahaan go public maupun yang tidak dalam skala perusahaan besar maupun 

kecil. 

2. Auditor Pemerintah (Badan Pengawas Keuangan / BPK). 

Di Indonesia auditor pemerintah disebut juga dengan BPK. BPK 

bertanggung jawab terhadap audit atas laporan keuangan pemerintahan 

Indonesia. 

3. Auditor Pajak. 

Auditor pajak merupakan jenis audit kepatuhan. Audit pajak bertanggung 

jawab untuk mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan 

apakah mereka telah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. 
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4. Auditor Internal 

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit 

bagi manajemen. Auditor internal menyediakan informasi yang amat berguna 

bagi pihak manajemen dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan 

dengan efektifitas operasi perusahaan. 

2.1.2 Standar Profesional Akuntan Publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik harus menggunakan suatu standar 

yang digunakan sebagai suatu panduan dalam profesinya yang disebut Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP). SPAP dibagi menjadi tiga kategori dengan 10 

jumlah standar, yaitu: 

A. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

B. Standar Pekerjaan Lapangan 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 
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3. Bukti audit harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, 

pertanyaan dan konfirmasi sbagai dasar untuk memberikan opini audit. 

C. Standar Pelaporan 

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Laporan audit harus mengungkapkan apabila laporan keuangan terdapat 

prinip akuntansi yang tidak konsisten. 

3. Pengungkapan informasi harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain 

dalam laporan audit. 

4. Laporan audit harus membuat pendapat mengenai laporan keuangan secara 

keseluruhan. 

2.1.3 Kode Etik Pofesi Auditor 

Kode etik profesi auditor ditujukan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh 

anggota, untuk semua jenis auditor, baik auditor eksternal, internal, pemerintah maupun 

auditor pajak dalam pemenuhan tanggung jawab pofesionalnya. Kode etik tersebut 

mempunyai enam prinsip bagi auditor, yaitu: 

1. Tanggung Jawab Profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, auditor harus senantiasa 

menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang 

dilakukannya.  

2. Kepentingan Publik 

Auditor merupakan sebuah profesi yang melakukan proses audit untuk 

kepentingan publik. Oleh karena itu setiap auditor berkewajiban untuk senantiasa 
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bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan 

publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

3. Integritas 

Integritas adalah suatu elemen karakter yang dijadikan sebagai kualitas 

yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam 

menguji semua keputusan yang diambil. Integritas mengharuskan auditor untuk 

jujur, mengemukakan apa yang terjadi sesuai bukti audit, bukan untuk 

keuntungan pribadi dengan menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 

4. Obyektivitas atau independensi 

Obyektivitas adalah kualitas yang memberikan nilai jasa yang diberikan 

oleh auditor. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor untuk bersikap adil, 

tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka buruk atau bias, serta 

bebas dari benturan kepentingan atau berada pada pengaruh pihak lain. 

5. Due Care 

Auditor harus melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis 

dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan 

berhati-hati, auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari 

penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan 

obyektivitas. 

6. Lingkup dan Sifat Jasa. 

Anggota yang berpraktek bagi publik harus tetap memperhatikan prinsip 

yang ada dalam kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang 

akan disediakan. 
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2.1.4 Job Statisfaction 

2.1.4.1 Pengertian Job statisfaction 

Menurut Handoko (1997) dan Asa’ad (1987) yang dikutip Triton (2009:164), job 

statisfaction merupakan suatu penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya. Perasaan  seorang pekerja terhadap pekerjaannya dapat berupa perasaan 

yang bersifat positif maupun negatif. Perasaan ini akan timbul sebagai akibat adanya 

perasaan puas (statisfaction) ataupun tidak puas (distatisfaction) terhadap pekerjaan yang 

sedang dilakukan. 

Robbins (1996) mendefinisikan job statisfaction sebagai suatu perilaku umum 

yang ditujukan pada satu pekerjaan. Perilaku tersebut timbul karena adanya perbedaan 

akan jumlah penghargaan atau imbalan yang diterima yang disesuaikan dengan 

ekspektasi yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh Robbins (1996:190) bahwa: 

“Job statisfaction define simply, at this point, as the difference between the 

amount of rewards workers receive and the amount they believe they should receive.”   

Sesuai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila auditor menerima 

penghargaan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diharapkan, maka mereka 

akan merasakan statisfaction terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, apabila auditor tidak 

mendapatkan penghargaan sesuai dengan apa yang diharapkan maka distatisfaction akan 

dirasakan oleh auditor terhadap pekerjaannya. 

Job statisfaction pekerja akan tampak apabila seseorang tersebut merasa 

kebutuhannya telah terpenuhi dari hasil yang telah dikerjakannya. Hal ini ditandai 

dengan adanya semangat yang lebih tinggi terhadap pekerjaanya bila dibandingkan 
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dengan pekerja yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Akibatnya pekerja tersebut 

akan memberikan sikap yang positif terhadap pekerjaan itu sendiri. Menurut Triton 

(2009:164), kepuasan kerja itu akan tampak dalam sikap positif pekerja atas segala 

sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya dan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja 

ini tidak hanya penting bagi karyawan dalam suatu perusahaan tetapi juga penting bagi 

auditor dalam sebuah kantor akuntan publik, dimana mereka harus mampu menunjukkan 

integritas dan profesionalisme sesuai dengan SPAP dan kode etik profesi auditor yang 

berlaku (Surono, 2001). 

Menurut Robbins (1996:190), dua pendekatan yang paling banyak  digunakan 

dalam kepuasan kerja adalah:  

1. Single Global Rating. 

Metode single global rating merupakan metode yang dilakukan tidak 

lebih dari meminta seseorang untuk menanggapi satu pertanyaan mengenai 

kepuasan kerja, seperti “ Dengan menimbang semua faktor, seberapa puaskah 

anda terhadap pekerjaan anda?” Dan dari pertanyaan tersebut responden 

menjawab dengan cara melingkari sebuah nomer antara 1-5 dengan jawaban 

”sangat puas” hingga “sangat tidak puas”.  

2.  Summation Score of  job fascets  

Metode summation score of job fascets merupakan metode yang lebih 

mutakhir dibandingkan dengan metode single global rating. Metode ini 

mengidentifikasi elemen-elemen utama yang ada dalam pekerjaan dan 

menanyakan mengenai perasaan dari setiap pekerja. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya adalah sifat dari pekerjaan itu sendiri, tindakan supervisi, 

pembayaran saat ini, kesempatan promosi, dan hubungan dengan rekan kerjanya. 
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Faktor ini dinilai berdsarkan skala standar dan dijumlahkan untuk mendapatkan 

skor mengenai kepuasan kerja secara keseluruhan. 

Dalam mengukur job statisfaction dibutuhkan beberapa dimensi. Luthans 

(1995:126) membagi tiga dimensi penting mengenai job statisfaction, yaitu: 

1. Kepuasan kerja merupakan sebuah respon emosional terhadap situasi pekerjaan. 

Kepuasaan ini tidak bisa dilihat secara langsung, diraba, namun hanya bisa 

disimpulkan. 

2. Kepuasan kerja seringkali ditentukan oleh seberapa baik hasil yang terpenuhi 

ataupun yang melebihi ekspektasi. Sebagai contoh, apabila karyawan merasa 

bahwa ia telah bekerja keras melampaui teman kerjanya tetapi menerima 

penghargaan maupun balasan yang lebih sedikit, maka kemungkinan ia akan 

bersikap negatif terhadap pekerjaannya, atasan, dan/ atau rekan kerjanya. Ia akan 

merasa tidak puas. Begitupula sebaliknya, ia akan merasa puas apabila pekerja 

mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan dengan teman kerjanya 

karena pekerja tersebut merasa bahwa ia telah bekerja keras melebihi teman 

kerjanya. 

3. Kepuasan kerja menunjukkan beberapa sikap yang terkait. Sikap yang terkait ini 

berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, upah, promosi, supervisi, dan rekan 

kerja.  

 

2.1.4.2 Teori  Job Statisfaction 

Teori–teori mengenai kepuasan kerja mengungkapkan mengenai kebutuhan-

kebutuhan yang dapat memberikan rasa kepuasaan terhadap seseorang sehingga dapat 
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menimbulkan semangat dalam melakukan pekerjaanya. Teori

adalah: 

1. Teori Hierarki Kebutuhan 

Source: Robbins (1996: 214)

Seperti yang dikutip dalam Triton (2009: 169), dalam teori ini Abraham Maslow 

menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan 

dan psikologis, yaitu berupa material maupun non

dasar menggunakan bahwa manusia adalah makhluk yang tak terbatas rasa keinginannya 

atau tanpa henti, dengan alat motivasi yang berupa

adanya hierarki kebutuhan. Seperti yang dikutip oleh

digambarkan oleh Robbins (1996),  h

 

 

menimbulkan semangat dalam melakukan pekerjaanya. Teori-teori yang sering dipakai 

ri Hierarki Kebutuhan (Need Hierarchi ) oleh Abraham Maslow.

Gambar 2.1. 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Source: Robbins (1996: 214) 

Seperti yang dikutip dalam Triton (2009: 169), dalam teori ini Abraham Maslow 

menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan pekerja identik dengan kebutuhan biologis 

dan psikologis, yaitu berupa material maupun non-material. Teori ini menggunakan 

dasar menggunakan bahwa manusia adalah makhluk yang tak terbatas rasa keinginannya 

atau tanpa henti, dengan alat motivasi yang berupa kepuasan yang belum terpenuhi serta 

adanya hierarki kebutuhan. Seperti yang dikutip oleh Luthans (1995:150) dan 

digambarkan oleh Robbins (1996),  hierarki yang dimaksud oleh Maslow adalah:

Self 
Actualization

Esteem Needs

Social Needs

Safety Needs

Physiological Needs

teori yang sering dipakai 

oleh Abraham Maslow. 

 

 

Seperti yang dikutip dalam Triton (2009: 169), dalam teori ini Abraham Maslow 

pekerja identik dengan kebutuhan biologis 

material. Teori ini menggunakan 

dasar menggunakan bahwa manusia adalah makhluk yang tak terbatas rasa keinginannya 

kepuasan yang belum terpenuhi serta 

Luthans (1995:150) dan 

ierarki yang dimaksud oleh Maslow adalah: 
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1. Kebutuhan Fisiologis (Phisiological Needs).  

Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan yang paling dasar  yang 

ingin dimiliki manusia. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk hidup, seperti 

makanan, tempat tinggal, tidur, dan sebagainya. 

2. Kebutuhan Rasa Aman (Safety Needs). 

Kebutuhan rasa aman merupakan hierarki kebutuhan yang kedua. Kebutuhan ini 

meliputi keamanan akan perlindungan dari kecelakaan kerja, jaminan akan 

kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya apabila sudah tidak 

bekerja lagi. Kebutuhan ini meliputi tunjangan kesehatan dan jaminan hari tua. 

3. Kebutuhan Sosial (Social Needs). 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan persahabatan, afiliasi dan interaksi yang 

lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi berkaitan dengan kebutuhan akan 

adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama, 

lingkungan kerja yang baik, dan sebagainya. 

4. Kebutuhan Penghargaan (Esteem Needs). 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan ingin dihormati, dihargai atas prestasi 

seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas 

kerja seseorang. Kebutuhan ini seperti promosi jabatan. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self-Actualization Needs). 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang hierarkinya terletak paling atas 

menurut teori Maslow. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan 
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mengenai potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kebutuhan ini ditujukan untuk 

memperlihatkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan menuangkan ide-ide dan kebutuhanuntuk 

menuangkan potensi dan kemampuan. 

2. Teori Equity 

Teori keadilan (equity theory) mengatakan bahwa individu membandingkan 

masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan dan keluaran orang lain dan 

kemudian memberikan respon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan (Nuranisza, 

2009). Dalam equity theory kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan 

keadilan atau tidak pada suatu situasi. Perasaan keadilan atau ketidakadilan atas sesuatu 

diperoleh orang lain dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang 

sekelas, sekantor maupun tempat lain.  Menurut Luthans (1995:161), elemen-elemen dari 

keadilan ada  tiga, yaitu:  

a. input,  

Input adalah sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan 

terhadap pekerjaannya seperti: umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan 

kecakapan. 

b. outcomes, 

outcomes  adalah sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai hasil  dari 

pekerjaannya seperti:gaji, status, simbol, dan penghargaan. 

c. Person’s perception 

Person’s percepiton adalah suatu persepsi yang dimiliki seorang individu 

terhadap sesuatau yang diberikan berupa input dibandingkan dengan apa yang 

didapatkan berupa outcomes sebagai hasil adri pekerjaaan yang telah 
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dilakukannya. Persepsi ini dilakukan dengan membandingkan rasio input vs 

output yang dimilki oleh orang lain dalam satu lingkungan kerja. 

 

2.1.4.3 Faktor Job Statisfaction 

Ada lima dimensi kerja yang menunjukkan karakteristik penting dari sebuah 

pekerjaan dimana akan memberikan pengaruh terhadap respon seseorang (Smith, Kendal 

dan Hullin, 1969 dalam Luthans, 1995). Selanjutnya Luthans (1995: 126) menjadikan 

lima dimensi tersebut menjadi hal-hal yang berpengaruh pada kepuasan kerja yang saat 

ini dikenal sebagai Job Descriptive Index (JDI), yaitu: 

1. The work Itself. 

Sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan individu dengan tugas yang 

menyenangkan, peluang untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab. 

2. Pay. 

Jumlah  dari keuangan yang diterima dan sejauh mana jumlah tersebut sama 

dengan dengan pekerja yang lain yang mempunyai jabatan setara. Pembayaran ini 

disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh seorang karyawan. Apabila seorang 

karyawan merasa pekerjaan yang ia lakukan lebih berat dibandingkan dengan 

pekerjaan lain yang setara jabatannya, maka ia akan merasa tidak puas. 

3. Promotions. 

Suatu kemungkinan untuk kemajuan dalam hirarki. Peluang promosi 

menampakkan beberapa efek dalam kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan promosi 

mengambil sebuah angka yang berbeda dan memiliki manfaat yang disertai 

dengan penghargaan. 
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4. Supervisions 

Sikap dari supervisi untuk membangun teknik asistensi dan mendukung sikap 

pekerjanya.  

5. Coworkers. 

Sejauh mana sesama pekerja secara teknik mempunyai kemahiran masing-masing 

dan saling mendukung maupun bersosialisasi. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) ada lima faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja, yaitu: 

a. Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment) 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan yang memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

b. Perbedaan (Discrepencies) 

Kepuasan merupakan suatu hasil pemenuhan harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang diperoleh 

individu dari pekerjaanya. Bila harapan lebih besar dari apa yang dterima 

individu tersebut akan merasa tidak puas. Sebaliknya, individu akan puas bila 

menerima manfaat diatas harapan. 

c. Pencapaian Nilai (Value Attainment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai 

kerja individual yang penting. 

d. Keadilan (Equity) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlukan di 

tempat kerja. 

 

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



e. Komponen Genetik 

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menunjukkan perbedaan bahwa perbedaan sifat individu mempunyai arti penting 

untuk menjelaskan kepuasan kerja disamping karakteristik lingkungan pekerjaan. 

2.1.4.4 Efek Job statisfaction  

Menurut Luthans (1995) terdapat 3 efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

adanya job statisfaction, yaitu: 

1. Produktivitas 

Pengukuran produktivitas dapat berdasarkan pada tingkat organisasi dan tingkat 

individual. Berdasarkan hasil penelitian pada tingkat organisasi terlihat bahwa 

organisasi yang mempunyai lebih banyak karyawan yang puas terhadap 

pekerjaannya akan lebih efektif dibandingkan dengan organisasi yang lebih 

sedikit karyawan yang puas. 

2. Tingkat absensi karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, hubungan antar kepuasan kerja dengan 

tingkat absensi karyawan adalah negatif atau berbanding terbalik yaitu semakin 

puas seorang karyawan maka semakin rendah tingkat absensinya dan sebaliknya. 

3. Turnover 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, hubungan antara kepuasan kerja dengan 

tingkat perputaran karyawan adalah negatif atau berbanding terbalik yaitu 

semakin puas seorang karyawan maka semakin rendah tingkat perputarannya 

atau tingkat keluar masuknya karyawan dan sebaliknya. 
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2.1.5 Turnover. 

2.1.5.1 Definisi Turnover 

Setiap perusahaan termasuk Kantor Akuntan Publik pasti pernah dihadapkan 

dengan masalah turnover pada profesi auditor. Keinginan berpindah kerja (turnover) 

adalah keinginan karyawan untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang belum 

diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata (Pasewark dan Strawser, 1996 dalam 

Soedibyo, 2010). Sedangkan Andini (2006) mendefinisikan turnover sebagai pikiran dari 

seorang individu untuk keluar, mencari pekerjaan di luar organisasi hingga keinginan 

untuk meninggalkan oraganisasi yang disebabkan oleh kepuasan gaji, kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi.   

MacLeod dan Malcomsom (1988), Waldman (1990), dan Jovanovic (1979) 

dalam kutipan Bernhardt dan Scoones (1993) menyebutkan bahwa teori standar turnover 

memprediksikan adanya pemisahan antara perusahaan-pekerja yang disebabkan oleh 

beberapa kegagalan, yaitu :  

a) Apabila untuk beberapa alasan seorang pekerja  berproduktifitas lebih rendah dari 

yang diekspektasikan, lalu, karena kekakuan upah atau untuk mengeleminasi 

moral hazard di suatu bagian perusahaan, pekerja harus meninggalkannya 

pekerjaan meskipun mereka memiliki setiap kemampuan yang diminta 

perusahaan. 

b) Apabila pekerja-pekerja diberikan nilai yang seimbang dari seluruh perusahaan, 

ekuilibrium turnover tidak efisien dan menyebabkan penurunan upah. 

Mengutip dari pernyataan Lee (2000) turnover  merupakan masalah yang serius 

bagi karyawan karena : 
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1. Biaya yang diakibatkan turnover yang tinggi 

2. Sebagian besar dari biaya turnover merupakan beban yang tersembunyi seperti 

penurunan moral staf maupun  gangguan terhadap jadwal kerja. 

3. Diasumsikan tingkat turnover sebesar 20%, hal itu berarti bahwa expected cost 

dari mempekerjakan seorang profesi auditor adalah 30% lebih besar dari biaya 

perekrutannya. Oleh karena itu, turnover memiliki dampak yang besar bagi biaya 

operasional perusahaan. 

4. Sebuah studi stimulasi telah menemukan bahwa turnover dapat meningkatkan 

biaya dan durasi dari pengembangan software sebesar 40% - 60% (Abdel – 

Hamid, 1989). Turnover juga dapat menyebabkan perusahaan kehilangan 

competitive advantage (keuntungan kompetitif) karena para karyawan yang 

meninggalkan perusahaan tersebut dapat mentransfer (mengalihkan atau 

memindahkan) pengetahuan mereka ke perusahaan pesaing (Zawacki, 1993). 

2.1.5.2 Proses Turnover 

Turnover merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya ketidakpuasan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang karyawan yang merasa jenuh dan tidak puas 

akan memicu untuk malas dalam bekerja sehingga menimbulkan absennya pegawai 

tersebut. Turnover ini mencerminkan keinginan individu untuk meninggalkan organisasi 

dan mencari alternatif pekerjaan lain ( Suwandi dan Indriantoro, 1999 dalam Soedibyo, 

2010). 
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Gambar 2.2 

Proses Pergantian Pekerjaan yang Diawali oleh Rasa Tidak Puas terhadap 

Pekerjaan 

 

Present Job Statisfaction 

 

 

Intention to Quit 

 

Alternative forms of withdrawal 

- Abseenteeism 

- Apathy 

Turnover  

Sumber: Klingner dan Nabaldian (1985) dalam Triton (2009) 

Menurut Triton (2009), pegawai yang tidak puas tetapi tidak ditampakkan, dan 

selama bekerja pekerja tersebut diam-diam mencari pekerjaan lain, tetapi belum 

menemukan yang sesuai, dapat berdampak munculnya sikap malas dan kurang produktif, 

bahkan  mengalami penurunan produktivitas. Adanya absensi dan sikap yang apatis 

dalam diri pegawai dapat diindikasikan adanya rasa tidak puas dalam diri seorang 

karyawan dan merupakan suatu intensitas untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan akan 

Anticipated statisfaction 

In present job statisfaction 

Anticipated statisfaction 

In alternative job statisfaction 
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berakibat pada turnover. Dengan kata lain, proses turnover dimulai dengan adanya rasa 

tidak puas yang dirasakan oleh auditor terhadap pekerjaannya. Selanjutnya hal lain yang 

ikut mendukungnya adalah adanya alternatif pekerjaan lain yang dapat memberikan 

kepuasan lebih tinggi. Proses turnover ini dirangkum seperti yang digambarkan oleh 

Klingner dan Nalbadian (1985) dalam Triton (2009: 88) pada gambar 2.2 diatas. 

2.1.5.3 Kerugian Turnover  

Turnover  dapat menyebabkan kerugian di suatu organisasi. Seperti yang 

dikatakan oleh Robbins (1996) bahwa turnover dapat menyebabkan gangguan dalam 

menjalankan organisasi yang efisien ketika karyawan yang mempunyai pengetahuan dan 

berpengalaman meninggalkan organisasi tersebut dan pengganti dari karyawan tersebut 

harus segera ditemukan serta siap untuk menanggung tanggung jawabnya. 

Hal ini mengandung arti bahwa kerugian yang ditimbulkan dari turnover ini 

dapat bersifat material maupun non-material dan harus ditanggung oleh organisasi 

termasuk KAP. 

Kerugian material dalam arti KAP kehilangan auditor yang berpengalaman dan 

berpengetahuan yang berkontribusi untuk memberikan penghasilan bagi KAP. Selain itu, 

KAP harus mengeluarkan biaya yang terkait dalam proses rekrutmen untuk mengganti 

posisi dari auditor yang bepindah kerja. Sedangkan non-material berarti KAP kehilangan 

orang yang berkualitas sehingga dapat menurunkan produktivitas dari KAP itu sendiri, 

misalnya karena kurangnya tenaga kerja maka satu karyawan bisa menanggung tanggung 

jawab dari karyawan yang meninggalkan KAP tersebut sehingga produktivitas bisa 

menurun karena tambahan tanggung jawab tersebut. Di samping itu waktu yang 

seharusnya bisa digunakan untuk produktivitas menjadi terbuang karena adanya kegiatan 
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rekrutmen untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan. Menurut uraian Gomes (1995) 

dalam Triton (2009: 87) beberapa biaya yang ditimbulkan akibat pergantian sumber daya 

manusia, dibagi menjadi biaya akuisisi, biaya pembelanjaan, dan biaya separasi. Ketiga 

biaya tersebut masing-masing terkandung kerugian yang bersifat material maupin yang 

bersifat non-material. Adapun biaya-biaya yang dimaksud telah dirangkum dalam tabel 

2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Biaya-biaya Pergantian sumber Daya Manusia 

Sumber : Gomes (dengan penyesuaian Triton) 

2.1.6 Mentoring 

Mentoring adalah sebuah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi termasuk 

pada Kantor Akuntan Publik yang digunakan untuk memelihara dan mengembangkan  

karier auditor. Seperti yang dikatakan Maxwell (2008), orang yang sukses adalah orang 

yang memberikan manfaat bagi orang lain. Di dalam mentoring terjadi proses 

pemindahan manfaat manfaat dari seorang mentor kepada mentee dalam rangka 

 

Biaya akuisisi 

 

Biaya Pembelajaran 

 

Biaya Separasi 

1. Rekrutmen 

2. Seleksi 

3. Penempatan 

4. Biaya Promosi atau 

Mutasi Transfer 

1. Pelatihan formal dan 

orientasi pelatihan 

kerja 

2.     Biaya waktu pelatih 

1. Pembayaran pemisahan 

2.Kerugian efisiensi 

sebelum pemisahan 

3.Kerugian produksi ketika 

posisi kosong 
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membantu orang tersebut melakukan pekerjaannya lebih efektif dan/atau untuk 

kemajuan dalam karirnya. 

  Menurut Cahyono (2005) sosialisasi dapat dilakukan melalui mentoring yang 

didefinisikan sebagai  “ proses membentuk dan mempertahankan yang berkembang yang 

berlangsung secara intensif antara karyawan senior dan karyawan junior.” Mentoring 

merupakan bagian dari pengembangan budaya prestasi kerja yang penting karena tiga 

alasan, yaitu: 

1) Pertama, mentoring menyumbangkan pembentukan rasa kesatuan dengan 

meningkatkan penerimaan nilai dasar organisasi di dalam organisasi; 

2) Aspek sosialisasi mentoring juga meningkatkan rasa keanggotaan; dan  

3) Mentoring dapat meningkatkan hubungan antar pribadi di antara anggota 

organisasi.  

Maxwell (2008) mengatakan bahwa mengembangkan orang hingga ke tingkatan 

selanjutnya dan mebantu mereka untuk sukses melibatkan lebih dari sekedar 

memberikan informasi atau keahlian. Selanjutnya Maxwell (2008:9) memberikan 

pendapat mengenai pembangunan proses mentoring dapat diawali dengan 

mengembangkan sikap: 

a) Menghargai orang lain 

Salah satu cara mengembangkan diri sendiri adalah dengan membuat 

orang lain merasa penting. Seperti dalam kutipan Maxwell (2008:9) : 

“Ketika sesorang tidak merasa baik mengenai dirinya sendiri, ia tidak 

akan pernah percaya bahwa ia sukses, tidak peduli apapun yang ia capai. Namun 

seseorang yang merasa dihargai sudah siap untuk meraih kesuksesan.” 
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b) Menyemangati orang  

Seorang mentor harus menjadi suporter fanatik apabila ingin 

mengembangkan orang lain. Salah satu caranya adalah dengan selalu 

menyemangati pada saat seseorang melakukan suatu pekerjaannya. 

c) Mengembangkan inovasi positif orang lain. 

Keinginan untuk berinovasi dibawa sejak lahir dan terus ada dalam diri 

orang dewasa, namun bagi sebagian besar orang, keinginan itu telah dilakukan 

oleh kurangnya dukungan, kesibukan, stres, sikap yang buruk, kurangnya 

penghargaan dari orang lain, kurangnya sumber daya, pelatihan yang buruk atau 

komnikasi yang salah. 

d) Menjadi panutan bagi orang lain, sebelum menginginkan kepemimpinan. 

Pemimpin yang tidak berhasil diakibatkan karena adanya anggapan bahwa orang 

lain akan mengikutinya karena hal yang ia tawarkan itu baik, namun 

kepemimpinan tidak bekerja dengan cara itu. Seeorang akan mengikuti 

pemimpinnnya apabila mereka percaya terhadap pemimpin tersebut. mentor yang 

menawarkan diri untuk mengangkat mentee ke tempat yang lebih tinggi, harus 

bisa memahami orang yang mau dijadikan mentee tersebut.  

Beberapa asumsi yang membentuk dasar bagi suatu program mentoring yang solid, 

yaitu: 

a) Proses belajar yang terprogram 

Tugas mentor adalah untuk meningkatkan proses belajar yang disengaja 

(intentional learning), termasuk membangun kapasitas auditor melalui metode 

seperti instruksi, coaching, memberikan pengalaman, modelling dan memberi 
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saran agar menghasilkan pengetahuan yang lebih luas dan berguna dalam 

melakukan proses audit maupun jasa audit lainnya.  

b) Menjadikan kegagalan dan kesuksesan sebagai guru yang tangguh. 

Mentor sebagai pemimpin dari suatu proses belajar perlu membagikan cerita 

mengenai cara yang harus dilakukan agar berhasil. Selain itu, mentor juga harus 

membagi pengalamannya bagi mentee. Pengalaman pribadi, anekdot, dan contoh 

kasus, harus diceritakan karena hal-hal tersebut menawarkan hikmah yang bernilai. 

c) Mentoring adalah sebuah kerjasama. 

Mentoring yang sukses berarti membagi tanggung jawab untuk belajar, tanpa 

memperhitungkan fasilitas, materi, waktu, dan semua variable yang ada. Auditor adalah 

pekerja yang saling berhubungan dengan auditor lain. Oleh karena itu dalam 

menjalankan tugasnya diperlukan kerjasama anatr auditor untuk mengerjakan tugas lebih 

baik dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2.1.7 Kompleksitas Tugas  

Michael Long (1985) dalam Guerrero (2004), mendefinisikan tugas (task) 

sebagai: 

“  a piece of work undertaken for oneself or for others, freely or for some reward. 

In other words, by ‘task’ is meant a hundred and one things people do in 

everyday life, at work, at play, and in between. Tasks are the things people 

will tell you they do if you ask them, and they are not applied linguists.” 

 

Sebuah pekerjaan yang ditujukan untuk seseorang atau orang lain dikerjakan 

secara sukarela atau karena mengharapkan mendapatkan imbalan. Dengan kata lain 

dengan adanya “task” mengandung arti bahwa setiap orang melakukan banyak hal dalam 

kehidupan sehari-hari, pada saat bekerja, bermain ataupun diantaranya. Tasks adalah 
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segala hal yang dikerjakan oleh seseorang dan orang akan memberitahukan kepada yang 

lain apa yang dikerjakannya apabila orang lain menanyakannya. 

Dalam melakukan pekerjaannya,  auditor dihadapkan pada pekerjaan yang 

dirasakan terlalu kompleks sehingga berdampak pada tingkat rasa puas yang dirasakan 

oleh para auditor. Dalam menjalankan tugasnya, auiditor measakan keambiguan dan 

merasa sulit untuk memahami pekerjaannya sehingga menimbulkan ketidak konsistenan 

dalam pekerjaannya. Kompleksitas tugas tersebut dikarenakan tugas-tugas yang dihadapi 

auditor berbeda-beda dengan jumlah yang banyak dan saling terkait satu dengan yang 

lainnya. 

Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa kompleksitas muncul 

sebagai akibat dari: 

1. Keambiguan mengenai tugas yang dikerjakan baik tugas utama ataupun tugas 

lain. Ambigu merupakan kerancuan maupun kekurang pemahaman terhadap 

tugas yang sedang dikerjakan. 

2. Ketidakpastian serta lemahnya struktur yang ada dalam tugas yang dikerjakan 

baik tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lainnya. Ketidakpastian ini 

disebabkan karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk menunjang 

penyelesaian suatu tugas yang dikerjakan. 

Jamilah et al (2007) memberikan pandangan bahwa dua aspek penyusun 

kompleksitas tugas, meliputi: 

1. Tingkat kesulitan tugas.  

Tingkat kesulitan ini selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi 

mengenai tugas tersebut. 
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2. Struktur tugas.  

Struktur tugas ini terkait dengan kejelasan informasi yang mendukung dari tugas 

yang dikerjakan (information clarity). 

Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigious) dan tidak terstruktur, 

alternatif-alternatif yang ada tidak dapat diidentiikasi, sehingga data tidak dapat 

diperoleh dari  dan outputnya tidak dapat diprediksi (Nadhiroh, 2010). Selanjutnya 

Chung dan Monroe (2001) mengemukakan argumen yang sama, bahwa kompleksitas 

tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut tidak 

konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan. 

2. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang 

diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. 

Definisi kompleksitas tugas menurut Wood (1986) merupakan fungsi dari tiga 

dimensi dari tugas itu sendiri, yaitu: 

1. Sejumlah perbedaan komponen dan informasi yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas. 

2.  Komplikasi pada pola hubungan antara informasi, tindakan, dan produk.  

3. Stabilitas pola hubungan di atas dari waktu ke waktu.  

Campbell (1988) mengatakan bahwa Kompleksitas berhubungan dengan 

beberapa hak, yaitu : 

a) paling utama adalah sebuah pengalaman fisiologis  

b) sebuah interaksi antara tugas dan karakteristik seseorang dan  

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



c) sebuah fungsi dari karakteristik tugas tersebut 

2.1.8 Motivasi 

2.1.8.1 Pengertian Motivasi 

Kata motivasi berasal dari bahasa latin movere, yang berarti to move. Sehingga 

motivasi dapat diartikan sebagai pendorong individu, yang memiliki kekuatan (intensity), 

arah (direction) , dan kegigihan (persistence) dalam berusaha untuk mencapai suatu 

tujuan atau sasaran (Nuranisza, 2009).  

Motivasi dan kepuasan kerja mempunyai korelasi yang positif. Auditor yang 

mempunyai motivasi tinggi akan merasa bertanggung jawab akan tugas yang sedang 

dikerjakan sehinga menimbulkan semangat kerja dan berdampak pada peningkatan 

kepuasan kerja yang tinggi. Agustia dan Sarita (2008) berpendapat bahwa “Dengan 

adanya auditor yang termotivasi maka dapat lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan dalam organisasi sehingga kepuasan kerja lebih mudah dicapai.” 

Motivasi berarti mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan 

pekerjaan dengan mencoba memenuhi keinginannya atau memberi daya tarik lain 

(Soeharto, 1995). Hal ini sejalan dengan yang didefinisikan oleh Robbins (1996) yang 

mendefinisikan motivasi sebagai kemauan untuk mengerahkan upaya yang sangat tinggi 

menuju tujuan organisasi yang dikondisikan upaya kemampuan untuk memuaskan 

beberapa kebutuhan. Luthans (1995) mendefinisikan motivasi sebagai sebuah proses 

yang diawali dengan sbuah kekurangan fisiologis atau kebutuhan mengenai perilaku 

aktifitas atau penggerak yang ditujukan untuk sebuah tujuan ataupun insentif. Luthans 

(1995: 141) mengemukakan adanya hubungan antara needs, drives dan incentives. 
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Gambar 2.3 

The Bassic Motivation Process 

 

Needs  Drives Incentives 

 

Sumber: Luthans (1995) 

 

Proses motivasi yang dijabarkan Luthans  terdiri dari tiga hal, yaitu:. 

1) Needs 

Needs diciptakan  setiap kali terdapat ketidakseimbangan antara fisiologis dan 

psikologis. Manusia memiliki banyak kebutuhan, begitupula seorang auditor. 

Motivasi auditor akan tumbuh apabila ada sebuah kebutuhan. 

2) Drive 

Drives atau motivasi (dua hal yang sering digunakan secara bergantian), 

ditetapkan untuk meringankan kebutuhan. Sebuah drive yang bersifat fisiologis 

secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah kekurangan yang terarah. 

Drive yang bersifat fisiologis dan psikologis berorientasikan pada aksi dan 

memberikan dorongan energi ke arah pencapaian insentif. Drive dapat dikatakan 

sebagai jantung dalam proses motivasi yang memicu manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan insentif yang ada. Dalam memenuhi kebutuhannya, auditor 

akan termotivasi untuk melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhan yang 

diinginkannya. 

3) Incentives 

Insentif merupakan proses akhir dalam siklus motivasi, yang dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang akan meringankan kebutuhan dan mengurangi drive. 
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Dengan demikian mencapai insentif akan cederung untuk mengembalikan 

keseimbangan fisiologis dan psikologis yang diakibatkan telah terpenuhinya 

kebutuhan sehingga mengurangi atau memotong drive.  

 2.1.8.2 Teori-Teori Motivasi 

I. Teori X dan Y 

 Teori ini dikembangkan oleh Profesor Douglas Mc Gregor dari Massaschutes 

Institute of Technology.  Seperti yang dikutip dalam Manullang (2008:170) di dalam 

teorinya Mc Gregor menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang mungkin diterapkan 

dalam perusahaan. masing-masing pendekatan itu mendasarkan diri pada serangkaian 

asumsi mengenai sifat menusia yang dinamainya Teori X dan Y. Mc Gregor berasumsi 

bahwa “manusia, pada dasarnya tidak senang bekerja.” Teori Y merupakan rancangan 

modern yang didasarkan kepada asumsi bahwa “manusia, pada dasarnya, suka bekerja 

sama, tekun bekerja dan bertanggung jawab.” 

1. Asumsi Teori X mengenai manusia: 

a. pada umumnya manusia tidak senagn bekerja 

b. pada umunya manusia tidak senang berambisi, tidak ingin tanggung jawab 

dan lebih suka diarahkan. 

c. Pada umumnya manusia harus diawasi dengan ketat dan sering harus dipaksa 

untuk memperoleh tujuan-tujuan organisasi 

d. Motivasi hanya berlaku sampai tingkat lower order needs 

2. Asumsi Teori Y mengenai manusia: 

a. bekerja adalah kodrat manusia, jika kondisi menyenangkan 

b. pengawasan diri sendiri tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan orgaisasi 
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c. manusia dapat mengawasi diri sendiri dan memberi prestasi pada pekerjaan 

yang diberi motivasi dengan baik (pada pekerjaan yang dimotiver dengan 

baik) 

d. motivasi tidak saja mengenai lower needs tetapi pula sampai higher order 

needs 

II. Achievement Motivation Theory 

Teori ini dikemukakan oleh David Mc Clelland, direktur Pusat Penelitian 

Kepribadian di Universitas Harvard, bersama dengan kawan-kawannya, setelah 

mempelajari persoalan yang menyangkut keberhasilan selama dua puluh tahun telah 

memformulasikan konsep kebuutuhan untuk keberhasilan 

Seperti yang dikutip dalam Triton (2009:172), teori motivasi prestasi menyatakan 

bahwa seorang pekerja memiliki energ potensial yang dapat dimanfaatkan tergantung 

pada dorongan motivasi, situasi, dan peluang yang ada. Kebutuhan yang dapat 

memotivasi gairah kerja adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan 

kebutuhan akan kekuasaan.  

Menurut David Mc Clelland dalam kutipan Manullang (2008:185), menyatakan 

bahwa orang yang mempunyai kebutuhan untuk keberhasilan, yakni mempunyai 

keinginan kuat untuk mncapai sesuatu, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) mereka menetapkan tujuan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, 

tetapi tujuan itu cukup merupakan tantangan untuk dapat dikerjakan dengan 

baik. 

b) Mereka menentukan tujuan seperti itu, karena mereka secara pribadi dapat 

mengetahui bahwa hasilnya dapat dikuasai sendiri bila dikerjakan sendiri. 

c) Mereka senang pada pekerjaannya itu dan merasa sangat berkepentingan dalam 

keberhasilannya sendiri. 
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d) Mereka lebih suka bekerja di dalam pekerjaan yang dapat memberikan 

gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya. 

III. Teori ERG 

Teori ini dikemukakan oleh Alderfer. Keunggulan teori ERG adalah teori ini 

lebih mendekati keadaan yang sebenarnya menurut data empiris jika teori ini diterapkan 

dalam praktek (Triton, 2009:173). 

Kebutuhan-kebutuhan dalam teori ini dinilai sebagai klompok dan bukan 

merupakan suatu jenjang. Kelopok-kelompok tersebut adalah: 

1) Kebutuhan akan keberadaan (Existence) 

Kebutuhan ini berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan 

fisiologis dan material serta kebutuhan rasa aman seperti kebutuhan akan 

makanan, minuman, perumahan, dan keamanan. Dalam organisasi, kebutuhan ini 

seperti upah, kondisi kerja, jaminan sosial, dan sebagainya.  

2) Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness), 

Kebutuhan ini meliputi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan 

hubungan antar pribadi di tempat kerja. 

3) Kebutuhan akan kemajuan (Growth). 

Kebutuhan ini meliputi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan 

potensi seseorang. 

Singkatan dari ketiga kebutuhan tersebut adalah ERG, E= Existence, R= Relatedness, 

G= Growth. Selanjutnya singkatan  ini dijadikan sebagai nama dari teori yang 

dikemukakan oleh Alderfer. 
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2.1.9 Faktor Lingkungan 

Faktor Lingkungan (hygiene factor) merupakan salah satu bagian dari teori yang 

dikembangkan oleh Herzberg. Rasa ketidakpuasan pada auditor dalam bekerja akan 

terjadi apabila KAP mengabaikan faktor lingkungan. Seperti yang dikutip Dwimawanti 

(2000), “ Faktor lingkungan ini tidak memberikan motivasi, tetapi dapat menimbulkan 

ketidakpuasan kerja.” Selanjutnya Dwimawanti (2000) mendefinisikan faktor lingkungan 

ini sebagai keseluruhan faktor keberadaannya dapat menyebabkan kepuasan, dan 

sebaliknya jika faktor ini diabaikan dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan kerja.   

Faktor lingkungan sering disebut sebagai faktor pemeliharaan (maintanance 

factor). Faktor-faktor pemeliharaan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

hakikat pekerja yang ingin memperoleh ketentraman jasmaniah (Triton 2009:171). 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus selama auditor 

bekerja pada KAP. Karena faktor lingkungan ini melukiskan hubungan kerja dengan 

konteks atau lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya (job context). Jadi 

selama auditor bekerja pada KAP, faktor lingkungan ini akan terus mempengaruhi rasa 

puas terhadap pekerjaannya. 

Seperti yang dikuti dalam (Dwimawanti, 2000), faktor lingkungan terdiri dari: 

1. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration). 

Yang termasuk dalam faktor ini adalah keputusan untuk mengangkat oran luar 

bagi jabatan tingkat atas, penyediaan tempat parkir, insentif, dsb. 

2. Supervisi (technical supervisor). 

Yang termasuk dalam faktor ini adalah kesempatan bagi pegawai rendahan untuk 

berpartisipasi dalam hal tertentu. 
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3. Hubungan antarpribadi dengan atasan (Interpersonal Supervision). 

Yang termasuk dalam fakor ini adalah tingkat penghargaan atasan dengan 

bawahan, hubungan pribadi antar atasan dengan bawahan. 

4. Kondisi Kerja (Working Condition) 

Yang termasuk dalam faktor ini adalah adanya musik, ruangan yang sejuk, sinar 

yang cukup, dan tidak bising. 

5. Gaji (Wages) 

Seseorang belum dapat mengharapkan faktor kepuasan tercapai, sebelum 

kekecewaan di dalam pekerjaan dapat dihilangkan terlebih dahulu. Manullang 

(2008:181) menyatakan usaha-usaha pemimpin yang dapat meningkatkan kepuasan 

melalui faktor lingkungan, yaitu; 

1. Technical Supervision 

Dengan technical supervision yang menimbulkan kekecewaan dimaksudkan 

adanya kekurang mampuan di pihak atasan, bagaimana caranya men-supervisi 

dari segi teknis pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya atau atasan 

mempunyai kecakapan teknis yang lebih endah dari yang diperlukan 

kedudukannya. Untuk mngatasinya manajer harus memperbaiki diri dengan jalan 

mengikuti latihan atau pendidikan. 

2. Interpersonal Supervision. 

Menunjukkan hubungan perseorangan antara bawahan dengan atasannya, dimana 

kemungkinan bawahan merasa tidak dapat bergaul dengan “boss”nya. 

Agar kedua faktor di atas tidak menimbulkan kekecewaan bawahan, maka 

minimal tiga kecakapan harus dimiliki oleh atasan: 
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a. Technical skill (kecakapan teknis), meliputi kecakapan menggunakan 

metode dan proses, dan umumnya berhubungan dengan kemampuan 

menggunakan alat. 

b. Human skill (kecakapan kemanusiaan) adalah kemapuan untuk bekerja di 

dalam atau dengan kelompok, sehingga dapat membangun kerja sama dan 

mengkoordinasikan berbagai kegiatan 

c. Conceptual skill (kecakapan konsepsional) adalah kemampuan 

memahami kerumitan seluruh organisasi, sehingga dalam bebrbagai 

tindakan yang diambil tekanan selalu dalam usaha merealisasi tujuan 

organisasi keseluruhan. 

3. Policy and Administration 

Kebijakan ini, umumnya dibuat tertulis sehingga auditor mengetahui kebijakan 

apa yang ada pada KAP tempat mereka bekerja. Kebijakan ini umumnya 

ditentukan oleh pimpinan tertinggi pada KAP. 

4. Gaji 

Pada umumnya, masing-masing manajer tidak dapat menentukan sendiri skala 

gaji yang berlakudi dalam unitnya. Tetapi manajer berkewajiban untuk menilai 

apakah jabatan-jabatan di bawah pengawasannya mendapat kompensasi sesuai 

dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. 

5. Keadaan Pekerjaan. 

Manajer dapat memperjuangkan mengenai kondisi pekerjaan, seperti ruangan 

khusus bagi unitnya, penerangan perabot, suhu yang sesuai dan kondisi fisik 

lainnya yang dapat menimbulkan kenyamanan bagi auditor. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian yang menguji secara empiris  mengenai pengaruh negatif job 

statisfaction terhadap turnover baik melalui sampel KAP maupun non-KAP. Lee (2000) 

melakukan penelitian turnover dengan mengambil sampel para profesional teknologi 

informasi. Dalam penelitiannya Lee menemukan adanya pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap turnover. Selanjutnya Fitriany et al (2010) mengadakan penelitian 

turnover pada KAP dengan membagi KAP menjadi 3 berdasarkan jumlah auditor yang 

bekerja, yaitu: KAP besar; KAP menengah; dan KAP kecil. Dalam penelitiannya ketiga 

jenis KAP tersebut terbukti bahwa job statisfaction berpengaruh signifikan terhadap 

turnover. Kedua pneliti tersebut sama-sama menggunakan instrumen kuesioner dalam 

penelitian mereka. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi job statisfaction. Salah satunya adalah 

mentoring. Cahyono (2005) melakukan penelitian hubungan positif antara mentoring 

dengan job statisfaction dengan sampel staf akuntan publik dengan menggunakan teknik 

sampel accidental sampling. Dalam penelitiannya, Cahyono menggunakan instrumen 

kuesioner yang disebarkan sebanyak 500. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa mentoring terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job 

statisfaction. Kesimpulan tersebut didukung oleh penelitian dari Surono (2001) yang 

melakukan penelitian dengan sampel KAP big five dan KAP non-big ive. Dalam 

penelitiannya ditemukan adanya pengaruh positif secara signifikan variabel mentoring 

terhadap kepuasan kerja.  

  Engko dan Gudono (2007) melakukan penelitian mengenai kompleksitas tugas. 

Sampel yang diambil adalah auditor yang bekerja pada KAP Surabaya, Jogjakarta dan 

Semarang. Dalam penelitiannya mereka menggunakan instrumen kuesioner. Dalam 

penelitiannya ada indikasi bahwa semakin rendah kompleksitas tugas maka akan 
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meningkatkan kepuasan kerja melalui gaya kepemimpinan suportif. Sedangkan Fitriany 

et al (2010) tidak menemukan adanya pengruh negatif secara signifikan antara 

kompleksitas tugas dengan job statisfaction. Perbedaan ini dimungkinkan karena pada 

penelitian Engko dan Gudono kompleksitas tugas digunakan sebaagai variabel 

moderating dari gaya kepemimpinan dan kepuasaun kerja. Sedangkan Fitriany et al, 

komplksitas tugas dijadikan sagai variabel bebas dari job statisfaction. Penelitian ini 

menerapkan seperti penelitian Fitriany et al dengan menggunakan kompleksitas tugas 

sebagai variabel bebas. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya, terletak 

pada sampel yang diambil. 

Faktor lain yang mempengaruhi job statisfaction adalah motivasi. Agustia dan 

Sarita  (2008) mengadakan penelitian motivasi dengan mengambil sampel auditor senior 

dan junior yang bekerja pada 43 KAP di Surabaya. Dalam penelitiannya, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

auditor. Peneliti motivasi menemukan adanya pengaruh positif terhadap job statisfaction. 

Sampel penelitian-penelitian tersebut tidak hanya sebatas pada KAP. Seperti yang 

dilakukan  Prabu (2005) dengan mengambil sampel pegawai Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) kabupaten Muara Enim, dengan jumplah sampel 

sebanyak 70 orang. Penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa variabel-variabel 

motivasi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Peneliti lainnya adalah Nuranisza (2009) yang melakukan penelitian 

motivasi dengan sampel karyawan Multi Level Marketing. Nuranisza mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan positif secara signifikan antar motivasi dan kepuasan 

karyawan MLM. 
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Tabel 2.2 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

Tahun Nama Judul Keterangan Hasil Analisa 

2000 Lee, P.C 

Boon 

Turnover of 

Information 

Technology 

Professionals: a 

Contextual Model 

(1) Menguji faktor-

faktor motivasi, 

role ambiguity, 

dan role conflict 

terhadap job 

statisfaction. 

(2) Menguji 

hubunganjob 

statisfaction dan 

turnover intention 

(3) Menguhi 

hubungan 

moderasi growth 

need and strength 

� Job statisfaction 

terbukti 

mempunyai 

pengaruh negatif 

yang signifikan 

terhadap 

turnover 

intention. 

� Motivating 

potential score 

terbukti 

berpengaruh 

positif terhadap 

job statsfaction 

2001 Surono, S.R Studi Perbandingan 

Hubungan Antara 

Tindakan Supervisi 

dan Lingkungan 

Kerja dengan 

Kepuasan Kerja 

Auditor Antara KAP 

“Big Five” dengan 

KAP “Non Big Five” 

di Jakarta, 

Indonesia. 

Y= a+bX1+cX2+ dX3 + 

eX4 

Dimana: 

 Y= kepuasan kerja 

X1= supervisi/ 

kepemimpinan/ 

mentoring 

X2= lingkungan kerja 

X3= kondisi kerja 

a= faktor lain (error). 

� Terdapat korelasi 

positif antara 

pelaksanaan 

tindakan 

supervisi/ 

kepemimpinan/ 

mentoring dan 

aspek 

penugasan, dan 

lingkungan kerja 

yang meliputi 

aspek kondisi 

kerja dengan  
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Tahun Nama Judul Keterangan Hasil Analisa 

    kepuasan 

kerja. 

� Tingkat 

pelaksanaan 

tindakan 

supervisi dan 

lingkungan kerja 

auditor di KAP 

“Big Five” lebih 

tinggi 

dibandingkan 

dengan KAP “Non 

Big Five”. 

� Kepuasan kerja 

dipengaruhi 

positif oleh 

tindakan 

supervisi dan 

lingkungan kerja.  

 

2005 Cahyono, 

Dwi 

Pengaruh 

Mentoring 

Terhadap Kepuasan 

Kerja , Konflik 

Peran dan Prestasi 

Kerja  Serta Niatan 

Untuk Pindah  

• Mentoring terhadap 

auditor independent 

KAP berpengaruh 

negatif terhadap 

konflik peran , 

berpengaruih positif 

pada prestasi kerja  

 

• Hasil penelitiannya 

menemukan 

bahwa mentoring 

formal dan 

informal 

berpengaruh 

positif terhadap 

prestasi kerja dan 

kepuasan kerja 

auditor  
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Tahun Nama Judul Keterangan Hasil Analisa 

  (Studi Empiris di 

Lingkungan Kanto 

Akuntan Publik) 

• Prestasi kerja 

auditor independen 

berpengaruh pada 

niatan pindah 

independe

n 

2005 Prabu, 

Anwar 

Pengaruh Motivasi 

Terhadap Kepuasan 

Kera Pegawai 

Badan Koordinasi 

Keluarga 

Berencana 

Nasional 

Kabupaten Muara 

Enim. 

 

• Meneliti pengaruh 

faktor-faktor 

motivasi yang 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja. 

• Faktor-faktor 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja. 

2007 Engko, 

Cecilia dan 

Gudono 

Pengaruh 

Kompleksitas Tugas 

dan Locus of 

Control  terhadap 

Hubungan Antara 

Gaya 

Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja 

Auditor 

•  Tingginya 

kompleksitas tugas 

memoderasi 

hubungan positif 

gaya kepemimpinan 

direktif  dan 

kepuasan kerja 

• Rendahnya 

Kompleksitas 

memoderasi 

hubungan positif 

suportif terhadap 

kep.kerja 

• Locus of control 

eksternal / internal 

meningkatkan  

hubungan antara 

• Kompleksitas tugas 

tidak dapat 

memoderasi 

hubungan antara 

kepemimpinan 

direktif dan 

kepuasan kerja. 

• Perilaku pemimpin 

dipengaruhi oleh 

kompleksitas 

tugas. 

• Semakin rendah 

kompleksitas tugas 

maka 

kepemimpinan 

suportif akan 

meningkatkan  

Lanjutan  Tabel 2.2 
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Tahun Nama Judul Keterangan Hasil Analisa 

   kepemimpinan 

direktif / suportif 

dan kepuasan kerja. 

Kepuasan 

kerja 

2010 Firiany et al Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi  

Job Statisfaction 

Auditor dan 

Hubungannya 

dengan 

Performance dan 

Keinginan 

Berpindah Kerja 

Auditor 

(Perbandingan KAP 

kecil, Menengah 

dan Besar). 

(1) Jobs=Leader_Ci+ 

Leader_Si+ 

Complex+ Time+ 

Char+ Gender+ 

Exp+ Age+Lev+e 

(2) Perform= 

Job+Char+ 

Gender+Exp+ 

Age+Lev+e 

(3) TI= Jobs+Perform+ 

Char+Geneder+ 

Exp+Age+Lev+e 

 

• Kompleksitas 

tugas terbukti 

tidak 

berpengaruh, 

dan 

bertentangan 

dengan hasil Mc 

Daniel (1990). 

• Pengalaman dan 

level 

berpengaruh 

terhadap Jobs 

pada KAP besar  

• Jobs statisfaction 

terbukti 

berengaruh 

negatif pada 

semua jenis KAP. 

Sumber: Peneliti 

 

 

 

 

 

Lanjutan  Tabel 2.2 
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2.3 Kerangka Penelitian

 

 

Sumber: Peneliti 

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Hubungan Mentoring dengan Kepuasan Kerja

Maxwell (2008) memandang mentoring sebagai proses yang dapat memberikan 

manfaat yang lebih baik pada orang lain sehinga membuat dirinya menjadi seorang yang 

lebih sukses dibandingkan dengan seseorang yang tidak mau memberikan manfaat pada 

orang lain. Dengan kata lain apabila seorang auditor diberikan manfaat yang lebih baik 

Kontrol: 
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manfaat yang lebih baik pada orang lain sehinga membuat dirinya menjadi seorang yang 

lebih sukses dibandingkan dengan seseorang yang tidak mau memberikan manfaat pada 

n kata lain apabila seorang auditor diberikan manfaat yang lebih baik 

Job 

Statisfaction 

H1 

H2 

H6 

H3 

H4 

H5 

Maxwell (2008) memandang mentoring sebagai proses yang dapat memberikan 

manfaat yang lebih baik pada orang lain sehinga membuat dirinya menjadi seorang yang 

lebih sukses dibandingkan dengan seseorang yang tidak mau memberikan manfaat pada 

n kata lain apabila seorang auditor diberikan manfaat yang lebih baik 

Turnover 

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



maka mereka akan merasa lebih dihargai, mempunyai banyak pengetahuan, manfaat 

sehingga memberikan hasil kerja yang positif dan berakibat pada kepuasan kerja yang 

meningkat. Penelitian-penelitian mentoring menemukan bahwa hubungan-hubungan 

mentoring berkorelasi dengan hasil-hasil kerja positif, kepuasan kerja yang lebih tinggi 

(Chao, Waltz & Gardner 1992, Whitely & Coester 1993 dalam Cahyono, 2005). 

Maxwell (2008) memandang mentoring sebagai proses yang dapat memberikan manfaat 

yang lebih baik pada orang lain sehinga membuat dirinya menjadi seorang yang lebih 

sukses dibandingkan dengan seseorang yang tidak mau memberikan manfaat pada orang 

lain. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti menduga bahwa dengan 

adanya mentoring yang ada pada KAP afiliasi asing maupun lokal akan meningkatkan 

kepuasan kerja pada diri auditor, sehingga membentuk hipotesis: 

Ho1: mentoring tidak berpengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction 

Ha1: Mentoring berpengaruh positif signifikan terhadap job statisfaction. 

2.4.2 Hubungan Kompleksitas Pekerjaan dengan Job Statisfaction 

Menurut Nadhirroh (2010) kompleksitas tugas mengacu pada keterkaitan atribut 

tugas dan hubungannya dengan sigat-sifat dari komponen kompleksitas tugas. 

Komponen tersebut terdiri dari tiga dimensi (Wood, 1986), yaitu: kompleksitas 

komponen (jumlah dan isyarat informasi yang berbeda), kompleksitas koordinatif (jenis 

dan jumlah hubungan antara tindakan dan isyarat), dan kompleksitas dinamis (perubahan 

dalam tindakan dan isiyarat dan hubungan diantara keduanya). 

Tugas Auditor menjadi semakin kompleks disebabkan tingkat kesulitan dan 

variabilitas tugasnya yang semakin tinggi. Menurut Restuningdiah dan Indriantoro 

(2000) mengemukakan bahwa peningkatan kompleksitas dalam suatu tugas atau sistem 

akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. Peningkatan kompleksitas penugasan 
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dapat menyebabkan akuntan berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan 

penurunan kualitas audit. Hal tersebut tentunya akan menurunkan kepuasan auditor. Oleh 

karena itu, hipotesis yang terbentuk adalah: 

Ho2: Kompleksitas tugas tidak berpengaruh negatif signifikan pada job statisfaction. 

Ha2: Kompleksitas tugas berpengaruh negatif signifikan pada job statisfaction 

2.4.3 Hubungan Motivasi dengan Job Statisfaction 

Job statisfaction dan motivasi mempunyai kaitan yang cukup erat daam diri seorang 

pekerja. Hubungan tersebut dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut (Gomes, 

1995:179-180, dan Triton, 2009: 166-167): 

Gambar 2.5 
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Kuadran pertama menunjukkan keadaan yang ideal. Pegawai dengan motivasi 

dan kepuasan tinggi akan memberikan nilai yang positif baik terhadap individu pegawai 

maupun terhadap organisasi. Kuadran kedua menunjukkan keadaan pegawai yang 

mempunyai motivasi tinggi tetapi tidak puas terhadap pekerjaannya. Apabila hal ini 

dibiarkan dapat menimbulkan turnover. Kuadran ketiga menunjukkan keadaan pegawai 

yang tidak termotivasi oleh segala kepuasan terhadap pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan. Kuadran keempat menunjukkan keadaan yang paling buruk, pegawai 

dengan motivasi dan kepuasan yang rendah akan memberikan nilai negatif pada individu 

maupun organisasi. Berdasarkan kaitan diatas maka peneliti menduga bahwa motivasi 

pada auditor akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja, sehingga hipotesis yang 

terbentuk adalah: 

Ho3: Motivasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap job statisfaction 

Ha3: Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap job statisfaction 

2.4.4 Hubungan Faktor Lingkungan dengan Job Statisfaction 

Faktor Lingkungan dapat menimbulkan distatisfaction apabila diabaikan dalam 

lingkungan kerja auditor (Dwimawanti, 2000). Faktor lingkungan adalah keseluruhan 

faktor yang kalau ada akan menyebabkan kepuasan, tapi sebaliknya kalaupun faktor 

tersebut tidak ada maka ketidakadaan ini akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. 

Berdasarkan teori Hezberg, yang termasuk dalam faktor ini adalah Kebijaksanaan dan 

administrasi perusahaan (company policy and administration), supervisi (technical 

supervisor), hubungan antarpribadi dengan atasan (interpersonal supervision), kondisi 

kerja (working condition), dan gaji (wages). Peneliti menduga bahwa dengan baiknya 

faktor lingkungan ini dapat meningkatkan job statisfaction, sehingga terbentuk hipotesis: 
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Ho4: Faktor lingkungan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap job 

statisfaction. 

Ha4:   Faktor lingkungan  berpengaruh positif signifikan terhadap job statisfaction. 

2.4.5 Hubungan Mentoring, Kompleksitas Pekerjaan, Motivasi dan Faktor 

Lingkungan Terhadap Job Statisfaction. 

Berdasarkan hipotesis 1 hingga 4, ada dugaan bahwa keempat variabel tersebut 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap job statisfaction. Hipotesis yang 

terbentuk adalah: 

Ho5: mentoring, kompleksitas tugas, motivasi dan faktor lingkungan secra bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap job statisfaction. 

Ha5: mentoring, kompleksitas tugas, motivasi dan faktor lingkungan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap job statisfaction. 

2.4.6 Hubungan Job Statisfaction dengan Turnover  

Kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya mempunyai pengaruh terhadap 

keinginan berpindah kerja. Karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah kurang 

bahagia dan tidak termotivasi dengan pekerjaannya sehingga meningkatkan keinginan 

untuk berpindah kerja. Hasil penelitian Lee (2000) dan Fitriany et al (2010) menemukan 

bahwa kepuasan kerja secara langsung berpengaruh negatif terhadap keinginan 

berpindah karyawan. Dalam penelitiannya Fitriany et al (2010) menemukan adanya 

hubungan negatif terhadap keinginan berpndah bekerja auditor pada semua jenis KAP- 

KAP kecil, KAP menengah, KAP besar. 

Toly (2001) menyatakan bahwa bila seorang karyawan telah merasakan kepuasan 

kerja, ia akan merasa nyaman dalam bekerja serta tidak berusaha mencari alternatif 

pekerjaan lainnya. Sebaliknya, bila ia merasakan ketidakpuasan dalam bekerja, ia akan 
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berusaha untuk memikirkan alternatif pekerjaan lainnya. Peneliti menduga auditor yang 

mempunyai tingkat kepuasan kerja yang  tinggi akan meningkatkan integritas maupun 

loyalitas yang ada pada diri auditor terhadap KAP yang menaunginya, sehingga 

menurunkan keinginannya untuk mencari pekerjaan lain dan terus bertahan pada 

organisasi yang menaunginya. Oleh karena itu, hipotesis yang terbentuk adalah:  

Ho6: Job satisfaction tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover 

auditor. 

Ha6: Job satisfaction  berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover auditor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan kumpulan dari subyek ataupun obyek yang akan diteliti dan 

memiliki ciri - ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok subyek 

atau obyek yang lain. Dari kelompok tersebut akan dikenai generalisasi hasil penelitian 

(Sumarsono, 2004 : 44 ). Populasi dalam penelitian ini adalah delapan KAP yang terletak 

di daerah Jakarta Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan kemudahan 

jarak yang dijangkau oleh peneliti dari STIE Indonesia Banking School. Populasi 

penelitian ini adalah 9 KAP yang dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan 

pengelolaannya, yakni KAP afiliasi asing  dan KAP lokal yang terdapat pada lampiran 1 

(tabel 2). 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian atau wakil sebuah populasi yang akan diteliti dan mempunyai 

ciri karakteristik yang sama dengan populasi tersebut. Karena itu sampel harus 

merupakan representasi dari sebuah populasi. (Sumarsono 2004 : 44). Sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini dianggap mewakili dari keberadaan populasi. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik convenience sampling, dimana sampel 

diambil berdasarkan kerelaan hati auditor yang  bersedia secara sukarela untuk mengisi 

kuesioner penelitian dan menjadi sampel penelitian. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data   

3.2.1 Jenis Data  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empris. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder 

a. Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penelti terhadap 

jawaban dari responden. Data primer ini diperoleh dengan menyebarkan 

kuisioner pada responden KAP yang dijadikan populasi dalam penelitian ini. 

Data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian hipotesis 

penelitian.  

b. Data sekunder. 

 merupakan data yang didapat secara tidak langsung yang digunakan 

untuk melengkapi informasi yang di dapat dari data primer yang diperoleh dari 

literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan artikel.  

3.2.2. Prosedur Pengumpulan Data  

Penelitian dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran daftar pertanyaan 

(kuisioner) yang akan diisi oleh responden auditor pada KAP afiliasi asing dan KAP 

lokal di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sebelum dikirimkan kepada 

responden, peneliti melakukan pre-test dengan cara menyebarkan 10 kuesioner pada 2 

KAP dengan tujuan untuk melihat pemahaman dari calon responden terhadap pertanyaan 

pada kuesioner penelitian. Pre-test ini dilakukan dengan menguji validitas dan reabilitas 

atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian. Setelah melakukan 

pre-test peneliti menyebarkan kuesioner mlalui dua cara, yaitu: 
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a. Metode langsung. Peneliti langsung menuju tempat calon responden dan meminta 

untuk mengisi kuesioner tersebut. Selain itu, peneliti menitipkan pada bagian 

HRD untuk dibagikan pada calon responden dengan memberikan jangka waktu 

tertentu  untuk diambil kembali oleh peneliti. 

b. Melalui e-mail yang langsung dikirimkan kepada masing-masing responden.. 

Peneliti mengirimkan kuesioner melalui media elektronik berupa e-mail yang 

dimilki oleh responden dan responden mengembalikan kembali kuesioner 

tersebut melalui e-mail peneliti  

3.3 Variabel Penelitian dan definisi Operasional. 

3.3.1 Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, 

varibel antara, dan variabel independen. Variabel dependen adalah tipe variabel yang 

terikat oleh variabel lain (variabel bebas), sedangkan variabel independen adalah tipe 

variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Nazir, 2003:124). 

Variabel antara adalah variabel yang memediasi hubungan variabel independen dengan 

variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah mentoring, 

kompleksitas tugas, motivasi dan hygiene factor, sedangkan varibel dependennya adalah 

turnover. Variabel yang memediasi dependen dan inidependennya adalah job 

statisfaction. 

3.3.2 Model Peneltian 

Model penelitian dalam penilitian ini dibagi menjadi 2 model, yaitu:  
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Model 1 : 

Y1 = � + ������ + �	
��+ ������� + �������� + ����� + ����� +

��	��� + � 

Keterangan: 

α : Konstanta model 1 

β1- β7  : Koefisien Regresi Model-1 

  e  : error atau faktor kesalahan acak 

Variabel Dependen : 

Y1           : Job Statisfaction 

Variabel Independen : 

Ment :Mentoring 

Komp : Kompleksitas Tugas 

Motiv : Motivasi 

Faklin : Faktor Lingkungan 

Variabel Kontrol  : 

Gen : Variabel dummy Gender (1 = pria ; 0 = wanita) 

Lev : Variabel dummy Level  (1 = Senior ; 0 = Junior ) 

Exp : Variabel dummy experience  ( 1 = masa kerja > 3 tahun ; 0 = masa kerja 0-3 

tahun ) 
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Model 2: 

Y2         =      � +  �!" +  	��� +  ���� +  ���� + � 

Keterangan: 

# : Konstanta model-2 

$1-$4	  : Koefisien Regresi Model-2 

  e  : error atau faktor kesalahan acak 

Variabel Dependen : 

Y2 : Turnover 

Variabel Independen : 

JS : Job Statisfaction  

Variabel Kontrol : 

Gen : Variabel dummy Gender (1 = pria ; 0 = wanita) 

Lev : Variabel dummy Level  (1 = Senior ; 0 = Junior ) 

Exp : Variabel dummy experience  ( 1 = masa kerja > 3 tahun ; 0 = masa kerja 0-3 

tahun ) 

3.3.3 Definisi Operasional 

 Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat enam 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Turnover 

Turnover merupakan suatu keadaan dimana seorang auditor ingin meninggalkan 

pekerjaan yang sedang dijalaninya. Robbins (1996) berpendapat bahwa turnover ini 

sebagai akibat dari adanya rasa ketidakpuasan atas pekerjaan yang sedang dijalaninya. 

Selanjutnya Triton (2009) menjelaskan dalam proses turnover diawali dengan adanya job 

statisfaction terhadap pekerjaannya yang didukung dengan adanya alternatif pekerjaan 

lain yang dirasa lebih memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pekerjaan maupun profesi yang sedang dijalankan. 

Turnover ini diukur melalui indikator adanya alternatif pekerjaan maupun profesi 

lain yang dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi dalam hal pendapatan maupun 

jabatan. Data turnover menggunakan instrumen kuesioner. Pernyataan turnover dalam 

kuesioner penelitian ini merupakan single item dengan menggunakan satu pernyataan 

pada setiap indikator. Data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut diukur melalui skala 

ordinal karena kuesioner yang disebarkan menggunakan skala Likert dengan kisaran 1-5 

dengan alternatif jawaban, yaitu; 5= Sangat Setuju; 4= Setuju ; 3 = Netral; 2= Tidak 

Setuju; 1=Sangat Tidak Setuju. Pengukuran skor turnover adalah: 

()*+,-.* = 	
(01 + (02 + (03

3
 

2. Job Statisfaction. 

Job statisfaction merupakan suatu perilaku umum yang ditunjukkan untuk suatu 

pekerjaan yang sedang dijalani seseorang yang timbul karena adanya perbedaan jumlah 

antara penghargaan atau imbalan yang diterima dengan ekspektasi yang diharapakan 

sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya (Robbins, 1996). Selanjutnya Triton (2009) 

mengemukakan perilaku yang ditimbulkan sbagai aibat dari adanya job statisfaction. 
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Perilaku tersebut diakibatkan adanya perasaan seorang pekerja terhadap pekerjaannya 

yang dapat berupa perasaan puas (statisfaction) ataupun tidak puas (distatisfaction). 

Pengukuran job statisfaction diukur melalui Job Descriptive Index (JDI), yang 

dikemukakan oleh Luthans (1995:126), yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri. 

Sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan individu dengan tugas yang 

menyenangkan, peluang untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab. Kuesioner ini terdiri dari 4 item pertanyaan mengenai pekerjaan. 

b. Upah atau Pembayaran 

Jumlah  dari keuangan yang diterima dan sejauh mana jumlah tersebut 

sama dengan dengan auditor yang lain yang mempunyai jabatan setara. 

Pembayaran ini disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh auditor. 

c. Promosi. 

Kesempatan promosi yang diberikan oleh KAP dapat membuat semangat 

kerja yang tinggi pada diri auditor dan meningkatkan rasa puas pada 

pekerjaannya. hal ini dikarenakan adanya peluang untuk maju atau naik karir 

untuk profesi auditor. 

d. Supervisi/ hubungan dengan atasan. 

Sikap yang diberikan supervisi/ atasan dalam mendukung sikap 

pekerjanya. 

e. Teman kerja. 

Sejauh mana hubungan auditor dengan temen kerjanya dalam 

melaksanakan pekerjaan, saling mendukung, dan bersoaialisasi. 
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 Data job Statisfaction menggunakan instrumen kuesioner. Pernyataan job 

statisfaction dalam kuesioner penelitian ini adalah multi item dengan menggunakan 

empat pernyataan pada setiap indikatornya.  Data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut 

diukur melalui skala ordinal karena kuesioner yang disebarkan menggunakan skala 

Likert dengan kisaran 1-5 dengan alternatif jawaban, yaitu; 5= Sangat Setuju; 4= Setuju ; 

3 = Netral; 2= Tidak Setuju; 1=Sangat Tidak Setuju. Pengukuran variabel job 

statisfaction: 

Indikator	1= 
<=>?@<=>A@<=>B@<=>C

C
 ;   Indikator 2 = 

<=D?@<=DA@<=DB@<=DC

C
 

Indikartor	3	=	
<=E?@<=EA@<=EB@<=EC

C
	;					Indikator	4	=	

<=G?@<=GA@<=GB@<=GC

C
	

Indikator	5	=	
<=IJ?@<=IJA@<=IJB@<=IJC

C
	

	KLMLNOPMQLN,+

= 	
N+RNSML,*1 + N+RNSML,*2 + N+RNSML,*3 + N+RNSL,*4 + N+RNSML,*5

5
	

3. Mentoring 

Mentoring merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan 

manfaat pada orang lain (Maxwell, 2008). Cahyono (2005) mendefinisikan mentoring 

sebagai pengembangan budaya yang penting karena dalam mentoring mempunyai nilai 

rasa kesatuan, aspek sosialisasi, dan hubungan pribadi dengan anggota organisasi yang 

dapat mendukung prestasi kerja.  

Variabel Mentoring diukur berdasarkan sikap yang mendukung dalam mentoring 

yang terdiri dari: 
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a) Menghargai orang lain 

b) Membuat semangat orang lain dalam pekerjaannya. 

c) Mengembangkan motivasi orang lain. 

d) Menjadi panutan bagi orang lain. 

Data mentoring menggunakan instrumen kuesioner. Pernyataan mentoring dalam 

penelitian ini adalah single item dengan menggunakan satu pernyataan pada setiap 

indikatornya.  Data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut diukur melalui skala ordinal 

karena kuesioner yang disebarkan menggunakan skala Likert dengan kisaran 1-5 dengan 

alternatif jawaban, yaitu; 5= Sangat Setuju; 4= Setuju ; 3 = Netral; 2= Tidak Setuju; 

1=Sangat Tidak Setuju. Pengukuran variabel mentoring adalah: 

T.+L,*N+U = 	
TV1 +TV2 +TV3 +TV4

4
 

4. Kompleksitas tugas 

Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstruktur, membingungkan, 

dan saling terkait satu sama lain (Sanusi dan Iskandar, 2007). Kompleksitas tugas pada 

penelitian ini didefinisikan sebagai tugas-tugas yang membingungkan, ambigu, sulit, 

kurang informasi yang menyulitkan auditor serta banyaknya tugas yang diberikan secara 

bersamaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Restudiningsih dan 

Indriantoro (2000), yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas muncul sebagai akibat 

dari: 

1) Kurangnya pemahaman maupun kerancuan mengenai tugas yang dikerjakan baik. 
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2) Ketidakpastian serta lemahnya struktur yang ada dalam tugas yang dikerjakan 

baik tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lainnya. Hal ini dikarenakan 

kurangnya informasi terkait mengenai tugas tersebut. 

 

Bedasarkan ringkasan di atas, maka pengukuran variabel kompleksitas tugas 

terdiri dari: 

1. Kurang pemahaman terhadap tugas yang diberikan. 

2. Tugas yang sulit dan kompleks. 

3. Tugas dengan jumlah banyak dalam waktu bersamaan. 

Data kompleksitas tugas menggunakan instrumen kuesioner. Pernyataan 

kompleksitas tugas dalam penelitian ini adalah: multi item untuk indikator satu dengan 

menggunakan dua pernyataan; single item untuk indikator dua dan tiga dengan 

menggunakan satu pernyataan suntuk indikator dua dan tiga. Data yang dihasilkan dari 

kuesioner tersebut diukur melalui skala ordinal karena kuesioner yang disebarkan 

menggunakan skala Likert dengan kisaran 1-5 dengan alternatif jawaban, yaitu; 5= 

Sangat Setuju; 4= Setuju ; 3 = Netral; 2= Tidak Setuju; 1=Sangat Tidak Setuju. 

Pengukuran skor variabel komleksitas tugas : 

N+RNSML,*	1 =
W(1 + W(2

2
 

W,XYZ.SONLMO = 	
N+RNSML,*1 + N+RNSML,*2 + N+RNSML,*3

3
 

3) Motivasi 
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Menurut Soeharto (1995) motivasi adalah segala sesuatu yang dapat mendorong 

seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan. Robbins (1996) 

mendefinisikan motivasi sebagai kemauan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mengerahkan upaya yang sangat tinggi menuju tujuan dari suatu organisasi untuk 

memuaskan kebutuhan mereka. Motivasi timbul karena adanya sebuah kekurangan yang 

memicu untuk mencapai tujuan tertentu (Luthans, 1995).  

Hal-hal yang memotivasi auditor dalam penelitian ini adalah segala hal yang 

diduga dapat menyebabkan job statisfaction auditor. Hal ini menjadi alat ukur variabel 

motivasi melalui teori motivasi ERG yang terdiri dari: 

1) Kebutuhan akan keberadaan (Existence) 

2) Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness), 

3) Kebutuhan akan kemajuan (Growth). 

Data motivasi menggunakan instrumen kuesioner. Pernyataan motivasi dalam 

penelitian ini adalah multi item. Indikator satu dan dua menggunakan dua pernyataan 

untuk indikator. Indikator tiga menggunakan empat pernyataan. Data yang dihasilkan 

dari kuesioner tersebut diukur melalui skala ordinal karena kuesioner yang disebarkan 

menggunakan skala Likert dengan kisaran 1-5 dengan alternatif jawaban, yaitu; 5= 

Sangat Setuju; 4= Setuju ; 3 = Netral; 2= Tidak Setuju; 1=Sangat Tidak Setuju. 

Pengukuran skor Motivasi adalah: 

Indikator	 1	 =	
[\?@[\A

A
	 	 ;	 Indikator	 2	 =	

[\B@[\C

A
	 	 ;	 Indikator	 3	 =	

[\]@[\^@[\_@[\`

C
	

T,LN-MON =
N+RNSML,*1 + N+RNSML,*2 + N+RNSML,*3

3
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4) Faktor Lingkungan 

Dwimawanti (2000) mendefinisikan faktor lingkungan ini sebagai keseluruhan 

faktor keberadaannya dapat menyebabkan kepuasan, dan sebaliknya jika faktor ini 

diabaikan dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan kerja.  Faktor-faktor tersebut 

merupakan alat ukur dalam faktor lingkungan, yang terdiri dari: 

a. Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (company policy and 

administration). 

b. Supervisi (supervisor). 

c. Kenyamanan Kondisi Kerja (Working Condition) 

d. Ketersediaan sarana dan prasarana. 

e. Gaji (Wages). 

Data faktor lingkungan menggunakan instrumen kuesioner. Penyataan faktor 

lingkungan dalam penelitian ini adalah single item dengan menggunakan satu pernyataan 

pada masing-masing indikator. Data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut diukur 

melalui skala ordinal karena kuesioner yang disebarkan menggunakan skala Likert 

dengan kisaran 1-5 dengan alternatif jawaban, yaitu; 5= Sangat Setuju; 4= Setuju ; 3 = 

Netral; 2= Tidak Setuju; 1=Sangat Tidak Setuju. Pengukuran skor faktor lingkungan 

adalah : 

aN+US)+UM+ = 	
ba1 + ba2 + ba3 + ba4 + ba5

5
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Item Skala Instrumen 

Job 

Statisfaction 

JDI, terdiri dari: 

1. Pekerjaan itu 

sendiri 

2. Upah/gaji 

3. Promosi 

4. Hubungan dengan 

Atasan 

5. Teman Kerja 

 

JSJ 1-4 

 

JSW 1-4 

JSP 1-4 

JSL 1-4 

 

JSCW 1-4 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

Kuesioner 

Turnover 1. Alternatif pekerjaan 

lain 

2. Alternatif pekerjaan 

yang memberikan 

upah lebih tinggi. 

3. Alternatif pekerjaan 

yang memberikan 

jabatan lebih tinggi. 

TO 1 

 

TO2 

 

 

TO 3 

 

 

 

Likert 

 

 

 

Kuesioner 

Mentoring 1. Atasan yang 

berbagi ilmu dan 

ketrampilan 

2. Atsan yang 

perhatian 

3. Atasan yang 

meberikan inspirasi 

positif 

4. Atasan yang peduli 

dengan bawahan 

MN 1 

 

 

MN2 

 

MN3 

 

 

MN4 

 

 

Likert 

 

 

Kuesioner 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Item Skala Instrumen 

Kompleksitas 

Tugas 

1. Kurang pemahaman 

terhadap tugas yang 

diberikan. 

2. Tugas yang sulit dan 

kompleks 

3. Tugas dengan jumlah 

banyak dalam 

waktu bersamaan 

 

KT 1,2 

 

 

KT 3 

 

KT 4 

 

 

 

Likert 

 

Kueioner 

Motivasi 1. Kebutuhan 

eksistensi yang 

terdiri dari: 

a. Kebutuhan 

fisiologis 

b. Kebutuhan rasa 

aman 

2. Kebutuhan akan 

afiliasi dengan 

bersosialisasi. 

3. Kebutuhan untuk 

maju, terdiri dari: 

a. Kebutuhan 

penghargaan 

b. Kebutuhan 

aktualisasi diri 

 

 

 

MO1 

 

MO2 

 

MO3,4 

 

 

 

 

MO5 

 

MO6-8 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

Kuesioner 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Item Skala Instrumen 

Fakto

r Lingkungan 

1. Kebijaksanaan dan 

administrasi 

perusahaan  

2. Supervisi 

3. Kenyamanan 

kondisi kerja  

4. Ketersediaan 

sarana dan 

prasarana. 

5. Gaji. 

 

FL 1 

 

 

FL 2 

FL 3 

 

FL 4 

 

 

FL 5 

 

 

 

 

 

Likert 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

Sumber:peneliti 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif 

yang mengolah dan menyajikan data penelitian namun tidak memberikan keputusan 

untuk populasi. Penelitian ini memberikan gambaran secara umum berdasarkan sampel 

penelitian.  Untuk pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat statistik SPSS 

19. 

3.4.1  Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu uji yang dilkukan untuk mengukur tingkat keabsahan 

dari suatu alat ukur (Riduwan, 2004: 109-110). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui  

ketepatan dari alat ukur terhadap konsep yang akan diukur sehingga benar-benar 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro dan Ridwan, 2011:216).  
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Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan dengan melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk (Ghazali, 2005). 

Total skor konstruk merupakan hasil penjumlahan dari indikator. Kevalidan dari tiap 

indikator dilihat dari perbandingan antara nilai korelasi tiap indikator terhadap total skor 

konstrak dengan r tabel degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Apabila nilai korelasi > r tabel, maka indikator dinyatakan valid.   

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengukur kehandalan 

dari suatu pengukuran. Ghazali (2005:45) menyatakan bahwa : 

“ Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” 

 Pengukuran reabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Kriteria 

dalam reabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai Cronbach Alpha variabel > 0,60 , maka variabel penelitian dinyatakan 

reliabel. 

b. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha  variabel < 0,60 maka variabel penelitian 

dinyatakan tidak reliabel. 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikoleniaritas 

Uji Multikoleniaritas adalah salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk 

menguji ada atau tidaknya suatu korelasi antar variabel bebas (independen) dalam suatu 

model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (Ghazali, 2006). Jika antar variabel bebas saling berkorelasi, maka 

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



variabel-variabel dalam regresi bersifat tidak ortogonal atau variabel bebas mempunyai 

nilai korelasi antar sesama variabel bebas = 0. 

Pengujian multikoleniaritas dalam penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan 

Variance Inflating Factors (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, 

sedangkan hipotesa dalam pengujian multikoleniaritas adalah: 

Ho : Tidak terjadi multikoleniaritas. 

H1 : Terjadi multikoleniaritas 

Apabila nilai tolerance dalam sebuah penelitian ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

maka Ho ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian terjadi 

multikoleniaritas. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menguji korelasi 

antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode 

sebelumnya (t-1) pada suatu model regresi linear (Ghozali, 2006). Autokorelasi muncul 

karena adanya suatu observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan 

lainnya. Autokorelasi sering ditemukan untuk penelitian time series. Hal ini disebabkan 

karena pada time series menggunakan sampel yang sama untuk periode yang berbeda 

sehingga “gangguan” pada sampel cenderung mempengaruhi “gangguan” pada sampel 

yang sama periode berikutnya. 

Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-test), 

dimana statistic Durbin Watson diperoleh dari:  

p = ∑ ût ût-1 

      ∑ût
2 
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Hipotesa yang terbentuk dalam uji autokorelasi adalah: 

 Ho : tidak terjadi autokorelasi 

 H1 : terjadi autokorelasi 

DW-test diuji menggunakan batas bawah (dl) dan batas atas (du) yang dibandingkan 

dengan nilai DW. Aturan perbandingan antara DW dengan dl dan du adalah: 

1) Bila DW < dl; berarti terdapat korelasi positif (+), Ho ditolak. 

2) Bila dl ≤ DW ≤ du; maka tidak dapat diambil kesimpulan pasti. 

3) Bila du < DW< 4-du; berarti tidak terdapat korelasi baik positif (+) maupun 

negatif (-) maka Ho diterima. 

4) Bila DW > 4-dl; berati terdapat korelasi negatif (-), Ho ditolak. 

5) Jika nilai statistik DW berada disekitar angka 2, maka model tersebut terbebas 

dari autokorelasi. Namun uji DW ini memiliki kelemahan, yaitu bila angka 

statistik DW terletak pada daerah dimana kita tidak dapat mengambil kesimpulan 

apapun (dl ≤ DW ≤ du dan 4-du ≤ DW ≤ 4-dl 

c. Uji Heterokedasitas 

Uji heteroskedasitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu regresi. 

Jika variance satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka regresi tersebut 

mengalami heteroskedasitas. Regresi yang baik adalah regresi yang mempunyai variance 

tetap (homoskesdisitas). 

Salah satu cara pengujian heteroskedasitas adalah uji Park. Park mengemukakan 

metode bahwa variance (s
2
) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Dalam 

uji Park, menggunakan persamaan logaritma, yaitu :  

LnU
2
i = α + β LnXi + vi. 

Hipotesa yang terbentuk adalah: 
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 Ho : tidak terjadi heteroskedasitas. 

 H1 : terjadi heteroskedasitas. 

 Apabila signifikansi dari koefisien parameter beta ≤ 0,05, maka Ho ditolak. Hal 

ini berarti regresi terjadi heteroskedasitas. Sebaliknya, apabila signifikansi dari koefisien 

parameter beta ≥ 0.05, maka Ho diterima. Hal ini mengindikasikan regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas atau bersifat homokesdasitas. 

d. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

mengetahui pendistribusian secara normal atau tidaknya dari tiap variabel dependen 

maupun independen pada suatu model regresi. Data yang baik adalah data yang 

terdistribusi secara normal untuk menghindari suatu bias data. Normalitas berarti 

residual pada suatu regresi terdistribusi normal dan independen. Hal ini berarti perbedaan 

anara nilai prediksi dan skore yang sesungguhnya atau error terdistribusi secara simetri 

disekitar nilai means = 0 (Ghazali, 2006). 

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik nonparametrik 

Kolmogorov-Smirnov. Dua hipotesis yang terdapat dalam uji normalitas yaitu: 

 Ho : data terdistribusi secara normal 

 H1 : data tidak terdistribusi secara normal. 

Kedua hipotesis diatas dibandingkan dengan nilai probabilitas yang didapat dari nilai 

signifikansi. Jika p > 0,05 maka Ho diterima. Hal ini berarti bahwa data yang disajikan 

dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nila p < 0,05 maka Ho 

ditolak, dengan demikian data yang tersaji dalam penelitian ini terdistribusi secara tidak 

normal. 
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3.4.4 Uji Goodness of Fit 

a. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan unuk mengukur seberapa besar variabel 

dependen dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat pada model regresi. 

Semakin kecil nilai R
2
 maka variabel-variabel independen model regresi mempunyai 

sedikit kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen atau sebagian besar dijelaskan 

oleh variabel lainnya. Sebaliknya, nilai (R
2
) mendekati satu berati variabel-variabel 

independen model regresi mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. Semakin besar nilai R
2 

(mendekati 100%) maka 

semakin baik model regresi tersebut 

b. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel  independen 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen pada model regresi. Penelitian ini 

menggunakan significant level 0,05 (α = 5%). Hipotesis nol (Ho) yang terbentuk adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

Ho: b1=b2=.....=bk=0 

Artinya, apakah semua variabel mentoring, kompleksitas tugas, motivasi, dan faktor 

lingkungan, gender, level, dan experience secara simultan tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen job statisfaction pada persamaan 1; dan apakah 

variabel job statisfaction, gender, level, dan experience secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel turnover. 

Sedangkan hipotesis alternatif yang terbentuk adalah tidak semua parameter secara 

simultan sama dengan nol, atau : 
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Ha : b1≠b2≠.....≠bk≠0 

Artinya, semua variabel mentoring, kompleksitas tugas, motivasi, faktor lingkungan, 

gender, level, dan experience berpengaruh secara simultan terhadap variabel  job 

statisfaction pada persamaan 1; dan apakah variabel job statisfaction, gender, level, dan 

experience berpengaruh secara simultan terhadap turnover pada persamaan 2.  

Kriteria hipotesa uji F adalah: 

A. Bedasarkan Probabilitas. 

i. Jika nilai signifikansi probabilitas (p-value) > 0,05 maka Ho diterima. 

ii. Jika nilai signifikansi probabilitas (p-value) < 0,05 maka Ho ditolak. 

B. Berdasarkan F hitung dan F tabel. 

i. Jika nilai F hitung > F α;(k,n-k-1) maka Ho ditolak. 

ii. Jika F hitung < F α;(k,n-k-1) maka Ho diterima. 

c. Uji Signifikansi Parsial ( Uji T) 

Uji parsial dilakukan untuk menguji seberapa besar kekuatan satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan varibel dependen dengan asumsi 

variabel independen lainnya bersifat konstan. Penelitian ini menggunakan significant 

level 0,05 (α = 5%).  

Hipotesis yang terbentuk dalam uji t adalah: 

1. Untuk hipotesa positif (nilai t positif) 

 Ho1  : bi≤0 

Artinya, variabel independen (mentoring, motivasi, dan faktor lingkungan) secara 

individual tidak berpengaruh  positif secara signifikan atau bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen (job statisfaction). 
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 Ha1 : bi>0 

Artinya, variabel independen (mentoring, motivasi, dan faktor lingkungan) secara 

individual berpengaruh positif secara signifikan atau merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen  (job statisfaction). 

 Hipotesa uji t dapat dilkukan dengan 2 cara, yaitu: 

A. Berdasarkan Probabilitas. 

i. Jika nilai signifikansi probabilitas (p-value) < 0,05 maka Ho ditolak. 

ii. Jika nilai signifikansi probabilitas (p-value) > 0,05 maka Ho diterima. 

B. Berdasarkan t-hitung dan t-tabel . 

i. Jika nilai t-hitung < t-tabel maka Ho diterima 

ii. Jika nilai t-hitung > t- tabel maka Ho ditolak 

2. Untuk hipotesa negatif (nilai t negatif) 

Ho2 :  bi≥0 

Artinya, variabel independen (kompleksitas tugas) secara individual tidak berpengaruh 

negatif secara signifikan terhadap variabel dependen (job statisfaction) pada persamaan 

1; dan variabel independen (job statisfaction) secara individual tidak berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap variabel dependen (turnover) pada persamaan 2. 

 Ha2: bi<0 

Artinya, variabel independen (kompleksitas tugas) secara individual berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap variabel dependen (job statisfaction) pada persamaan-1; dan 

variabel independen (job statisfaction) secara individual  berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap variabel dependen (turnover) pada persamaan-2 

Hipotesa uji t dapat dilkukan dengan 2 cara, yaitu: 

A. Berdasarkan Probabilitas. 

i. Jika nilai signifikansi probabilitas (p-value) < 0,05 maka Ho ditolak. 
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ii. Jika nilai signifikansi probabilitas (p-value) > 0,05 maka Ho diterima. 

C. Berdasarkan t-hitung dan t-tabel . 

a. Jika nilai (-) t hitung > (-) t tabel maka Ho ditolak 

b. Jika nilai (-) t hitung < (-) t tabel maka Ho diterima 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah KAP afiliasi asing dan KAP lokal wilayah 

Jakarta Selatan dengan jumlah 9 KAP, dengan rincian 6 KAP afiliasi asing dan 3 KAP 

non-asing (tabel 2 lampiran 1). Kuesioner disebarkan sebanyak 93 kuesioner dengan 

rincian 63 kuesioner pada KAP afiliasi asing dan 35 kuesioner pada KAP non-asing. 

Sedangkan total kuesioner yang kembali adalah 80 kuesioner dari kedua jenis KAP, 

dengan persentase pengembalian 80,65% KAP afiliasi asing dan 85,71% KAP non-

asing.  

Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

KAP Afiliasi Asing dan KAP Non-Asing 

Keterangan KAP afiliasi 

asing 

% KAP non-

asing 

% 

Kuesioner yang disebar 62 100 % 35 100% 

Kuesioner yang kembali 50 80,65% 30 85,71% 

Kuesioner yang tidak 

kembali 

12 19,35% 5 14,29% 

Sumber: data yang diolah 
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Tabel 4.2 

Demografi Responden Berdasarkan Gender, Level, dan Experience 

 KAP ailiasi asing KAP non-asing Jumlah keseluruhan 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Gender:       

Wanita 25 50,00% 12 40,00% 37 46,25% 

Pria 25 50,00% 18 60,00% 43 53,75% 

Total 50 100,00% 30 100,00% 80 100,00% 

       

Level:       

Junior 28 56,00% 14 47,00% 42 52,50% 

Senior 22 44,00% 16 53,00% 38 47,50% 

Total 50 100,00% 30 100,00% 80 100,00% 

       

Experience:       

0-3 tahun 36 72,00% 13 43,00% 49 61,25% 

>3 tahun 14 28,00% 17 57,00% 31 38,75% 

Total 50 100,00% 30 100,00% 80 100,00% 

Sumber:data yang diolah 

Sampel penelitian terdiri dari auditor yang bekerja pada kedua jenis KAP. 

Masing-masing sampel dikelompokkan menjadi 3, yaitu: gender, level, dan experience. 

Dilihat dari tabel 4.2, sebagian besar responden pada kedua jenis KAP terdiri dari pria 

dengan posisi sebagai junior auditor dengan masa kerja 0-3 tahun. Untuk KAP afiliasi 

asing komposisi responden wanita dan pria sama rata, yaitu 50:50 dengan posisi 
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mayoritas junior auditor sebesar 56:44 dengan masa kerja 0-3 tahun sebesar 72:28. 

Sedangkan KAP non-asing, mayoritas respoden adalah pria dengan komposisi 60:40. 

Responden tersebut sebagian besar menduduki jabatan sebagai junior auditor dengan 

masa jabatan 0-3 tahun. 

4.2 Deskriptif Statistik 

Tabel 4.3 

Deskriptif Statistik 

 

Variabel 

Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

Afiliasi 

asing 

Non-

asing 

Afiliasi 

asing 

Non-

asing 

Afiliasi 

asing 

Non-

asing 

Afiliasi 

asing 

Non-

asing 

Turnover 1,33 1,00 4,00 4,00 2,9265 2,7889 ,51905 ,97274 

Job 

Statisfaction 

2,70 2,95 4,50 5,00 3,4480 3,8783 ,42522 ,52138 

Mentoring 2,00 3,00 5,00 5,00 3,4950 3,8500 ,69159 ,67146 

Kompleksitas 

Tugas 

1,25 2,33 4,75 5,00 3,0900 3,9000 ,70667 ,67039 

Motivasi 2,42 2,67 4,33 5,00 3,4117 3,7332 ,46851 ,58658 

Faktor 

Lingkungan 

2,20 2,80 5,00 5,00 3,6160 3,8867 ,52967 ,62297 

Sumber: Output SPSS yang telah diolah 

 Bagian ini mendeskripsikan hasil data masing-masing variabel  dan 

membandingkan antara KAP afiliasi asing dengan KAP non-asing. Variabel tersebut 

terdiri dari turnover,  job statisfaction, mentoring, kompleksitas tugas, motivasi dan 

faktor lingkungan. Hasil yang dideskripsikan terdiri dari nilai rata-rata (mean), nilai 
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maksimum, nilai minimum, dan standard deviation masing-masing variabel yang 

terangkum pada tabel 4.3 

a. Turnover 

Tabel 4.3 menjelaskan mengenai pebandingan deskriptif statistik antara KAP 

afiliasi asing dengan KAP non-asing. Nilai minimum skor variabel turnover adalah 1,33 

untuk KAP afiliasi asing dan 1,00 untuk KAP non-asing. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pada kedua jenis KAP jawaban terendah dari auditor adalah tidak setuju untuk pindah ke 

KAP lain. Nilai maksimum variabel  turnover adalah 4,50 untuk KAP afiliasi asing dan 

5,00 untuk KAP non-asing. Hal ini mengindikasikan bahwa keinginan tebesar untuk 

melakukan turnover adalah sampel yang bekerja pada KAP non-asing. 

Mean dari variabel turnover adalah 2,9265 untuk KAP afiliasi asing dan 2,7789 

untuk KAP non-asing. Keinginan melakukan turnover KAP afiliasi asing lebih besar 

dibandingkan dengan KAP non-asing. Nilai mean kedua jenis KAP berkisar pada tidak 

setuju dan netral dengan standar deviasi 0,51905 untuk KAP afiliasi asing dan 0,97274 

untuk KAP non-asing. 

b. Job Statisfaction 

Nilai minimum skor job statisfaction KAP afiliasi asing dan lokal adalah 2,70 

dan 2,95. KAP afiliasi asing mempunyai nilai minimum job statisfaction lebih kecil 

dibandingkan dengan KAP lokal. Hal ini menandakan bahwa sampel auditor yang 

merasakan kepuasan kerja paling rendah terdapat pada KAP afiliasi asing. KAP non 

asing mempunyai nilai maksimum lebih besar dibandingkan dengan KAP afiliasi asing, 

yaitu 5,00 > 4,50. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepuasan terbesar pada sampel 

auditor terdapat pada responden KAP non-asing.  
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Nilai mean KAP afiliasi asing dan KAP non-asing adalah 3,2280 dan 3,8783 

dengan nilai standar deviasi 0,51905 untuk KAP afiliasi asing dan 0,52138 untuk KAP 

non-asing.  KBerdasarkan nilai mean, kepuasan kerja auditor lebih dirasakan pada KAP 

lokal dibandingkan dengan KAP afiliasi asing. Rata-rata jawaban sampel auditor 

berkisar pada netral dan setuju untuk job statisfaction.  

c. Mentoring 

Nilai minimum skor variabel mentoring adalah 2,00 untuk KAP afiliasi asing dan 

3,00 untuk KAP non-asing. Hal ini mengindikasikan adanya sampel auditor KAP afiliasi 

asing  yang tidak merasakan adanya manfaat dari mentoring. Sedangkan KAP non-asing 

nilai minimum terletak pada netral. KAP afiliasi asing maupun KAP non-asing 

mempunyai nilai maksimum yang sama yaitu 5,00. Hal ini menandakan bahwa KAP 

afiliasi asing maupun KAP non-asing mempunyai nilai tertinggi sangat setuju, yang 

berarti merasakan manfaat atas mentoring yang ada di KAP. 

 KAP non-asing mepunyai nilai mean yang lebih besar dibandingkan dengan KAP 

afiliasi asing, yaitu 3,8500  > 3,4950. Hal ini menandakan bahwa variabel mentoring 

lebih banyak dirasakan di KAP non-asing dibandingkan dengan KAP non asing. Rata-

rata jawaban mentoring dari auditor dari KAP afiliasi asing maupun lokal adalah netral 

dan setuju dengan nilai standar deviasi sebesar 0,69159 untuk KAP afiliasi asing dan 

0,67146 untuk KAP lokal. 

d. Kompleksitas Tugas 

Nilai minimum skor kompleksitas tugas KAP afiliasi asing dan lokal adalah 1,25 

dan 2,33. KAP afiliasi asing mempunyai nilai minimum kompleksitas tugas lebih kecil 

dibandingkan dengan KAP lokal. KAP non asing mempunyai nilai maksimum lebih 
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besar dibandingkan dengan KAP afiliasi asing, yaitu 5,00 > 4,50. Pernyataan dalam 

kuesioner penelitian variabel kompleksitas tugas bersifat negatif, sehingga sampel 

auditor yang merasakan kompleksitas tugas berada pada KAP afiliasi asing. Hal ini 

dilihat dari nilai minimum variabel kompleksitas tugas. 

Nilai mean KAP afiliasi asing dan KAP non-asing adalah 3,0900 dan 3,9000. 

Berdasarkan nilai mean, auditor lebih merasakan kompleksitas tugas pada KAP afiliasi 

asing dibandingkan dengan KAP afiliasi lokal.  Rata-rata jawaban sampel auditor 

berkisar pada tidak setuju dan netral untuk kompleksitas tugas dengan standar deviasi 

0,70667 untuk KAP afiliasi asing dan 0,67039 untuk KAP non-asing. 

e. Motivasi 

Nilai minimum skor motivasi KAP afiliasi asing dan lokal adalah 2,42 dan 2,67. 

KAP afiliasi asing mempunyai nilai minimum motivasi lebih kecil dibandingkan dengan 

KAP lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel auditor yang mempunyai motivasi 

terendah berada pada KAP afiliasi asing. KAP non-asing mempunyai sampel auditor 

yang bermotivasi paling tinggi. KAP non asing mempunyai nilai maksimum sebesar 

5,00. Sedangkan nilai maksimum KAP afiliasi asing adalah 4,33. 

Nilai mean KAP afiliasi asing dan KAP non-asing adalah 3,4117 dan 3,7322. 

Berdasarkan nilai mean, sampel auditor KAP non-asing mempunyai motivasi lebih 

tinggi dibandingkan dengan KAP afiliasi asing. Rata-rata jawaban sampel auditor 

berkisar pada netral dan setuju untuk kompleksitas tugas. Nilai standar deviasi KAP 

afiliasi asing dan KAP non-asing adalah 0,46851 dan 0,58658. 
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f. Faktor Lingkungan 

Nilai minimum skor faktor lingkungan KAP afiliasi asing dan lokal adalah 2,20 

dan 2,80. KAP afiliasi asing mempunyai nilai minimum faktor lingkungan lebih kecil 

dibandingkan dengan KAP lokal. KAP afiliasi asing maupun KAP non-asing 

mempunyai nilai maksimum yang sama besar, yaitu 5,00.  

Nilai mean KAP afiliasi asing dan KAP non-asing adalah 3,6160 dan 3,8867. 

Rata-rata jawaban sampel auditor berkisar pada tidak setuju dan netral untuk 

kompleksitas tugas. Nilai standar deviasi KAP afiliasi asing dan KAP lokal adalah 

0,52967 dan 0,62297. 

4.3  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden, peneliti melakukan pre-test 

terhadap kuesioner yang akan diuji dengan membagikan kepada 10 auditor. Pre-test ini 

ditujukan untuk mengetahui hasil awal kevalidan dari seluruh pertanyaan pada 

kuesioner. Setelah dilakukan pre-test, dalam kuesioner penelitian ini ditemukan 2 

pertanyaan dari 10 pertanyaan yang tidak valid pada variabel mentoring. Oleh karena itu, 

untuk variabel mentoring terjadi pengurangan pertanyaan sebesar 2 menjadi 8 

pertanyaan. Selanjutnya untuk veriabel lainnya tidak ditemukan masalah. 

4.3.1  Uji Validitas 

a.  Mentoring 

Uji validitas variabel mentoring pada kedua jenis KAP, menggunakan Uji 

Bivariate Pearson dengan tingkat signifikansi 0,01. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan r-table  (df) n-2 dengan r- hitung dimana nilai r-tabel (df=48) KAP 
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afiliasi asing sebesar 0,3281 dan (df=28) KAP non-asing sebesar 0,4226. Berdasarkan 

tabel 4.4 , nilai r-hitung > r-tabel. Hal ini membuktikan bahwa kedua jenis KAP 

dinyatakan valid untuk semua indikator. 

Tabel 4.4 

Uji Validitas Mentoring 

Kuesio

ner 

Nilai Korelasi 

KAP Afiliasi Asing 

 r-tabel Nilai Korelasi 

KAP Non-Asing 

 r-tabel 

MT1 0,733* > 0,3281 0,698* > 0,4226 

MT2 0,835* > 0,3281 0,853* > 0,4226 

MT3 0,838* > 0,3281 0,600* > 0,426 

MT4 0,709* > 0,3281 0,902* > 0,4226 

     * : Valid dengn level signifikansi 0,01 

     Sumber: Output SPSS yang telah diolah. 

b. Kompleksitas Tugas 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Kompleksitas Tugas 

Kuesio

ner 

Nilai Korelasi 

KAP Afiliasi Asing 

 r-tabel Nilai Korelasi 

KAP Non-Asing 

 r-tabel 

KT1 0,848* > 0,3281 0,661* > 0,4226 

KT2 0,842* > 0,3281 0,791* > 0,4226 

KT3 0,854* > 0,3281 0,866* > 0,426 

KT4 0,694* > 0,3281 0,837* > 0,4226 

     * : Valid dengn level signifikansi 0,01 

     Sumber: Output SPSS yang telah diolah. 
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Uji validitas variabel kompleksitas tugas pada kedua jenis KAP, menggunakan 

Uji Bivariate Pearson dengan tingkat signifiKansi 0,01. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan r-table  (df)n-2 dengan r- hitung dimana nilai r-tabel (df=48) KAP 

afiliasi asing sebesar 0,3281 dan (df=28) KAP non-asing sebessar 0,4226. Berdasarkan 

tabel 4.5 , kedua jenis KAP dinyatakan valid untuk semua indikator karena r-hitung> r-

tabel.  

c. Motivasi 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Motivasi 

Kuesio

ner 

Nilai Korelasi 

KAP Afiliasi Asing 

 r-tabel Nilai Korelasi 

KAP Non-Asing 

 r-tabel 

MO1 0,640 > 0,3281 0,675 > 0,4226 

MO2 0,261 > 0,2353 0,471 > 0,4226 

MO3 0,607 > 0,3281 0,798 > 0,426 

MO4 0,787 > 0,3281 0,876 > 0,4226 

MO5 0,700 > 0,3281 0,813 > 0,4226 

MO6 0,638 > 0,3281 0,893 > 0,4226 

MO7 0,583 > 0,3281 0,527 > 0,426 

MO8 0,615 > 0,3281 0,813 > 0,4226 

     * : Valid dengn level signifikansi 0,01 

     **: Valid dengan level signifikansi 0,05 

     Sumber: Output SPSS yang telah diolah 

Uji validitas variabel kompleksitas tugas pada kedua jenis KAP, menggunakan 

Uji Bivariate Pearson dengan tingkat signifikansi 0,01, kecuali untuk indikator MO2 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Indikator ini masih dipertahankan karena dirasa 
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penting untuk mendukung teori existence pada teori motivasi.  Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan r-table  (df)n-2 dengan r- hitung dimana nilai r-tabel (df=48) KAP 

afiliasi asing sebesar 0,3281 dan 0,2353 untuk tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan r-

tabel KAP non-asing (df=28) 0,4226. Berdasarkan tabel 4.6 diatas,nilai r-hitung > r-

tabel. Sehingga kedua jenis KAP dinyatakan valid untuk semua indikator. 

d. Faktor Lingkungan 

Uji validitas variabel faktor lingkungan pada kedua jenis KAP, menggunakan Uji 

Bivariate Pearson dengan tingkat signifikansi 0,01. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan r-table  (df)n-2 dengan r- hitung dimana nilai r-tabel (df=48) KAP 

afiliasi asing sebesar 0,3281 dan (df=28) KAP non-asing sebessar 0,4226. Berdasarkan 

tabel 4-7 , kedua jenis KAP mempunyai r-hitung > r-tabel, sehingga semua indikator 

faktor lingkungan dinyatakan valid.  

Tabel 4.7 

Uji Validitas Faktor Lingkungan 

Kuesio

ner 

Nilai Korelasi 

KAP Afiliasi Asing 

 r-tabel Nilai Korelasi 

KAP Non-Asing 

 r-tabel 

FL1 0,618* > 0,3281 0,754* > 0,4226 

FL2 0,738* > 0,2353 0,914* > 0,4226 

FL3 0,743* > 0,3281 0,754* > 0,426 

FL4 0,613* > 0,3281 0,839* > 0,4226 

FL5 0,722* > 0,3281 0,918* > 0,4226 

   * : Valid dengn level signifikansi 0,01 

   Sumber: Output SPSS yang telah diolah  
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e. Turnover 

Uji validitas variabel turnover pada kedua jenis KAP, menggunakan Uji Bivariate 

Pearson dengan tingkat signifikansi 0,01. Uji ini dilakukan dengan membandingkan r-

table  (df)n-2 dengan r- hitung dimana nilai r-tabel (df=48) KAP afiliasi asing sebesar 

0,3281 dan (df=28) KAP non-asing sebessar 0,4226. Berdasarkan tabel 4.8 , nilai r-

hitung > r-tabel. Kedua jenis KAP dinyatakan valid untuk semua indikator turnover. 

Nilai Cronbach Alpha variabel kedua jenis KAP adalah lebih besar dari 0,60. Sehingga 

variabel mentoring dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Turnover 

Kuesio

ner 

Nilai Korelasi 

KAP Afiliasi Asing 

 r-tabel Nilai Korelasi 

KAP Non-Asing 

 r-tabel 

TO1 0,832* > 0,3281 0,961* > 0,4226 

TO2 0,924* > 0,2353 0,940* > 0,4226 

TO3 0,896* > 0,3281 0,887* > 0,426 

    * : Valid dengn level signifikansi 0,01 

   Sumber: Output SPSS yang telah diolah  

 

f. Job Statisfaction 

Uji validitas variabel job statisfaction pada kedua jenis KAP, menggunakan Uji 

Bivariate Pearson dengan tingkat signifikansi 0,01. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan r-table  (df)n-2 dengan r- hitung dimana nilai r-tabel (df=48) KAP 

afiliasi asing sebesar 0,3281 dan (df=28) KAP non-asing sebessar 0,4226. Berdasarkan 

tabel 4.9 , kedua jenis KAP dinyatakan valid untuk semua indikator. 

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



Tabel 4.9 

Uji Validitas Job Statisfaction 

Kuesio

ner 

Nilai Korelasi 

KAP Afiliasi Asing 

 r-tabel Nilai Korelasi 

KAP Non-Asing 

 r-tabel 

Pekerjaan 

JSW1 0,700* > 0,3281 0,775* > 0,4226 

JSW2 0,489* > 0,2353 0,783* > 0,4226 

JSW3 0,583* > 0,3281 0,872* > 0,426 

JSW4 0,761* > 0,3281 0,779* > 0,426 

Upah 

JSU1 0,777* > 0,3281 0,791* > 0,4226 

JSU2 0,654* > 0,2353 0,973* > 0,4226 

JSU3 0,872* > 0,3281 0,935* > 0,426 

JSU4 0,803* > 0,3281 0,934* > 0,426 

Promosi 

JSP1 0,896* > 0,3281 0,879* > 0,4226 

JSP2 0,900* > 0,2353 0,809* > 0,4226 

JSP3 0,814* > 0,3281 0,797* > 0,426 

JSP4 0,874* > 0,3281 0,768* > 0,426 

Atasan 

JSA1 0,797* > 0,3281 0,605* > 0,4226 

JSA2 0,887* > 0,2353 0,694* > 0,4226 

JSA3 0,905* > 0,3281 0,727* > 0,426 

JSA4 0,874* > 0,3281 0,840* > 0,426 
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Lanjutan Tabel 4.9 

Rekan Kerja 

JSRK1 0,870* > 0,3281 0,816* > 0,4226 

JSRK2 0,753* > 0,2353 0,844* > 0,4226 

JSRK3 0,883* > 0,3281 0,932* > 0,426 

JSRK4 0,828* > 0,3281 0,887* > 0,426 

   * : Valid dengan level signifikansi 0,01 

   Sumber: Output SPSS yang telah diolah  

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

KAP Afiliasi Asing dan KAP non-asing 

Variabel Cronbach Alpha 

KAP Afiliasi 

Asing 

Ket. Cronbach Alpha 

 KAP Non-Asing 

Ket. 

Mentoring 0,786* Reliabel 0,768* Reliabel 

Kompleksitas 

Tugas 

0,818* Reliabel 0,777* Reliabel 

Motivasi 0,758* Reliabel 0,895* Reliabel 

Faktor Lingkungan 0,706* Reliabel 0,871* Reliabel 

Turnover 0,860* Reliabel 0,919* Reliabel 

Job Statisfaction  0,857* Reliabel 0,950* Reliabel 

*Reliabel dengan nilai cronbach alpha > 0,06 

Sumber: Output SPSS yang diolah 
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Uji reabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach alpha dengan 

0,600. Dilihat pada tabel 4.10 seluruh variabel memiliki nilain cronbach alpha > 0,600 

untuk KAP afiliasi asing dan KAP non-asing. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data 

dalam penelitian ini reliabel. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Model-1 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolomogorov-Smirnov 

dengan tingkat signifikansi α = 5%. Nilai Kolomogorov-Smirnov Z KAP afiliasi asing 

terletak pada 0,627 dengan nilai signifikansi 0,827 (lampiran 2 tabel 8 ) dan KAP non-

asing terletak pada 0,872 dengan nilai signifikansi 0,432 (lampiran 3 tabel 15) . 

Berdasarkan nilai signifikansi, p hitung nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga Ho untuk 

pengujian normalitas diterima atau data untuk model-1 baik KAP afiliasi asing maupun 

KAP non-asing terdistribusi secara normal. 

B. Uji Multikoleniaritas 

 Berdasarkan lampiran 2 (tabel 6) dan lampiran 3 (tabel 13) , nilai tolerance 

semua variabel independen untuk kedua jenis KAP lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai 

VIF untuk kedua KAP lebih kecil dari 10. Kedua nilai tersebut, membuktikan bahwa 

pada kedua jenis KAP tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yang 

terdapat dalam persamaan regresi model-1 atau Ho untuk uji multikolerasi tidak dapat 

ditolak.  
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Untuk memperkuat kesimpulan dari uji multikoleniaritas dilakukan analisis 

korelasi antar variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya 

kolinearitas dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel independen satu 

dengan yang lainnya. Tabel 7 (lampiran 2) dan tabel 14 (lampiran 3) menjelaskan nilai 

korelasi antar variabel independen pada kedua jenis KAP kurang dari 0,8. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam persamaan regresi model-1 tidak terdapat multikoleniaritas 

pada kedua jenis KAP sesuai dengan kesimpulan pertama. 

C. Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan nilai signifikansi α = 5%, 

untuk jumlah data sebanyak 50 dengan 8 variabel nilai batas bawah (dl) = 1,2461, batas 

atas (du) = 1,8750, dan nilai 4-du=2,125. Berdasarkan tabel 4 (lampiran 2), KAP afiliasi 

asing memiliki nilai DW sebesar 2,022. Sedangkan untuk jumlah data sebanyak 30 

dengan 8 variabel nilai dl=0,9256, du=2,034, dan nilai 4-du=1,966. KAP non-asing 

memiliki nilai DW sebesar 1,996 (lampiran 3, tabel 11). Berdasarkan nilai DW, kedua 

jenis KAP terbebas dari adanya autokolerasi ( gambar 4.1 dan 4.2), karena: 

1) Nilai DW > dl. 

KAP afiliasi asing : 2,022 > 1,2461 

KAP non-asing  :1,994 > 0,9256 

2) Nilai DW < 4-du 

KAP Afiliasi asing : 2,022 < 2,125 (4-1,875) 

KAP non-asing : 1,994 < 2,034 (4-1,966) 

3) Nilai DW berada pada area du<DW<4-du, 

KAP afiliasi asing : 1,2461 < 2,022 < 2,125. 

KAP non-asing : 0,9256 < 1,994 < 2,034 
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Gambar 4.1 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson Model-1 

KAP Afiliasi Asing 

 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  

0       1,246              1,875 2,022         2,125           4 

Sumber: Data yang diolah 

 

 

Gambar 4.2 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson Model-1 

KAP Non-Asing 

 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  

0     0,926              1,966 1,994       2,034           4 

Sumber: data yang diolah 

 

D. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park. Park 

mengemukakan metode bahwa variance (s
2
) merupakan fungsi dari variabel-variabel 

independen. Persamaan dalam uji Park, menggunakan persamaan regresi yang dijadikan 

sebagai persamaan logaritma menjadi: LnU
2
i = α + β LnXi + vi.. 
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Apabila nilai signifikansi koefisien parameter beta dari persamaan tersebut 

bernilai ≥ 0.05  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 

heteroskedastis atau H0 tidak dapat ditolak. Berdasarkan tabel 9 (lampiran 2) dan tabel 

16 (lampiran 3) , nilai signifikansi untuk semua variabel pada KAP afiliasi asing dan 

KAP lokal bernilai ≥ 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas 

pada model-1 untuk kedua jenis KAP atau H0 tidak dapat ditolak di kedua jenis KAP 

4.4.2 Model-2 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas model-2 dalam penelitian ini menggunakan uji Kolomogorov-

Smirnov dua arah  dengan tingkat signifikansi α = 5%. Nilai Kolomogorov-Smirnov Z 

KAP afiliasi asing terletak pada 0,635 dengan nilai signifikansi 0,816 (lampiran 4 tabel 

22  ) dan KAP non-asing terletak pada 0,922 dengan nilai signifikansi 0,362 (lampiran 5 

tabel 29) . Berdasarkan nilai signifikansi, p hitung nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga 

Ho untuk pengujian normalitas diterima atau data untuk model-2 baik KAP afiliasi asing 

maupun KAP non-asing terdistribusi secara normal. 

B. Uji Multikoleniaritas 

Berdasarkan lampiran 4  (tabel 20) dan lampiran 5  (tabel 27) , nilai tolerance 

semua variabel independen untuk kedua jenis KAP lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai 

VIF untuk kedua KAP lebih kecil dari 10. Kedua nilai tersebut, membuktikan bahwa 

pada kedua jenis KAP tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yang 

terdapat dalam persamaan regresi model-2 atau Ho untuk uji multikolerasi tidak dapat 

ditolak.  
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Untuk memperkuat kesimpulan dari uji multikoleniaritas dilakukan analisis 

korelasi antar variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya 

kolinearitas dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel independen satu 

dengan yang lainnya. Tabel 21 (lampiran 4) dan tabel 28 (lampiran 5) menjelaskan nilai 

korelasi antar variabel independen pada kedua jenis KAP kurang dari 0,8. Hal ini 

membuktikan bahwa dalam persamaan regresi model-2 tidak terdapat multikoleniaritas 

pada kedua jenis KAP sesuai dengan kesimpulan pertama. 

C. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan tabel statistik Durbin-Watson dengan nilai signifikansi α = 5%, 

untuk jumlah data sebanyak 50 dengan 4 variabel nilai batas bawah (dl) = 1,378, batas 

atas (du) = 1,721, dan nilai 4-du=2,279. Berdasarkan tabel 18 (lampiran 4), KAP afiliasi 

asing memiliki nilai DW sebesar 2,026. Sedangkan untuk jumlah data sebanyak 30 

dengan 4 variabel nilai dl=1,143 du=1,739, dan nilai 4-du=2,261.  KAP non-asing 

memiliki nilai DW sebesar 2,234  (lampiran 5, tabel 25). Berdasarkan nilai DW, kedua 

jenis KAP terbebas dari adanya autokolerasi (gambar 4.3 dan 4.4), karena: 

1) Nilai DW > dl. 

KAP afiliasi asing : 2,026 > 1,378 

KAP non-asing  :2,234 > 1,143 

2) Nilai DW < 4-du 

KAP Afiliasi asing : 2,026 < 2,279, (4-1,721) 

KAP non-asing : 2,234 < 2,261 (4-1,739) 

3) Nilai DW berada pada area du<DW<4-du, 

KAP afiliasi asing : 1,378 < 2,026 < 2,279. 

KAP non-asing : 1,143 < 2,234 < 2,261 
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Gambar 4.3 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson Model-2 

KAP Afiliasi Asing 

 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  

0                1,378         1,721        2,026        2,279       4 

Sumber: Output SPSS yang diolah 

 

Gambar 4.4 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson Model-2 

KAP Non-Asing 

 

Terdapat 

autokorelasi (+) 

 Tidak terdapat 

autokorelasi 

 Terdapat 

autokorelasi (-) 

 Unknown  Unknown  

0     1,143                1,739 2,234       2,261           4 

Sumber: Output SPSS yang diolah 

 

D. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park. Park 

mengemukakan metode bahwa varians (s
2
) merupakan fungsi dari variabel-variabel 

independen. Persamaan dalam uji Park, menggunakan persamaan regresi yang dijadikan 

sebagai persamaan logaritma menjadi: LnU
2
i = α + β LnXi + vi.. 
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Apabila nilai signifikansi koefisien parameter beta dari persamaan tersebut 

bernilai ≥ 0.05  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 

heteroskedastis atau H0 tidak dapat ditolak. Berdasarkan tabel 23 (lampiran 4) dan tabel 

30  (lampiran 5) , nilai signifikansi untuk semua variabel pada KAP afiliasi asing dan 

KAP lokal bernilai ≥ 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas 

pada model-2 untuk kedua jenis KAP atau H0 tidak dapat ditolak di kedua jenis KAP 

4.5 Uji Regresi Linier Berganda  

4.5.1 Model-1 

 Berdasarkan uji-uji asumsi klasik yang telah dilkukan untuk model-1 dan model-

2, maka dapat disimpulkan bahwa pada KAP afiliasi asing maupun KAP lokal data yang 

disajikan terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikoleniaritas, tidak berautokorelasi 

dan mempunyai variance yang tetap (homoskedasitas). Dari kesimpulan tersebut maka 

pada kedua jenis KAP dapat dilakukan uji regresi linier berganda untuk model-1 dan 

model-2. 

 Berdasarkan hasil uji regresi berganda model-1 yang dirangkum pada tabel 4.11 

dan 4.12 dan maka variabel yang bepengaruh secara signifikan terhadap job statisfaction 

adalah mentoring, motivasi dan faktor lingkungan untuk KAP afiliasi asing. Sedangkan 

pada KAP non-asing variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap job 

statisfaction adalah mentoring dan motivasi. 

 

 

 

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



Tabel 4.11 

Uji Regresi Berganda Model-1 

KAP Afiliasi Asing 

JobS	=		0,739	+	0,261		Ment	–	0,86		Kompleks	+	0,361		Motiv	+	0,212	Faklin	+	0,01	

Gen	+	0,13	Lev	+		0,025	Exp	 

Variabel Predicted B t Sig. 

Constant  0,739 2,202 0,033 

Mentoring + 0,261 4,999 0,000* 

Kompleksitas 

Tugas 

- -0,086 -1,783 0,082 

Motivasi + 0,361 4,252 0,000* 

Faktor 

Lingkungan 

+ 0,212 2,995 0,005* 

Gender + 0,001 0,017 0,987 

Level + 0,130 1,382 0,174 

Experience + 0,025 0,231 0,819 

1) Job Statisfaction 

Adalah perasaan yang ditimbulkan dari pekerjaan yang sedang dijalani auditor. 

Perasaan ini bisa bersifat positif maupun negatif. Job statisfaction merupakan variabel 

dependen pada model-1 yang diukur berdasarkan Job Descriptive Index yang terdiri dari: 

pekerjaan itu sendiri; upah; promosi; atasan; dan rekan kerja. 

2) Mentoring 

Adalah sikap yang dimilki oleh seseorang untuk memberikan manfaat pada 

orang lain (Maxwell, 2008). Mentoring merupakan variabel independen pada model-1, 

yang diukur dari sikap pemberian manfaat seperti : menghargai orang lain; membuat 

semangat orang lain; mengembangkan motivas; serta dijadikan panutan bagi orang lain. 

3) Kompleksitas Tugas. 

Adalah tugas yang seringkali membingungkan auditor dalam mengerjakan 

tugasnya. Kompleksitas tugas ini merupakan variabel independen yang diukur 

berdasarkan struktur tugas, seperti : kurang pemahaman; tugas yang sulit dan kompleks; 

dan tugas yang banyak. 

4) Motivasi 

Adalah sesuatu yang mendorong auditor untuk melaksanakan tugasnya. Motivasi 

merupakan variabel independen yang diukur berdasarkan teori ERG. 

5) Faktor Lingkungan 

Adalah faktor yang dekat dan sering ditemui oleh auditor dalam melaksanakan 

tugasnya. Faktor lingkungan ini adalah variabel independen pada model-1 yang diukur 
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berdasarkan: Kebijakan KAP; supervisi; kenyamanan; sarana dan prasarana; dan gaji. 

F statistik :19,073        ; Sig. Level : 0,000 

R
2
           : 0,761          ; Adj. R

2
    : 0,721 

*signifikan pada α = 0,05 

	

Sumber:	Output	SPSS	yang	diolah	

Tabel 4.12 

Uji Regresi Berganda Model-1 

KAP non-asing 

 

JobS	=	 	1,444	+	0,282	Ment	–	0,043	Kompleks	+	 	0,410	Motiv	+	0,019	Faklin	+		

0,094	Gen	-		0,127	Lev	–	0,137		Exp	 

Variabel Predicted B t Sig. 

Constant  1,444 2,805 0,010* 

Mentoring + 0,282 2,352 0,028* 

Kompleksitas 

Tugas 

- -0,043 -0,530 0,601 

Motivasi + 0,410 2,329 0,029* 

Faktor 

Lingkungan 

+ 0,019 0,117 0,908 

Gender + 0,094 0,861 0,272 
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Level - -0,127 -1,127 0,272 

Experience - -0,137 -1,031 0,314 

1) Job Statisfaction 

Adalah perasaan yang ditimbulkan dari pekerjaan yang sedang dijalani auditor. 

Perasaan ini bisa bersifat positif maupun negatif. Job statisfaction merupakan variabel 

dependen pada model-1 yang diukur berdasarkan Job Descriptive Index yang terdiri dari: 

pekerjaan itu sendiri; upah; promosi; atasan; dan rekan kerja. 

 

2) Mentoring 

Adalah sikap yang dimilki oleh seseorang untuk memberikan manfaat pada 

orang lain (Maxwell, 2008). Mentoring merupakan variabel independen pada model-1, 

yang diukur dari sikap pemberian manfaat seperti : menghargai orang lain; membuat 

semangat orang lain; mengembangkan motivas; serta dijadikan panutan bagi orang lain. 

3) Kompleksitas Tugas. 

Adalah tugas yang seringkali membingungkan auditor dalam mengerjakan 

tugasnya. Kompleksitas tugas ini merupakan variabel independen yang diukur 

berdasarkan struktur tugas, seperti : kurang pemahaman; tugas yang sulit dan kompleks; 

dan tugas yang banyak. 

4) Motivasi 

Adalah sesuatu yang mendorong auditor untuk melaksanakan tugasnya. Motivasi 

merupakan variabel independen yang diukur berdasarkan teori ERG. 

 

5) Faktor Lingkungan 

Adalah faktor yang dekat dan sering ditemui oleh auditor dalam melaksanakan 

tugasnya. Faktor lingkungan ini adalah variabel independen pada model-1 yang diukur 

berdasarkan: Kebijakan KAP; supervisi; kenyamanan; sarana dan prasarana; dan gaji. 

F statistik: 21,893       ; Sig. Level :0,000 

R
2
           : 0,874          ; Adj. R

2
     : 0,835 

*signifikan pada α = 0,05 

Sumber:	Output	SPSS	yang	diolah	

4.5.2 Model-2 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda model-2 yang dirangkum pada tabel 4.13 

dan 4.14 maka variabel job statisfaction berpengaruh negatif secara signifikan pada 

kedua jenis KAP. 
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Tabel 4.13 

Uji Regresi Berganda Model-2 

KAP Afiliasi Asing	

Turnover	=	6,311	–	1,000		Jobs	+	0,068		Gen	+	0,079		Lev	–	0,001	Exp		

Variabel Predicted B t Sig 

Constant  6,311 16,167 0,000 

Job 

Statisfaction 

- -

1,000 

-9,135 0,000* 

Gender + 0,068 0,753 0,456 

Level + 0,079 0,540 0,592 

Experience - -

0,001 

-0,007 0,994 

1. Turnover 

Adalah keinginan auditor unuk meninggalkan pekerjaannya pada suatu KAP. 

Turnover merupakan variabel dependen pada model-2 yang diukur berdasarkan: adanya 

alternaif pekerjaan lain; alternatif pekerjaan yang upahnya lebih tinggi; dan alternatif 

pekerjaan lain yang memberikan jabatan lebih tinggi. 

2. Job Statisfaction 

Adalah perasaan yang ditimbulkan dari pekerjaan yang sedang dijalani auditor. 

Perasaan ini bisa bersifat positif maupun negatif. Job statisfaction merupakan variabel 

independen pada model-2 yang diukur berdasarkan Job Descriptive Index yang terdiri 

dari: pekerjaan itu sendiri; upah; promosi; atasan; dan rekan kerja 

 

F	statistikF	statistikF	statistikF	statistik	:	22,507																			;	Sig	Level	:;	Sig	Level	:;	Sig	Level	:;	Sig	Level	:	0,000	

R
2
           :  0,667                          ; Adj. R

2
    : 0,637 

*signifikan pada α = 0,05	

Sumber: Output SPSS yang diolah 
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Tabel 4.14 

Uji Regresi Berganda Model-2 

KAP non-asing 

JobS	=		7,524	–	1,262	JobS	–	0,1,89	Gen	+	0,256	Lev	+		0,243	Exp		

Variabel Predicted B t Sig. 

Constant  7,524 5,882 0,000 

Job 

Statisfaction 

- -

1,262 

-4,226 0,000* 

Gender + -

0,189 

-0,751 0,459 

Level + 0,256 0,848 0,404 

Experience - 0,243 0,703 0,489 

1. Turnover 

Adalah keinginan auditor unuk meninggalkan pekerjaannya pada suatu KAP. 

Turnover merupakan variabel dependen pada model-2 yang diukur berdasarkan: adanya 

alternaif pekerjaan lain; alternatif pekerjaan yang upahnya lebih tinggi; dan alternatif 

pekerjaan lain yang memberikan jabatan lebih tinggi. 

2. Job Statisfaction 

Adalah perasaan yang ditimbulkan dari pekerjaan yang sedang dijalani auditor. 

Perasaan ini bisa bersifat positif maupun negatif. Job statisfaction merupakan variabel 

independen pada model-2 yang diukur berdasarkan Job Descriptive Index yang terdiri 

dari: pekerjaan itu sendiri; upah; promosi; atasan; dan rekan kerja 

F statistik : 14,683      												;	Sig	Level	:;	Sig	Level	:;	Sig	Level	:;	Sig	Level	:	0,000	

R
2
           :  0,701                          ; Adj. R

2
    : 0,654 

*signifikan pada α = 0,05 

Sumber: Output SPSS yang diolah 

4.6  Uji Goodness of Fit 

4.6.1 Model-1 
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a) Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 3, nilai adjusted R
2
 menjelaskan mengenai 

seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. 

Berdasarkan tabel 4.11  dan tabel 4.12, nilai  adjusted R
2
 untuk model-1  adalah 0,721 

pada KAP afiliasi asing dan 0,835 pada KAP non-asing. Artinya bahwa KAP afiliasi 

asing menjelakan variabel job statisfaction melalui 72,1% variabel-variabel 

independennya dan 27,9 dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan regresi 

model-1.  Sedangkan KAP lokal variabel-variabel indpendennya dapat menjelaskan 

variabel job statisfaction sebesar 83,5% dan sisanya sebesar 16,5% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar persamaan regresi model-1. Hal ini berarti KAP lokal lebih 

banyak memberikan informasi mengenai job statisfaction yang dijelaskan oleh variabel-

variabel independennya dibandingkan dengan KAP afiliasi asing, seperti yang terlihat 

dari nilai   KAP lokal adjusted R
2
 > adjusted R

2
 KAP afiliasi asing. 

b) Uji Signifikansi Simultan ( Uji F ) 

Nilai F-hitung model-1 untuk KAP afiliasi asing adalah 22,507 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 (lihat tabel 4.11). Nilai F-tabel untuk jumlah sampel 50 dan variabel 

sebanyak 8 adalah 2,13 dengan tingkat α = 0,05. Nilai F-hitung model-1 untuk KAP non-

asing adalah 14,683 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lihat tabel 4.12). Nilai F-tabel 

untuk jumlah sampel 30 dan variabel sebanyak 8 adalah 2,53 dengan tingkat α = 0,05.  

Berdasarkan nilai F-hitung dan F-tabel dapat disimpulkan bahwa F-hitung nilainya jauh 

lebih besar dibandingkan dengan F-tabel, yaitu 22,507 > 2,13 pada KAP afiliasi asing 

dan 14,683 > 2,53 pada KAP lokal. Hal ini menunjukkan bahwa H0 untuk model-1 

untuk kedua jenis KAP tidak dapat ditolak. Hassil uji F ini sekaaligus menguji hipotesis 

5 untuk kedua jenis KAP yang hasilnya adalah variabel mentoring, kompleksitas tugas, 
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motivasi, dan faktor lingkungan berpengaruh secara bersama-sama terhadap job 

statisfaction auditor untuk kedua jenis KAP. 

 

c) Uji Signifikansi Parsial ( Uji t ) 

Nilai t-tabel untuk KAP ailiasi asing dan KAP non-asing adalah 2,009 dan 2,042. 

Berdasarkan tabel 4.11, variabel mentoring, motivasi dan faktor lingkungan mempunyai 

nilai t-hitung > t-tabel. Sehingga pada KAP afiliasi asing hipotesis yang diterima adalah 

H1, H3, dan H4 sedangkan hipotesis yang ditolak adalah H6 

KAP non-asing variabel yang mempunyai nilai t-hitung > t-tabel adalah variabel 

mentoring dan motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel mentoring dan motivasi 

berpengaruh parsial kepada kedua jenis KAP terhadap job statisfaction, sedangkan faktor 

lingkungan hanya mempunyai pengaruh pada KAP afiliasi asing. KAP non-asing 

hipotesis yang diterima adalah H1 dan H3, sedangkan H2 dan H4 ditolak. 

4.6.2 Model-2 

a) Koefisien Determinasi (adjusted R
2 

) 

Nilai  adjusted R
2
  model-2 KAP afiliasi asing adalah 0,637 dan KAP lokal 

0,634. Artinya bahwa pada model-2 variabel job statisfaction dapat menjelaskan 

turnover sebesar 63,7% pada KAP afiliasi asing dan 63,4% pada KAP lokal. Selanjutnya 

sebesar 26,3% turnover dijelaaskan oleh variabel lain di luar persamaan model-2 pada 

KAP afiliasi asing. Sedangkan pada KAP non-asing variabel lain diluar pesamaan 

model-2 sdapat menjelaskan turnover ebesar 26,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel bebaas KAP afiliasi asing lebih banyak memberikan informasi mengenai 
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turnover dibandingkan dengan KAPnon-asing, seperti yang terlihat dari nilai   KAP 

afiliasi asing adjusted R
2
 > adjusted R

2
 KAP non-asing. 

 

b) Uji Signifikansi Simultan ( Uji F ) 

Nilai F-hitung model-2 untuk KAP afiliasi asing adalah 22,057 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 (lihat tabel-4-32). Nilai F-tabel untuk jumlah sampel 50 dan variabel 

sebanyak 4 adalah 2,40 dengan tingkat α = 0,05. Nilai F-hitung model-2 untuk KAP non-

asing adalah 14,683 dengan tingkat signifikansi 0,000 (lihat tabel 4-33). Nilai F-tabel 

untuk jumlah sampel 30 dan variabel sebanyak 4 adalah 2,53 dengan tingkat α = 0,05.  

Berdasarkan nilai F-hitung dan F-tabel dapat disimpulkan bahwa F-hitung nilainya jauh 

lebih besar dibandingkan dengan F-tabel, yaitu 22,057> 2,40 pada KAP afiliasi asing dan 

14,683>2,53 pada KAP lokal. Hal ini menunjukkan bahwa H0 untuk model-2 untuk 

kedua jenis KAP tidak dapat ditolak. 

c) Uji Signifikansi Parsial ( Uji t ) 

Nilai t-tabel KAP ailiasi asing dan KAP non-asing adalah 2,009 dan 2,042. 

Berdasarkan tabel 4-31 dan 4-32, yang mempunyai nilai t-hitung> t-tabel untuk model-2 

hanya variabel job staisfaction. Hal ini menunjukkan bahwa variabel job statisfaction 

berpengaruh parsial kepada kedua jenis KAP terhadap turnover. Hal ini menunjukkan 

bahwa H6 tidak dapat dtolak untuk kedua jenis KAP. 

4.7 Analisa dan Pembahasan 

4.7.1 Hipotesis 1 
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Untuk menguji hipotesis 1 digunakan persamaan model-1. Berdasarkan tabel 4-

30 diatas, maka didapatkan angka beta (B) variabel mentoring sebesar +0,261 dan nilai t-

hitung 4,999 dengan tingkat signifikansi 0,000 untuk KAP afiliasi asing. Angka beta 

menunjukkan bahwa hubungan mentoring dengan job statisfaction bersifat positif (+) 

sebesar 0,261. Setiap terjadi kenaikan 1 satuan job statisfaction disebabkan oleh 0,261 

satuan variabel mentoring. Seperti yang ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel untuk KAP 

afiliasi asing adalah 2,01. Bila dibandingkan dengan nilai t-hitung, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa nilai t-hitung>t-tabel (4,999>2,01) dengan nilai signifikansi kurang 

dari 0,005 (0,000<0,005). Hasil ini menunjukkan bahwa pada KAP afiliasi asing 

mentoring tebukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job statisfaction. 

Berdasarkan tabel 4-31, KAP non-asing mempunyai nilai beta mentoring sebesar 

+0,282 dan nilai t-hitung 2,352 dengan tingkat signifikansi 0,028. Hubungan mentoring 

dengan job statisfaction bersifat positif (+) sebesar 0,282. Setiap terjadi kenaikan 1 

satuan job statisfaction disebabkan oleh 0,282 satuan variabel mentoring. Seperti yang 

ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel untuk KAP afiliasi asing adalah 2,04. Bila 

dibandingkan dengan nilai t-hitung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai t-

hitung>t-tabel (2,352>2,04) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,005 (0,028<0,005). 

Hasill ini menunjukkan bahwa seperti halnya pada KAP afiliasi asing mentoring tebukti 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap job statisfaction pada KAP lokal. 

Hipotesis 1 pada kedua jenis KAP tidak dapat ditolak atau variabel mentoring 

terbukti berpengaruh positif secara signifikan pada job statisfaction. Hasil ini 

mendukung penelitian dari Cahyono (2005). Adanya mentoring yang baik pada kedua 

jenis KAP maka akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja auditor. Dengan adanya 

senior maupun atasan yang meberikan manfaat, pengetahuan, maupun ketrampilan pada 
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juniornya (bawahannya) maka yang mendapatkan manfaat merasakan adanya rasa 

kesatuan, meningkatkan rasa keanggotaan dan menjalin hubunga pribadi yang baik antar 

individu akan memberikan rasa kepuasan kerja. 

 

4.7.2 Hipotesis 2 

Berdasarkan tabel 4-30, KAP afiliasi asing mempunyai nilai beta kompleksitas 

tugas sebesar -0,086 dan nilai t-hitung -1,783 dengan tingkat signifikansi 0,082. 

Hubungan kompleksitas tugas dengan job statisfaction bersifat negatif (-) sebesar 0,086. 

Setiap terjadi kenaikan 1 satuan job statisfaction disebabkan oleh penurunan 0,086 

satuan variabel kompleksitas tugas. Seperti yang ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel 

untuk KAP afiliasi asing adalah 2,04. Untuk hipotesis yang memiliki hubungan negatif, 

maka nilai t-tabel menjadi -2,01. Nilai t-hitung > t-tabel (-1,783>-2,01) dengan nilai 

signifikansi lebih dari 0,005 (0,082>0,005). Hasill ini menunjukkan bahwa H2 ditolak 

untuk KAP afiliasi asing atau tidak ada pengaruh negatif secara signifikan antara 

kompleksitas tugas dan job statisfaction. 

KAP non-asing mempunyai nilai beta untuk kompleksitas tugas sebesar -0,043 dan 

nilai t-hitung -0,530 dengan tingkat signifikansi 0,601. Hubungan kompleksitas tugas 

dengan job statisfaction bersifat negatif (-) sebesar 0,043. Setiap terjadi kenaikan 1 

satuan job statisfaction disebabkan oleh penurunan 0,043 satuan variabel kompleksitas 

tugas. Seperti yang ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel untuk KAP afiliasi asing adalah 

2,04. Untuk hipotesis yang memiliki hubungan negatif, maka nilai t-tabel menjadi -2,04. 

Nilai t-hitung > t-tabel (-0.530>-2,04) dengan nilai signifikansi lebih dari 0,005 

(0,601>0,005). Hasil ini serupa dengan KAP afiliasi asing yang menunjukkan bahwa H2 
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ditolak untuk KAP non-asing atau tidak ada pengaruh negatif secara signifikan antara 

kompleksitas tugas dan job statisfaction. 

Hipotesis 2 pada kedua jenis KAP ditolak atau variabel kompleksitas tugas tidak 

mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap job statisfaction. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Fitriany et al (2010) yang tidak menemukan adanya pengaruh negatif 

secara signifikan pada KAP kecil, Menengah, maupun KAP besar. Hal ini bisa 

disebabkan karena auditor telah menyadari bahwa tugas-tugas yang kompleks tekah 

menjadi hal yang dianggap wajar oleh auditor dan tidak dianggap sebagai beban 

sehingga tidak mempengaruhi kepuasan kerja mereka (Fitriany et al, 2010). 

4.7.3 Hipotesis 3 

Berdasarkan tabel 4-30 diatas, maka didapatkan angka beta (B) variabel motivai 

sebesar +0,361 dan nilai t-hitung 4,252 dengan tingkat signifikansi 0,000 untuk KAP 

afiliasi asing. Angka beta menunjukkan bahwa motivasi mempunyai hubungan job 

statisfaction bersifat positif (+) sebesar. Setiap terjadi kenaikan 1 satuan job statisfaction 

disebabkan oleh 0,361 satuan variabel motivasi. Nilai t-tabel KAP afiliasi asing adalah 

2,01, dengan perbandingan t-hitung>t-tabel (4,252>2,01). Nilai signifikansi variabel 

motivasi adalah kurang dari 0,005 (0,000<0,005). Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

KAP afiliasi asing mentoring tebukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job 

statisfaction. 

KAP non-asing mempunyai nilai beta motivasi sebesar +0,410 dan nilai t-hitung 

2,329 dengan tingkat signifikansi 0,029 (tabel 4-31). Motivasi dan job statisfaction 

mempunyai hubungan yang bersifat positif (+) sebesar 0,410 Setiap terjadi kenaikan 1 

satuan job statisfaction disebabkan oleh 0,410 satuan variabel motivasi. Seperti yang 
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ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel untuk KAP non-asing adalah 2,04. Bila dibandingkan 

dengan nilai t-hitung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai t-hitung>t-tabel 

(2,329>2,04) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,005 (0,029<0,005). Hasill ini 

menunjukkan bahwa seperti halnya pada KAP afiliasi asing motivasi tebukti 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap job statisfaction pada KAP lokal. 

Hipotesis 3 pada kedua jenis KAP tidak dapat ditolak atau varibel motivasi 

tebukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job statisfaction. hasil ini sesuai 

dengan penelitian Prabu (2005), Agustia dan Sarita (2008), dan Nuranisza (2009). 

Auditor yang mempunyai motivasi tinggi memiliki kekuatan, arah, dan kegigihan 

sehingga merasa bertanggung jawab akan tugas yang sedang dikerjakan dan 

menimbulkan semangat kerja yang berdampak pada peningkatan kepuasan kerja yang 

tinggi sebagai tujuan akhir. 

4.7.4 Hipotesis 4 

KAP afiliasi asing mempunyai angka beta (B) variabel faktor ligkungan sebesar 

+0,212 dan nilai t-hitung 2,995 dengan tingkat signifikansi 0,005 (tabel 4-30). Angka 

beta menunjukkan bahwa hubungan mentoring dengan job statisfaction bersifat positif 

(+) sebesar 0,212. Setiap terjadi kenaikan 1 satuan job statisfaction disebabkan oleh 

0,212 satuan variabel faktor lingkungan. Bila dibandingkan dengan nilai t-hitung, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa nilai t-hitung>t-tabel (2,995>2,01) dengan nilai 

signifikansi =0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa pada KAP afiliasi asing 

motivasitebukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job statisfaction. 

Berdasarkan tabel 4-31, KAP non-asing mempunyai nilai beta faktor lingkungan  

sebesar +0,019 dan nilai t-hitung 0,117 dengan tingkat signifikansi 0,908. Hubungan 
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faktor lingkungan dengan job statisfaction bersifat positif (+) sebesar 0,019. Setiap 

terjadi kenaikan 1 satuan job statisfaction disebabkan oleh 0,019 satuan variabel faktor 

lingkungan. KAP non-asing mempunyai t-hitung faktor lingkungan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan t-tabel (0,908<2,01). Hal ini tidak seperti yang terjadi pada KAP 

afiliasi asing. 

Hipotesis 4 tidak dapat ditolak hanya pada KAP afiliasi asing, yang berarti bahwa 

faktor lingkungan hanya berpengaruh positif secara signifikan pada KAP afiliasi asing. 

KAP non-asing tidak mendukung pernyataan dari Dwimawanti (2000) mengenai 

keberadaan faktor lingkungan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja auditor. Hal ini 

kemungkinan karena pada KAP non-asing size pekerjaannya lebih kecil dibandingkan 

dengan KAP afiliasi asing sehingga tekanan yang didapatkan lebih kecil dibandingkan 

KAP afiliasi asing yang menyebabkan auditor KAP non-asing kurang 

mempermasalahkan mengenai lingkungan kesehariannya. Auditor KAP lokal 

mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai hal yang dapat menyebabkan kepuasan 

kerja dan itu bukanlah faktor lingkungan. 

4.7.5 Hipotesis 6 

Untuk menguji hipotesis 6, maka digunakan persamaan model-2. Berdasarkan 

tabel 4-31, KAP afiliasi asing mempunyai nilai beta job statisfaction sebesar -1,000 dan 

nilai t-hitung -9,,135 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hubungan kompleksitas tugas 

dengan job statisfaction bersifat negatif (-) sebesar 1,000. Setiap terjadi kenaikan 1 

satuan job statisfaction disebabkan oleh penurunan 1,000 satuan variabel job 

statisfaction. Seperti yang ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel untuk KAP afiliasi asing 

adalah 2,04. Untuk hipotesis yang memiliki hubungan negatif, maka nilai t-tabel menjadi 

-2,01. Nilai t-hitung > t-tabel (--9,135>-2,01) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,005 
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(0,000 < 0,005). Hasil ini menunjukkan bahwa H6 tidak dapat  ditolak untuk KAP 

afiliasi asing atau ada pengaruh negatif secara signifikan antara job statisfaction dengan 

turnover. 

KAP non-asing mempunyai nilai beta untuk job statisfaction sebesar -1,262 dan 

nilai t-hitung -4,266 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hubungan job statisfaction 

dengan turnover bersifat negatif (-) sebesar1,262. Setiap terjadi kenaikan 1 satuan 

turnover disebabkan oleh penurunan 1,262 satuan variabel job statisfaction. Seperti yang 

ditunjukkan pada uji t, nilai t-tabel untuk KAP non-asing adalah 2,01. Untuk hipotesis 

yang memiliki hubungan negatif, maka nilai t-tabel menjadi -2,01. Nilai t-hitung<t-tabel 

(-4,226<-2,01) dengan nilai signifikansi kurang dari 0,005 (0,000<0,005). Hasil ini 

serupa dengan KAP afiliasi asing yang menunjukkan bahwa H6 tidak dapat ditolak untuk 

KAP non-asing atau ada pengaruh negatif secara signifikan antara job statisfaction 

dengan turnover. 

Pada kedua jenis KAP, dapat disimpulkan bahwa H6 tidak dapat ditolak atau job 

statisfaction mempunyai pengaruh negatif secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan 

peneiti-peneliti sebelumnya yang menemukan pengaruh negatif antara job statisfaction 

dengan turnover (Lee, 2000; Wenning, 2005; Andini, 2006; Fitriany et al, 2010; 

Soedibyo, 2010). salah satu akibat dari adanya rasa ketidakpuasan kerja adalah adanya 

turnover. Menurut Triton (2009) proses turnover dimulai dengan adanya rasa tidak puas 

yang dirasakan oleh auditor terhadap pekerjaannya dan didukung dengan adanya 

alternatif pekerjaan lain yang dirasa memberikan kepuasan kerja lebih tinggi 

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. 

4.7.6 Pengaruh variabel Kontrol 
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Berdasarkan tabel uji regresi berganda baik model-1 maupun model-2, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kontrol (gender, level, dan experience) tidak 

mempunyai pengaruh signifikan baik padsa model-1 maupun model-2 di kedua jenis 

KAP.  Hasil ini menunjukkan bahwa variabel job statisfaction maupun turnover tidak 

dipengaruhi oleh variabel kontrolnya melainkan hanya dipengaruhi oleh variabel-

variabel dependennya. 

Kedua jenis KAP, auditor memiliki perasaan puas terhadap pekerjaan tanpa 

memandang jenis kelamin, posisi maupun pengalaman. Hal ini dikarenakan mereka 

memiliki tingkat kepuasan yang sama terhadap pekerjaan auditor yang menantang, upah 

yang sesuai dengan posisi mereka, kesempatan promosi baik laki-laki maupun 

perempuan, serta hubungan atasan dan rekan kerja yang baik. Begitupula untuk turnover. 

Auditor yang merasakan tidak puas akan memilih untuk keluar dari KAP dan mencari 

pekerjaan lain tanpa melihat jenis kelamin, posisi maupun pengalaman kerja. 

4.8 Implikasi Manajerial  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap job statisfaction, hasil ini menunjukkan bahwa auditor telah memang 

menyadari mengenai kompleksnya tugas mereka tanpa menganggapnya menjadi sebuah 

beban yang dapat menurunkan kepuasan kerjanya. Pada kedua jenis KAP mentoring dan 

motivasi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap job statisfaction. Adanya 

pemberian manfaat, ketrampilan, maupun pengetahuan dari auditor senior ke junior atau 

atasan pada bawahannya akan menimbulkan rasa penghargaan maupun kesatuan dalam 

auditor. Sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja orang yang diberi manfaat 

(mentee). Selain kedua faktor tersebut,  faktor lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan KAP afiliasi asing memiliki tekanan yang 
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lebih besar dibandingkan dengan KAP non-asing, seperti ukuran pekerjaan yang lebih 

besar serta tantangan pekerjaan yang lebih tinggi, sehingga faktor-faktor yang ada di 

keseharian mereka bekerja ikut berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan kerja. 

Semakin baik faktor lingkungan yang ada di sekitar auditor maka semakin tinggi pula 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh auditor. 

Salah satu akibat dari rendahnya kepuasan yang dirasakan oleh karyawan adalah 

adnya turnover. Begitupula yang ada di KAP. Apabila auditor merasa pekerjaan mereka 

tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan menimbulkan adanya rasa tidak puas, 

maka mereka akan melakukan bersifat apatis terhadap pekerjaanya dan menimbulkan 

turnover dan mencari pekerjaan lain yang dirasa lebuh dapat memberikan kepuasan kerja 

dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Oleh karena itu KAP haruslah 

memperhatikan job statisfaction auditor untuk mengantisipasi terjadinya turnover pada 

auditor. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumya, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Variabel mentoring terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job 

statisfaction auditor pada kedua jenis KAP. Auditor adalah sebuah profesi yang 

mempunyai tantangan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi 

tantangan tersebut auditor membutuhkan mentoring yang baik di KAP sehingga 

menimbulkan rasa kepuasan yang terhadap pekerjaannya pada kedua jenis KAP. 

2. Kompleksitas tugas tidak mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

job statisfaction pada kedua jenis KAP. Hal ini dikarenakan auditor telah 

menyadari bahwa kompleksnya tugas mereka adalah hal yang wajar dan menjadi 

resiko dari pekerjaan mereka tanpa dianggap sebagai tekanan yang dapat 

mengurangi kepuasan kerja mereka. 

3. Variabel mentoring terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap job 

statisfaction pada kedua jenis KAP. Dengan adanya motivasi yang tinggi dalam 

diri auditor maka auditor akan merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya 

sehingga meningkatkan kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaannya. 

4. Variabel faktor lingkungan mempunyai pengaruh positif secara signifikan pada 

KAP afiliasi asing. Hal ini disebabkan karena tingkat kejenuhan dan tekanan 

yang dirasakan oleh auditor KAP afiliasi asing lebih besar dibandingkan dengan 

KAP lokal. Oleh karena itu auditor KAP afiliasi asing lebih memperhatikan 
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keadaan yang sering dijumpai pada pekerjaannya yang terdapat dalam variabel 

faktor lingkungan. Apabila faktor lingkungan ini baik maka akan menambah 

tingkat kepuasan kerja pada KAP afiliasi asing. 

5.  Variabel mentoring, kompleksitas tugas, motivasi dan faktor lingkungan terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap job statisfaction pada kedua jenis KAP. 

6. Kepuasan kerja auditor terbukti berpengaruh negatif secara sinifikan terhadap 

keinginan berpindah kerja oleh auditor pada kedua jenis KAP. Artinya apabila 

auditor merasakan keadaan tidak puas dalam pekerjaannya, maka semakin besar 

kemungkinan auditor untuk berpindah kerja pada pekerjaan lain. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sampel, pendalaman penelitian dan 

metodologinya. Penelitian ini terbatas pada  KAP yang berada di wilayah Jakarta Selatan 

dengan membagi KAP menjadi dua jenis, yaitu KAP Afiliasi asing dan KAP non-asing. 

Penelitian ini hanya melakukan penyebaran kuesioner tanpa melakukan wawancara. Data 

yang dihasilkan hanya data kuantitatif berdasarkan hasil kuesioner tanpa data kualitatif 

yang dapat mendukung penyebab diperolehnya hasil kuantitatifnya. Data dalam 

penelitian ini tidak menggunakan analisis jalur . 

5.3 Saran 

 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil wilayah regional lainnya 

selain Jakarta Selatan dengan menggunakan variabel lain seperti locus of control, 

budaya, gaya kepemimpinan, konflik peran dan lain-lain. Dalam penelitian ini KAP 

hanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu KAP afiliasi asing dan KAP non-asing. Untuk 

penelitian selanjutnya disarankan untuk  melakukan pembagian KAP yang lebih detail, 

seperti KAP Big4, KAP besar, KAP menengah, dan KAP kecil. Penelitian akan lebih 
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representatif apabila tidak hanya mengandalkan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara 

sehingga dapat diketahui secara langsung faktor yang mempengaruhi job satisfaction 

auditor. Sehingga data yang dihasilkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Selain itu, 

penelitian selanjutnya disarankan untuk memakai alat statistik selain SPSS, yaitu 

menggunakan Structural Equation Model (SEM). 

Bagi KAP, untuk menurunkan angka turnover pada auditor maka KAP harus 

lebih memperhatikan job statisfaction yang dirasakan auditor. Untuk meningkatkan 

kepuasan kerja auditor KAP harus lebih memperhatikan adanya mentoring yang baik, 

meningkatkan motivasi melalui diri auditor seta untuk memperhatikan lingkungan kerja 

auditor, seperti rasa aman, sarana dan prasarana, maupun kebijakan yang ada di KAP, 

terutama untuk KAP afiliasi asing. 
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LAMPIRAN 1 

Kuesioner yang dibagikan 

DATA RESPONDEN 

 

Petunjuk pengisian : 

Isilah data responden di bawah ini dengan jawaban yang sesuai dan apabila pertanyaan 

tersebut merupakan pertanyaan dengan opsi (a/b/c/d), isilah di tempat yang telah 

disediakan (di samping pertanyaan).  

� Nama KAP :  

� Jenis KAP :  

a. KAP Afiliasi Asing 

b.  KAP Non-asing 

� Jenis Kelamin :  

a. Pria   b. Wanita 

� Posisi Anda saat ini adalah:   

a. Junior Auditor   

b. Senior Auditor   

� Berapa lama Anda bekerja sebagai auditor?             Tahun             Bulan 
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PERNYATAAN PENELITIAN 

 

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Pernyataan/pertanyaan 

pada kuesioner di bawah ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja auditor dan hubungannya dengan turnover auditor. Pilihlah jawaban anda 

dengan memberi tanda check list (v) atau silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan 

pilihan Anda. 

Informasi pilihan: 

STS (1)  : Sangat Tidak setuju 

TS   (2)  : Tidak setuju 

N    (3)    : Netral 

S    (4)     : Setuju 

SS  (5)  : Sangat Setuju 

 

1. MENTORING 

 

 

No. 

 

Pernyataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

 

MN 1 

Atasan saya sering berbagi 

pengetahuan dan ketrampilan 

kepada saya mengenai pengauditan 

laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN 2 Atasan saya memberikan perhatian 

secara personel terhadap karir saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN 3 

Kepemimpinan dalam KAP tempat 

saya bekerja, memberikan inspirasi 

yang positif bagi pekerjaan saya. 
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MN 4 Atasan saya peduli tehadap apa 

yang diinginkan para bawahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KOMPLEKSITAS TUGAS 

 

 

No. 

 

Peryataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

KT 1 Karakteristik industri klien 

seringkali menyulitkan tugas saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 2 Ukuran dan kompleksitas usaha 

klien seringkali menyulitkan tugas 

saya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

KT 3 Tugas-tugas pekerjaan yang 

diberikan kepada saya, terkadang 

terlalu sulit dan kompleks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 4 Saya diberi banyak tugas pada saat 

bersamaan sehingga sulit untuk 

mengaturnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MOTIVASI 

 

 

No. 

 

Pernyataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

MO1 Saya bekerja pada KAP ini untuk 

memperoleh penghasilan yang 

cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 
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MO 2 Saya bekerja pada KAP ini karena 

mempunyai lingkungan kerja yang 

kondusif (aman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO 3 Saya mempunyai tim kerja yang 

dapatmemotivasi pekerjaan saya. 

     

MO 4 Saya merasa berguna di dalam 

kehidupan bermasyarakat setelah 

saya bekerja sebagai auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO 5 KAP ini memberikan penghargaan 

bagi auditor berprestasi sehingga 

memotivasi pekerjaan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO 6 Saya merasa karir saya akan maju 

jika terus bekerja pada KAP ini. 

     

MO 7 Saya merasa tertantang bekerja 

sebagai auditor dan membuat saya 

termotivasi untuk bekerja lebih 

keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO 8 Saya mempunyai kebanggaan 

tersendiri karena bekerja pada KAP 

ini. 

     

 

 

4. FAKTOR LINGKUNGAN 

 

 

No 

 

Pernyataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

FL 1 Hubungan saya dan rekan kerja saya 

sangat menyenangkan dan 

bersahabat. 

     

FL 2 KAP ini memperbolehkan saya 

memecahkan masalah dengan cara 

yang berbeda dengan yang lainnya. 
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FL 3 Supervisor saya memperhatikan 

keluhan-keluhan saya mengenai 

pekerjaan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 4 KAP ini mempunyai sarana dan 

prasarana yang memadai sehingga 

dapat menunjang pekerjaan saya. 

 

 

 

 

 

 

  

 

FL 5 Saya merasa nyaman dengan 

ruangan tempat saya bekerja. 

     

 

5.  TURNOVER  

 

No Pernyataan STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

TO 1 Saya ingin mencari pekerjaan selain 

profesi saya saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO 2 Saya ingin mencari pekerjaan 

dengan imbalan yang lebih baik. 

     

TO 3 Saya ingin mencari pekerjaan 

dengan jabatan yang lebih tinggi. 

     

 

 

6. JOB STATISFACTION 

 

 

NO 

 

Pernyataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

PEKERJAAN 

JSJ 1 Pekerjaan yang saya lakukan sangat 

penting bagi saya. 
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JSJ 2 Pekerjaan yang saya lakukan sesuai 

dengan kemampuan dan keahlian 

saya. 

     

JSJ 3 Kepuasan hidup saya yang utama 

ada dipekerjaan saya. 

     

JSJ 4 Saya merasa senang terhadap 

pekerjaan saya sebagai auditor 

     

UPAH/GAJI 

 

No 

 

Pernyataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

JSW 

1 

Saya merasa gaji yang saya terima 

sesuai dengan pekerjaan dan tugas 

yang saya lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSW 

2 

Gaji yang saya dapatkan cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

     

JSW 

3 

Saya merasa puas terhadap gaji 

yang saya dapatkan selama bekerja 

pada KAP ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSW 

4 

Saya merasa mendapatkan bonus 

yang sesuai dengan kinerja saya. 

     

PROMOSI 

 

No 

 

Pernyataan 

 

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

JSP 1 KAP ini memberikan kesempatan 

yang sama pada setiap pegawai 

dalam hal promosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSP 2 Promosi yang dilakukan pada KAP 

ini sesuai dengan prestasi yang 
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dilakukan oleh karyawan.    

JSP 3 Di KAP ini, saya dapat maju dan 

berkembang sama cepatnya pada 

KAP lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSP 4 Promosi yang dilakukan KAP ini 

dilakukan secara jujur, adil dan 

berkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATASAN 

   

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

JSL 1 Komunikasi antara atasan dan 

bawahan pada KAP ini tidak kaku 

dan menyenangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSL 2 Atasan saya menerima masukan 

bawahannya dengan baik. 

     

JSL 3 Atasan saya adalah pendengar yang 

baik dan bijaksana dalam bertindak. 

     

JSL 4 Saya tidak ragu untuk menceritakan 

kesulitan yang saya hadapi pada 

atasan saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAN KERJA 

   

STS 

(1) 

 

TS 

(2) 

 

N 

(3) 

 

S 

(4) 

 

SS 

(5) 

JSCW 

1 

Rekan kerja saya adalah satu tim 

yang kompak. 
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JSCW 

2 

Jika saya mendapatkan masalah 

kerja, rekan kerja saya akan 

mencoba membantu mengatasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSCW 

3 

Rekan kerja di tempat saya bekerja 

selalu jujur satu sama lain. 

     

JSCW 

4 

Saya memiliki rekan kerja yang 

saling menolong satu sama lain. 

     

 

 

Tabel 2 

KAP Responden 

No. Nama KAP Jenis KAP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

KAP Hasnil M. Yasin dan Rekan 

KAP Basri Hardjosumarto dan Rekan 

KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah dan 

Jerry 

KAP Hananta Budianto dan Rekan 

KAP Hertanto Sidik dan Rekan 

KAP Kanaka Puradiredja Suhartono 

KAP Anwar dan Rekan 

KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan 

Saptoto 

KAP Purwantono, Suherman, Surja. 

Non-afiliasi 

Non-afiliasi 

Non-afiliasi 

Afiliasi dengan UHY 

Afiliasi dengan Polaris 

Afiliasi dengan Nexia 

International 

Afiliasi dengan DFK International 

Afiliasi dengan RSM International 

 

Afiliasi dengan Ernst and Young 
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LAMPIRAN 2 

Output SPSS Model-1 KAP Afiliasi Asing 

Tabel 3 

Deskripsi Statistik Model-1 

KAP Afiliasi Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Summary Model-1 KAP Afiliasi Asing 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,872
a
 ,761 ,721 ,22468 2,022 

a. Predictors: (Constant), Experience, Lingkungan, Gender, Kompleksitas, Mentoring, 

Motivasi, Level 

b. Dependent Variable: Statisfaction 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mentoring 50 2,00 5,00 3,4950 ,69159 

Kompleksitas 50 1,25 4,75 3,0900 ,70667 

Motivasi 50 2,42 4,33 3,4117 ,46851 

Lingkungan 50 2,20 5,00 3,6160 ,52967 

Statisfaction 50 2,70 4,50 3,4480 ,42522 

Gender 50 ,00 1,00 ,5000 ,50508 

Level 50 ,00 1,00 ,4400 ,50143 

Experience 50 ,00 1,00 ,2800 ,45356 

Valid N (listwise) 50     
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Tabel 5 

Anova Model-1 KAP Afiliasi asing 

 

Tabel 6 

Coefficient Model-1 KAP  Afiliasi Asing 

 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,740 7 ,963 19,073 ,000
a
 

Residual 2,120 42 ,050   

Total 8,860 49    

a. Predictors: (Constant), Experience, Lingkungan, Gender, Kompleksitas, Mentoring, Motivasi, 

Level 

b. Dependent Variable: Statisfaction 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,739 ,336  2,202 ,033   

Mentoring ,261 ,052 ,424 4,999 ,000 ,792 1,263 

Kompleksitas -,086 ,048 -,143 -1,783 ,082 ,890 1,123 

Motivasi ,361 ,085 ,397 4,252 ,000 ,653 1,532 

Lingkungan ,212 ,071 ,264 2,995 ,005 ,730 1,369 

Gender ,001 ,066 ,001 ,017 ,987 ,935 1,069 

Level ,130 ,094 ,153 1,382 ,174 ,462 2,163 

Experience ,025 ,109 ,027 ,231 ,819 ,418 2,390 

a. Dependent Variable: Statisfaction 
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Tabel 8 

Kolmogorov-Smirnov Test Model-1 KAP Afiliasi Asing 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,20800908 

Most Extreme Differences Absolute ,089 

Positive ,089 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,627 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,827 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Tabel 9 

Uji Park Model-1 

KAP Afiliasi Asing 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,442 ,257  -1,715 ,106   

Mentoring ,009 ,033 ,067 ,272 ,789 ,698 1,432 

Kompleksitas ,072 ,037 ,487 1,953 ,069 ,685 1,459 

Motivasi -,057 ,062 -,293 -,925 ,369 ,424 2,358 

Lingkungan ,028 ,054 ,129 ,517 ,612 ,685 1,460 

Gender ,082 ,055 ,427 1,488 ,156 ,517 1,935 

Level ,073 ,062 ,376 1,183 ,254 ,422 2,372 

Experience -,205 ,105 -,929 -1,960 ,068 ,190 5,273 

a. Dependent Variable: LnU2i 
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Gambar 1 

Scatter Plot Model-1 KAP Afiliasi Asing 
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LAMPIRAN 3 

Output SPSS Model-1 KAP Non-Asing 

 

Tabel 10 

Deskriptif Statistik Model-1 

KAP non-asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 11 

Summary Model-1 KAP Non-asing 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,935
a
 ,874 ,835 ,21209 1,994 

a. Predictors: (Constant), Experience, Kompleksitas, Lingkungan, Gender, Level, 

Mentoring, Motivasi 

b. Dependent Variable: Statisfaction 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mentoring 30 3,00 5,00 3,8500 ,67146 

Kompleksitas 30 2,33 5,00 3,9000 ,67039 

Motivasi 30 2,67 5,00 3,7332 ,58658 

Lingkungan 30 2,80 5,00 3,8867 ,62297 

Statisfaction 30 2,95 5,00 3,8783 ,52138 

Gender 30 0 1 ,60 ,498 

Level 30 0 1 ,53 ,507 

Experience 30 0 1 ,57 ,504 

Valid N (listwise) 30     
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Tabel 12 

Anova Model-1 KAP non-asing 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,894 7 ,985 21,893 ,000
a
 

Residual ,990 22 ,045   

Total 7,883 29    

a. Predictors: (Constant), Experience, Kompleksitas, Lingkungan, Gender, Level, Mentoring, 

Motivasi 

b. Dependent Variable: Statisfaction 

 

 

Tabel 13 

Coefficient Model-1 

KAP non-asing 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,444 ,515  2,805 ,010   

Mentoring ,282 ,120 ,363 2,352 ,028 ,240 4,173 

Kompleksitas -,043 ,081 -,055 -,530 ,601 ,530 1,885 

Motivasi ,410 ,176 ,462 2,329 ,029 ,145 6,884 

Lingkungan ,019 ,162 ,023 ,117 ,908 ,152 6,562 

Gender ,094 ,109 ,090 ,861 ,399 ,524 1,907 

Level -,127 ,113 -,124 -1,127 ,272 ,473 2,115 

Experience -,137 ,133 -,132 -1,031 ,314 ,347 2,882 

a. Dependent Variable: Statisfaction 
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Tabel 15 

Hasil Kolomogorov-Smirnov Test Model-1 

KAP non-asing 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,18473052 

Most Extreme Differences Absolute ,159 

Positive ,123 

Negative -,159 

Kolmogorov-Smirnov Z ,872 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,432 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Tabel 16 

Hasil Uji Park Model-1 

KAP non-asing 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,041 ,410  -,100 ,922   

Mentoring -,182 ,160 -1,094 -1,140 ,278 ,061 16,335 

Kompleksitas ,004 ,053 ,028 ,067 ,948 ,326 3,070 

Motivasi -,060 ,119 -,335 -,509 ,621 ,130 7,674 

Lingkungan ,205 ,104 1,227 1,965 ,075 ,144 6,922 

Gender ,007 ,060 ,034 ,115 ,910 ,655 1,528 

Level -,087 ,073 -,435 -1,201 ,255 ,429 2,332 

Experience -,022 ,103 -,108 -,214 ,834 ,223 4,493 

a. Dependent Variable: Lnu2i 
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Gambar 2 

Scatterplot Model-1 

KAP non-asing 
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LAMPIRAN 4 

Model-2 KAP Afiliasi Asing 

 

Tabel 17 

Deskriptif Statistik Model-2 

KAP Afiliasi Asing 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

statisfaction 50 2,70 4,50 3,4480 ,42522 

turnover 50 1,33 4,00 2,9265 ,51905 

gender 50 ,00 1,00 ,5000 ,50508 

level 50 ,00 1,00 ,4400 ,50143 

experience 50 ,00 1,00 ,2800 ,45356 

Valid N (listwise) 50     

 

 

 

Tabel 18 

Summary Model-2 KAP Afiliasi Asing 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,817
a
 ,667 ,637 ,31267 2,026 

a. Predictors: (Constant), experience, gender, statisfaction, level 

b. Dependent Variable: turnover 
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Tabel 19 

Anova Model 2 KAP Afiliasi Asing 
 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,802 4 2,200 22,507 ,000
a
 

Residual 4,399 45 ,098   

Total 13,201 49    

a. Predictors: (Constant), experience, gender, statisfaction, level 

b. Dependent Variable: turnover 

 

 

 

Tabel 20 

Coeffient Model 2 KAP Afiliasi Asing 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,311 ,380  16,617 ,000   

statisfaction -1,000 ,110 -,820 -9,135 ,000 ,920 1,087 

gender ,068 ,090 ,066 ,753 ,456 ,970 1,031 

level ,079 ,146 ,075 ,540 ,592 ,380 2,631 

experience -,001 ,159 -,001 -,007 ,994 ,386 2,592 

a. Dependent Variable: turnover 
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Tabel 21 

Coefficient Correlation Model-2  

KAP Non-asing 

 
 

Coefficient Correlations
a
 

Model experience gender statisfaction level 

1 Correlations Experience 1,000 ,049 ,267 -,779 

Gender ,049 1,000 -,019 -,138 

Statisfaction ,267 -,019 1,000 -,259 

Level -,779 -,138 -,259 1,000 

Covariances Experience ,025 ,001 ,005 -,018 

Gender ,001 ,008 ,000 -,002 

Statisfaction ,005 ,000 ,012 -,004 

Level -,018 -,002 -,004 ,021 

a. Dependent Variable: turnover 

 

 

 

Tabel 22 

Kolomogorov-Smirnov Test Model-2 

KAP Afiliasi Asing 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,29963898 

Most Extreme Differences Absolute ,090 

Positive ,090 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,635 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,816 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 23 

Hasil Uji Park Model 2  

KAP Afiliasi Asing 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,293 ,135  -2,169 ,046   

statisfaction -,012 ,039 -,083 -,323 ,751 ,766 1,305 

gender ,043 ,029 ,384 1,466 ,162 ,743 1,346 

level ,020 ,044 ,181 ,467 ,647 ,338 2,959 

experience -,037 ,046 -,297 -,793 ,439 ,362 2,762 

a. Dependent Variable: LnU2i 

 

 

Gambar 3 

Scatterplot Model-2 KAP Afiliasi Asing 
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LAMPIRAN 5 

Model-2 KAP Non-Asing 

Tabel 24 

Deskriptif Statistik Model-2 

KAP non-asing 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

statisfaction 30 2,95 5,00 3,8783 ,52138 

turnover 30 1,00 4,00 2,7889 ,97274 

gender 30 ,00 1,00 ,6000 ,49827 

level 30 ,00 1,00 ,5333 ,50742 

experience 30 ,00 1,00 ,5667 ,50401 

Valid N (listwise) 30     

 

Tabel 25 

Summary Model-2 KAP Non-asing 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,838
a
 ,701 ,654 ,57247 2,234 

a. Predictors: (Constant), experience, gender, level, statisfaction 

b. Dependent Variable: turnover 

 

 

Tabel 26 

Anova Model-2 KAP Non-asing 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,248 4 4,812 14,683 ,000
a
 

Residual 8,193 25 ,328   

Total 27,441 29    

a. Predictors: (Constant), experience, gender, level, statisfaction 

b. Dependent Variable: turnover 
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Tabel 27 

Coefficient Model-2  KAP Non-asing 
 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7,524 1,279  5,882 ,000   

statisfaction -1,262 ,299 -,677 -4,226 ,000 ,466 2,147 

gender -,189 ,251 -,097 -,751 ,459 ,721 1,386 

level ,256 ,302 ,133 ,848 ,404 ,483 2,072 

experience ,243 ,346 ,126 ,703 ,489 ,372 2,691 

a. Dependent Variable: turnover 

 

 

 

Tabel 28 

Coefficient Correlation Model-2 

KAP Non-asing 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model experience gender level statisfaction 

1 Correlations experience 1,000 -,241 -,353 ,570 

gender -,241 1,000 -,341 -,262 

level -,353 -,341 1,000 ,219 

statisfaction ,570 -,262 ,219 1,000 

Covariances experience ,120 -,021 -,037 ,059 

gender -,021 ,063 -,026 -,020 

level -,037 -,026 ,091 ,020 

statisfaction ,059 -,020 ,020 ,089 

a. Dependent Variable: turnover 
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Tabel 29 

Kolomogorov-Smirnov Test Model-2 

KAP Non-asing 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,53152593 

Most Extreme Differences Absolute ,168 

Positive ,164 

Negative -,168 

Kolmogorov-Smirnov Z ,922 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,362 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Tabel 30 

Hasil Uji Park Model-2 

KAP Non-asing 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,155 ,791  -,196 ,850   

statisfaction -,009 ,194 -,019 -,045 ,965 ,798 1,253 

level ,064 ,232 ,187 ,275 ,791 ,306 3,273 

experience -,033 ,241 -,097 -,137 ,895 ,283 3,539 

a. Dependent Variable: LnU2i 
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Gambar 4 

Scatterplot Model-2  

KAP Non-Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS BEBERAPA..., DYAH AYU CITRA FITRIA, Ak.-IBS, 2011



Tabel 7 

Coefficient Correlations Model-1 KAP Afiliasi Asing 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

Experienc

e Lingkungan Gender Kompleksitas 

Mentorin

g Motivasi Level 

1 Correlations Experience 1,000 ,030 -,061 -,115 ,118 ,271 -,727 

Lingkungan ,030 1,000 -,029 -,183 -,177 -,385 -,097 

Gender -,061 -,029 1,000 ,201 -,085 ,089 -,009 

Kompleksitas -,115 -,183 ,201 1,000 ,149 ,069 ,077 

Mentoring ,118 -,177 -,085 ,149 1,000 -,220 -,074 

Motivasi ,271 -,385 ,089 ,069 -,220 1,000 -,148 

Level -,727 -,097 -,009 ,077 -,074 -,148 1,000 

Covariances Experience ,012 ,000 ,000 -,001 ,001 ,003 -,007 

Lingkungan ,000 ,005 ,000 -,001 -,001 -,002 -,001 

Gender ,000 ,000 ,004 ,001 ,000 ,000 -5,787E-5 

Kompleksitas -,001 -,001 ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 

Mentoring ,001 -,001 ,000 ,000 ,003 -,001 ,000 

Motivasi ,003 -,002 ,000 ,000 -,001 ,007 -,001 

Level -,007 -,001 -5,787E-5 ,000 ,000 -,001 ,009 

a. Dependent Variable: Statisfaction 
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Tabel 14 

Coefficient Correlations Model-1  

KAP Non-asing 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model Experience Kompleksitas Lingkungan Gender Level Mentoring Motivasi 

1 Correlations Experience 1,000 ,269 -,054 -,320 -,356 ,097 ,279 

Kompleksitas ,269 1,000 ,170 -,533 ,121 -,448 ,188 

Lingkungan -,054 ,170 1,000 -,103 ,055 -,322 -,714 

Gender -,320 -,533 -,103 1,000 -,338 ,139 -,122 

Level -,356 ,121 ,055 -,338 1,000 ,127 -,067 

Mentoring ,097 -,448 -,322 ,139 ,127 1,000 -,228 

Motivasi ,279 ,188 -,714 -,122 -,067 -,228 1,000 

Covariances Experience ,018 ,003 -,001 -,005 -,005 ,002 ,007 

Kompleksitas ,003 ,007 ,002 -,005 ,001 -,004 ,003 

Lingkungan -,001 ,002 ,026 -,002 ,001 -,006 -,020 

Gender -,005 -,005 -,002 ,012 -,004 ,002 -,002 

Level -,005 ,001 ,001 -,004 ,013 ,002 -,001 

Mentoring ,002 -,004 -,006 ,002 ,002 ,014 -,005 

Motivasi ,007 ,003 -,020 -,002 -,001 -,005 ,031 

a. Dependent Variable: Statisfaction 
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