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SARI 

 

Kurnia, Astri Lila. 2016.”Analisis pengaruh kepuasan kerja, komitmen 

organisasi, dan stres kerja terhadap turnover intention auditor dengan kinerja 

auditor sebagai variabel moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Dr. Muhammad Khafid, 

S.Pd., M.Si. 

Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja Auditor, Stres 

Kerja, Turnover Intention Auditor. 

 

Turnover intention merupakan niat atau keinginan dari seorang karyawan 

untuk keluar, berhenti atau pindah dari pekerjaannya. Turnover intention auditor 

menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kantor Akuntan Publik. 

Permasalah  turnover intention dapat menimbulkan kerugian maupun menganggu 

aktivitas pekerjaan di Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasi, stres kerja terhadap 

turnover intention auditor dengan kinerja auditor sebagai variabel moderating.  

  Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer yang dikumpulkan metode survey dengan kuesioner yang disebarkan 

secara langsung. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

convenience sampling, diperoleh sebanyak 34 responden. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan menggunakan software 

SPSS v2.1.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepuasaan kerja memiliki hubungan 

yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention auditor. 

Begitupula dengan komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention auditor. Sementara stres kerja  berpengaruh positif 

terhadap turnover intention auditor. Namun kinerja auditor tidak terbukti 

memoderasi hubungan antara kepuasan kerja terhadap turnover intention auditor.  

  

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi berpengaruh negatif  terhadap turnover intention 

auditor. Dan stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention auditor. 

Tetapi kinerja auditor tidak dapat memoderasi pengaruh  antara kepuasan kerja 

terhadap turnover intention auditor. Oleh  karena itu saran bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel moderating lain yang 

mendorong pengaruh variabel independen penelitian terhadap turnover intention 

auditor.  
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ABSTRACT 

 

Kurnia, Astri Lila. 2016. “Analysis of the influence of job satisfaction, 

organization commitment, and work stress toward auditor’s turnover intention 

with auditor’s performance as a moderating variable”. Final Project.Department of 

Accountancy. Faculty of Economics.Semarang State University. Supervisor Dr. 

Muhammad Khafid, S.Pd.,M.Si. 

Keywords: Job satisfaction, organization commitment, auditor’s 

performance, work stress, auditor’s turnover intention. 

 

Turnover intention is an intention or desirability from a person as an 

employee to quit, stop, or move from his job. Auditor’s turnover intention 

becomes one of the problems which often happen in Kantor AkuntanPublik. 

Turnover intention problem can cause disadvantage or bother work activities in 

Kantor AkuntanPublik. This research aims to examine the influence of job 

satisfaction, organization commitment, and work stress toward auditor’s turnover 

intention with auditor’s performance as a moderating variable. 

Population of this research was auditors who were working on Kantor 

Akuntan Publik Semarang city. Data which was used in this research was primary 

data which was obtained as survey method by questionnaire that was directly 

spread. Determining data was obtained by using convenience sampling method, it 

was gained for 34 respondents. Analysis data method used multiple linear 

analyses with software SPSS v2.1. 

The result of the research shows that job satisfaction has negative toward 

relationship and significant effect the auditor’s turnover intention. Neither 

organization commitment negatively influenced the auditor’s turnover intention. 

While Work stress positively influenced the auditor’s turnover intention. But, 

auditor’s performance did not proven to moderate the relationship between job 

satisfaction and auditor’s turnover intention. 

Based on the research above it can be concluded that job satisfaction and 

organizational commitment have significant negative relationship to turnover 

intentions. And Work stress negatively influenced the auditor’s turnover intention. 

But, auditor’s performance did not moderate the negative influence between job 

satisfaction toward auditor’s turnover intention. Suggestions from this research 

are, for the next researchers to use other moderating variables which support the 

influence of research’s independent variables toward auditor’s turnover intention.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dunia kerja semakin hari mengalami kemajuan yang 

semakin pesat. Banyak bermunculan profesi-profesi baru yang menambah pilihan 

referensi sebagai tujuan pekerjaan bagi seseorang. Terlebih lagi di Indonesia 

dengan jumlah penduduk yang banyak dan beragam menjadi salah satu pendorong 

makin banyaknya profesi yang bermunculan. Semakin banyaknya penduduk di 

suatu negara semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan guna 

memenuhi kebutuhan pekerjaan dari setiap individu tersebut. Lapangan pekerjaan 

itu muncul dari adanya suatu kegiatan baik dari organisasi, instansi atau lembaga, 

maupun perusahaan. Pekerjaan itu timbul dari kompleksnya kegiatan dan tujuan 

yang harus diselesaikan, sehingga dalam proses penyelesaiannya tersebutlah 

kebutuhan akan individu baik secara kelompok maupun pribadi diperlukan dalam 

suatu perusahaan maupun organisasi.  

Berbagai bidang dari mulai ekonomi, kesehatan, politik maupun budaya 

yang membentuk suatu organisasi maupun perusahaan pasti akan melakukan 

perekrutan karyawan sebagai pelaku dalam melaksanakan kegiatan operasional 

organisasi maupun perusahaan teresebut. Dilihat dari bidang ekonomi sudah 

memunculkan banyak profesi yang bisa dijadikan perkerjaan. Terlebih bidang 

ekonomi merupakan bidang yang sangat penting dan mengalami perkembangan 

yang pesat di setiap negara. Semua aspek kehidupan memiliki hubungan dengan 

dunia ekonomi dari mulai lembaga pemerintah, organisasi, maupun perusahaan.
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Unsur kegiatan ekonomi pun beragam dimulai dari pencatatan keuangan, 

pelaporan, hingga penilaian atas laporan keuangan tersebut. Setiap kegiatan 

tersebut dilakukan oleh profesi yang berbeda-beda. 

Salah satu unsur ekonomi yang paling banyak diterapkan yaitu terdapat di 

perusahaan. Tunjuan dari suatu perusahaan yaitu memperoleh laba atau 

keuntungan atas kegiatan operasional yang dilakukan. Pencatatan keuntungan dan 

pelaporan tersebut dilaksanakan oleh seorang akuntan, sedangkan untuk penilaian 

atas kewajaran dari suatu laporan keuangan tersebut dinilai oleh akuntan publik 

atau auditor eksternal. Agar informasi keuangan tersebut dapat dipercaya maka 

laporan keuangan harus diaudit. Dalam perusahaan publik, pemilik (publik) tidak 

bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam 

laporan keuangan, untuk itu diperlukan auditor untuk melakukan verifikasi 

terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen (Christiawan, 2002).  

Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di 

bidang  jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan 

(complianceaudit) dan audit laporan keuangan (Arens et al., 2008). Setiap 

tahunnya auditor akan menerima pekerjaan atas audit laporan keuangan dari suatu 

perusahaan. Pekerjaan itu timbul karena adanya unsur pertanggungjawaban atas 

kebenaran dari laporan keuangan perusahaan publik terhadap para investornya. 

Melihat perkembangan perusahaan publik di Indonesia yang semakin banyak 

memberikan peluang bagi perkembangan profesi akuntan publik. Semakin banyak 

perusahaan publik semakin banyak pula kebutuhan akan jasa akuntan publik. 
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Kebutuhan tersebutlah yang mendorong bermunculannya kantor akuntan publik di 

setiap daerah maupun provinsi di Indonesia. 

Karyawan dari organisasi kantor akuntan publik adalah para auditor itu 

sendiri. Hirarki dalam kantor akuntan publik yaitu partner (rekan), manajer, senior 

dan junior (Mulyadi, 2010). Partner memiliki jabatan tertinggi dan bertanggung 

jawab secara penuh  terhadap auditor. Manajer sebagai pengawas audit terhadap 

beberapa pekerjaan audit senior. Auditor senior bertugas untuk melaksanakan 

audit dan auditor junior sebagai pelaksana prosedur audit secara rinci. Setiap 

karyawan di kantor akuntan publik harus menjalankan setiap tugas-tugasnya 

sesuai dengan prosedur dan kode etik professional yang berlaku. 

Setiap KAP pasti memiliki visi dan misi organisasi yang ingin dicapai. 

Proses pencapaian visi dan misi tersebutlah, organisasi KAP membutuhkan peran 

para auditornya sebagai faktor utama pelaksana tujuan organisasi. Setiap auditor 

eksternal di KAP akan diberikan arahan, dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas 

audit. Diharapkan setiap auditor di KAP tersebut mampu melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan prosedur dan etika yang berlaku. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberlangsungan organisasai KAP salah satunya adalah kinerja 

dari para auditornya. Karena kinerja auditor sangat berpengaruh pada kualitas 

hasil audit KAP tersebut. Ketika hasil audit tersebut handal, maka kepuasan klien 

akan meningkat.  

Suatu kinerja KAP sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perilaku para 

akuntan yang ada dalam KAP tersebut. Suatu kinerja yang baik sangat didukung 

oleh kondisi dan perilaku para akuntan yang baik pula, selain itu juga ada perilaku 
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auditor yang bisa merugikan organisasi KAP tersebut. Suatu kejadian yang 

membuat suatu  kinerja perusahaan akan terganggu salah satunya adalah 

keinginan berpindah (turnover intention) dimana akuntan memiliki keputusan 

untuk meninggalkan pekerjaannya (Wulandarie, 2013). Pekerjaan auditor yang 

kompleks dan memakan waktu banyak terkadang memberikan tekanan terhadap 

diri seorang auditor itu sendiri. Ketika timbul perasaan tidak nyaman yang 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor bisa menimbulkan keinginan berpindah 

kerja dari seorang auditor.  

Keinginan berpindah merupakan keinginan atau kecenderungan seorang 

karyawan untuk berpindah kerja (Prasetyo, 2014). Perilaku karyawan yang 

berpindah kerja tidak hanya terjadi di perusahaan saja tetapi organisasi akuntan 

publik pun mengalaminya. Turnover intentions auditor merupakan salah satu 

perilaku karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Dampak dari turnover 

karyawan dapat menganggu kinerja dari perusahaan tersebut baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Ketika kinerja sudah terganggu maka akan berdampak 

pula pada hasil pekerjaan suatu perusahaan. Auditor dituntut untuk dapat 

menunjukan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas 

(Fitriany et al., 2011) . Selain itu turnover juga dapat menimbulkan dampak lain, 

salah satunya pada anggaran dari perusahaan tersebut. Turnover yang tinggi pada 

perusahaan akan  menimbulkan berbagai potensi biaya, baik itu biaya pelatihan 

yang sudah diinvestasikan pada karyawan, tingkat kinerja yang mesti 

dikorbankan, maupun biaya rekrutmen dan pelatihan kembali (Suwandi dan 

Indrianto, 1999). Tingginya tingkat turnover intentions telah menjadi masalah 
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serius bagi banyak perusahaan, bahkan mayoritas bagian human resource 

mengalami frustasi ketika mengetahui bahwa proses rekrutmen yang telah berhasil 

menjaring auditor yang dapat dipercaya dan berkualitas pada akhirnya ternyata 

menjadi sia-sia karena auditor yang baru direkrut tersebut telah memilih 

mengundurkan diri dan bekerja di perusahaan lain (Akhmad, 2015). Melihat 

dampak signifikan yang bisa ditimbulkan, turnover yang tinggi menjadi salah satu 

permasalahan penting untuk dibahas.  

Terjadinya turnover intentions auditor yang tidak tepat merupakan suatu 

hal yang sangat tidak diinginkan oleh organisasi KAP. Jika keinginan berpindah 

kerja dialami oleh auditor yang memiliki kualitas baik, maka hal tersebut menjadi 

hal yang sangat merugikan bagi KAP. Kenyataannya dalam penelitian yang 

dilakukan (Permatasari, 2013) mengemukakan bahwa tingkat keinginan berpindah 

karyawan di salah satu kantor akuntan publik di Semarang cukup tinggi. 

Pengamatan yang dilakukannya terhadap jumlah auditor dan tingkat perpindahan 

auditor dari tahun 2007 sampai 2010 terdapat tingkat perpindahan auditor yang 

cukup tinggi yaitu mencapai 45,83 persen pada tahun 2009. Berdasarkan Tabel 

1.1 dapat dilihat adanya peningkatan jumlah auditor yang melakukan perpindahan 

dari tahun 2007 ke tahun 2009 sebesar 37,53 persen. Namun tingkat perpindahan 

auditor ini mengalami penurunan pada tahun 2010, yaitu sebesar 20,83 persen. 

Meskipun demikian, tingkat perpindahan auditor cukup tinggi pada tahun 2010 

yang mencapai 25 persen dari keseluruhan jumlah auditor yang bekerja di kantor 

akuntan publik di Semarang. 
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Tabel 1.1 

Daftar Tingkat Perpindahan Auditor di Kantor Akuntan Publik Semarang 

Tabel Jumlah Auditor Jumlah Auditor 

Pindah 

Persentase 

2007 22 2 8,3% 

2008 26 11 42,3% 

2009 24 11 45,83% 

2010 24 6 25% 

Sumber : Data yang diolah Permatasari (2012) 

Tarkosurnaryo (2013) juga mengatakan bahwa KAP dianggap sebagai 

“sekolah lulusan sarjana akuntansi yang baru lulus dan setelah mereka 

memperoleh ijazah (sertifikat pengalaman kerja, mereka cenderung mencari 

pekerjaan lain dan melepas hak mereka untuk berpraktik sebagai auditor)”. Lebih 

lanjut Tarkosurnaryo menyatakan bahwa 20% karyawan pada kantor akuntan 

publik melakukan turnover sehingga banyak auditee mengeluhkan para auditor 

yang memeriksa laporan keuanganya yang sering berbeda orang sehingga tidak 

ada keseimbangan assurance yang diberikan. Menurut ketua umum institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosurnaryo (2013), tingginya tingkat 

turnover disebabkan oleh tingginya persaingan tenaga kerja, stres kerja, dan fee 

audit yang kecil, yang berimbas pada tenaga kerja di KAP (akuntanonline, 2013). 

Melihat fenomena tersebut turnover intentions harus disikapi sebagai suatu 

permasalah yang penting untuk diteliti, mengingat kemungkinan dampak yang 

cukup signifikan dapat terjadi akibat keinginan berpindah karyawan tersebut. 

Selain itu dalam penelitian (Sulistiadi, 2014 ) juga menyebutkan bahwa terdapat 

156 kasus turnover yang terjadi di 10 KAP yang berada di Semarang sejak tahun 

2010 hingga 2012. Jabatan atau posisi yang sering mengalami turnover dalam 

KAP adalah pada posisi junior auditor sebesar 93% dan sebesar 7% nya adalah 
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posisi auditor senior. Apabila dijelaskan dengan angka maka dari 156 kasus 

turnover sebanyak 145 junior auditor memilih keluar dari KAP tempat dia bekerja 

sedangkan pada posisi senior auditor hanya 11 orang yang memiliki keinginan 

untuk berpindah yang terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2012. Penelitian 

ini dilakukan di Semarang karena adanya peningkatan tingkat turnover intentions 

setiap tahunnya. 

Ketika seorang karyawan berkeinginan untuk melakukan turnover, pasti 

individu tersebut memiliki penyebab atau faktor yang mendasarinya. Kantor 

akuntan publik harus memahami faktor-faktor pendorong para auditornya 

berpindah kerja, sehingga perilaku turnover bisa dikurangi atau dihilangkan dari 

setiap individu auditor. Auditor seharusnya dianggap sebagai aset yang paling 

penting di KAP, sebab bisnis jasa kantor akuntan publik tidak akan berjalan lancar 

jika diketahui adanya masalah di lingkungan karyawan dan tanpa diimbangi 

dengan manajemen sumber daya manusia yang baik (Prasetyo, 2014).  

Beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap keinginan 

berpindah auditor. Faktor pertama, kepuasan kerja merupakan sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisplinan dan prestasi kerja. Perasaan puas terhadap pekerjaannya 

bisa timbul dari dalam pekerjaan, luar pekerjaan maupun kombinasi dalam dan 

luar perusahaan. Karyawan yang sudah merasa puas dengan pekerjaannya 

cenderung akan selalu memberikan kinerja yang baik pada pekerjaannya. Menurut 

(Fathoni, 2006) karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam 

pekerjaannya akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa dari 
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pelaksanaan tugas-tugasnya. Dalam penelitian (Ritonga dan Zein, 2013) 

mengatakan bahwa karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah, kurang 

bahagia, dan tidak termotivasi dengan pekerjaannya dapat meningkatkan 

keinginan berpindah kerja. Hasil penelitian (Sijabat, 2012) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja yang dirasakan auditor mempunyai pengaruh yang berarti dalam 

upaya menurunkan keinginan untuk pindah. Pada dasarnya kepuasan kerja 

merupakan hal yang bersifat individual. Bila seorang karyawan telah merasakan 

kepuasan kerja, ia akan merasa nyaman dalam bekerja serta tidak berusaha 

mencari alternatif pekerjaan lainnya (Oktaviani dan Nurhayati, 2014).  

Akan tetapi, terdapat bukti empiris lain yang mengemukaan bahwa 

kepuasan kerja tidak berpengaruh pada keinginan berpindah kerja auditor. Hasil 

penelitian (Poerwati, 2015) mengemukakan bahwa kepuasan kerja tidak 

berpengaruh pada hasrta/keinginan berpindah kerja auditor. Penelitian 

(Sulistyawati et al., 2014) menunjukkan hasil yang sama pula bahwa tinggi 

rendahnya kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keinginan 

berpindah kerja auditor. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian 

(Permatasari, 2013) bahwa tingginya kepuasan kerja yang dirasakan oleh auditor 

berdampak pada rendahnya keinginan auditor untuk meninggalkan pekerjaannya. 

Peneliti (Sijabat, 2012) juga mengemukakan hal yang sama bahwa kepuasan kerja 

yang dirasakan auditor mempunyai pengaruh yang berarti dalam upaya 

menurunkan keinginan untuk pindah. Melihat ketidakkonsistenan dari hasil 

penelitian tersebut, maka ada kemungkinan variabel lain yang dapat mendorong 

pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intentions auditor. 
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Kinerja auditor menjadi salah satudampak positif yang mendorong 

pengaruh antara kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah kerja auditor. Hasil 

yang sering diamati manajer bahwa karyawan yang puas cenderung lebih sering 

ada dikantor dan memiliki kinerja kerja yang tinggi (Robbins dan Coulter, 

2010).Seorang karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi, kreatif dan mampu 

mengembangkan dirinya bentuk dari  kinerjanya yang semakin baik (Wibowo, 

2014). Kinerja merupakan wujud dari kemampuan atau kompetensi seorang 

auditor dalam menyelesaikan setiap tugas pemeriksaan.Ketika auditor mampu 

menyelesaikan tugas auditnya dengan baik, dapat diartikan bahwa mereka dapat 

mewujudkan tujuan organisasinya. Kemampuan tersebut akan memberikan 

keyakinan bahwa dia dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai auditor di 

kantor akuntan publik tersebut.Dan selanjutnya hubungan kepuasan kerja terhadap 

turnover intention auditor akan semakin kuat bila didorong oleh kinerja auditor 

yang tinggi.  

Faktor kedua yang mendorong keinginan berpindah bekerja yaitu 

komitmen organisasi. Ketika seorang individu sudah menjadi bagian dari 

karyawan suatu organisasi maupun perusahaan, individu tersebut seharusnya 

sudah memiliki komitmen dalam organisasinya. Karena organisasi tersebutlah 

tempat setiap harinya dia bekerja dan mendapatkan gaji dari hasil pekerjaannya. 

Akuntan publik seharusnya sudah melandasi pekerjaannya dengan komitmen 

terhadap kantor akuntan publik tempat dia bekerja, sehingga dia mampu 

memajukan organisasi tersebut. Menurut (Prabowo, 2015) juga menyatakan 

komitmen organisasi menunjukkan rasa memiliki terhadap organisasi yang 
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menimbulkan kerelaan untuk berkorban demi organisasi dan meningkatkan 

keterlibatan akuntan publik pada KAP. Dalam penelitian (Gusrianto et al., 2014) 

bahwa komitmen organisasional menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

dan negatif terhadap turnover intentions. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tingginya komitmen organisasional membuat tingkat turnover intentions menjadi 

rendah. Keterikatan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi akan menjadikan 

individu memiliki loyalitas yang kuat terhadap organisasi, menjadikan anggota 

organisasi tetap ingin tinggal atau bekerja dalam organisasi itu (Sudarmanto, 

2009).  

Faktor ketiga, keinginan berpindah kerja juga bisa timbulkan dari keadaan 

stres kerja yang dialami oleh karyawan tersebut. Auditor sering dihadapkan oleh 

kondisi pekerjaan yang banyak, tuntutan waktu, dan kualitas hasil audit yang 

handal, semua keadaan tersebutlah yang harus dikuasai akuntan publik. Selain itu 

juga penting bagi seorang auditor harus selalu bersikap independen. Terkadang 

auditor juga mendapat tekanan dari pihak-pihak perusahaan terhadap proses audit 

laporan keuangannya, jika tidak bisa mempertahankan independensinya auditor 

tersebut sudah melanggar etika profesinya. Beberapa keadaan tersebut dapat 

memicu perasaan stres kerja dan membuat auditor tersebut semakin tidak nyaman 

dengan pekerjaannya.  

Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi seseorang. Perasaan stres kerja perlu sedini mungkin 

diatasi seorang pimpinan, agar hal-hal yang merugikan perusahaan dapat diatasi 

(Fathoni, 2006). Biasanya stres muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi 
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apa yang menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Menurut Robbins (2006) akibat 

dari stres sering dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktivitas, turnover karyawan tinggi, tingkat absensi yang tinggi dan 

kecelakaan kerja. Penelitian (Putra, 2015) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

positif stres kerja terhadap perilaku turnover auditor, karena profesi auditor 

identik dengan stres kerja yang cukup tinggi karena bekerja di bawah tekanan. 

Berdasarkan uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Keupasan kerja, Komitmen organisasi dan 

Stress Kerja terhadap Turnover Intentions Auditor dengan Kinerja Auditor 

sebagai variabel moderating (studi empiris pada KAP di Semarang)”. 

Pemilihan KAP di Kota Semarang sebagai obyek penelitian didasari pada hasil 

survey (Sulistiadi, 2014 ), bahwa fakta yang terjadi KAP di Kota Semarang dari 

2010 sampai 2012 permasalah turnover auditor masih banyak terjadi. Ada 156 

kasus turnover sebanyak 145 junior auditor memilih keluar dari KAP tempat dia 

bekerja sedangkan pada posisi senior auditor ada 11 kasus.  

Selain itu penelitian ini di lakukan di kota Semarang karena terdapat 

banyak kantor akuntan publikdi Semarang. Berdasarkan data dari Direktori 

Akuntan Publik Indonesia tahun 2015 di Jawa Tengah terdapat 21 KAP dan 17 

KAP diantaranya berada di kota Semarang (sekitar 80% KAP di Jawa Tengah 

berada di kota Semarang), sehingga kota Semarang cukup relevan untuk mewakili 

dilakukannya penelitian. 

1.2 Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intentions auditor ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap turnover intentions 

auditor ? 

3. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap turnover intentions auditor ? 

4. Apakah kinerja auditor memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap 

turnover intentions auditor ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intentions 

auditor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap turnover 

intentions auditor. 

3. Untuk menganalisis pengaruh stress kerja terhadap turnover intentions 

auditor. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kinerja auditor dalam memoderasi 

hubungan kepuasan kerja terhadap turnover intentions auditor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi akademis, 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan wacana 

dan referensi tentang analisis faktor yang mempengaruhi turnover 

intentions auditor secara teoritis maupun praktik. 

2. Bagi kantor akuntan publik, 

Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi seorang auditor 

berkeinginan pindah kerja. Dengan demikian kantor akuntan publik dapat 

mencegah terjadi turnover yang tinggi di organisasinya.  

3. Bagi auditor  

Sebagai penambah wawasan para auditor tentang kepuasan kerja, 

komitmen organisasi, dan stress kerja yang berakibat pada keinginan 

berpindah kerja auditor.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Motivasi  

Motivasi adalah suatu dorongan pada diri sesorang untuk mencapai 

tujuannya. Penjelasan tentang motivasi ini membicarakan tentang bagaimana cara 

mendorong semangat kerja seseorang, agar mampu bekerja secara optimal guna 

mencapai tujuan organisasi. Memotivasi karyawan merupakan hal yang penting, 

dengan menciptakan lingkungan yang mendorong seseorang karyawan untuk 

melakukan yang terbaik; baik di dalam dan di luar jam kerja merupakan situasi 

yang saling menguntungkan bagi karyawan dan organisasi. Diharapkan dengan 

adanya motivasi setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai 

produktivitas kerja yang tinggi. Meningkatkan motivasi kinerja karyawan menjadi 

perhatian penting dari organisasi, dan para manajer yang terus mencari 

jawabannya.  

Menurut (Wibowo, 2014) mengemukakan bahwa: 

“Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia 

pada pencapain tujuan. Sedangkan elemen yang terkadung dalam motivasi 

meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intesitas, 

bersifat terus menerus dan adanya tujuan”.  

Menurut (Robbins dan Coulter, 2010) dalam bukunya mengemukakan 

bahwa: 

“Motivasi merupakan proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, 

dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan”.  
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Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menyebabkan intensitas dan usaha terus-menerus (persistence) dalam 

melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu 

sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). 

Semakin banyak seorang  karyawan  menerima suatu motivasi seharusnya 

semakin meningkat pula kinerjanya. Tetapi tidak selalu motivasi yang diberikan 

suatu manajer terhadap karyawannya dapat diterima dan berhasil mendorong 

kinerja karyawan.  

Motivasi datang dari dalam diri manusia, karenanya pimpinan organisasi 

perlu menciptakan kondisi dimana pekerja dapat memotivasi diri mereka sendiri. 

Pemimpin perlu memberikan alasan kepada pekerja untuk percaya pada diri 

mereka sendiri dan organisasi tempat mereka bekerja. Motivasi dapat berkembang 

menjadi inspirasi. Karena motivasi berasal dari dalam, bentuknya menjadi 

inspirasi diri (Wibowo, 2014). Mengingat hal ini teramat penting karena jika 

dikaitkan dengan kehidupan organisasional, yang menjadi sasaran utama 

pemberian motivasi oleh para manajer kepada bawahannya adalah peningkatan 

prestasi kerja para bawahan yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan 

dan berbagai sasaran organisasi (Siagian, 2004 ). 

Motivasi ini juga berlaku di organisasi kantor akuntan publik. Profesi 

menjadi seorang akuntan publik yang dihadapkan dengan pekerjaan yang 

memerlukan etika kerja yang professional dan adanya tuntutan waktu dalam 

penyelesaian pekerjaannya, terkadang membuat diri sorang auditor merasa 

tertekan atau bahkan stres terhadap pekerjaannya. Kondisi tersebut sangat 
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membahayakan kinerja dari karyawan tersebut, motivasi inilah yang menjadi 

dorongan bagi setiap auditor di KAP agar dapat bekerja secara maksimal dan 

berkualitas. Penting bagi setiap KAP memahami teori motivasi, untuk menambah 

wawasan bagaimana motivasi yang tepat untuk para auditornya.  

Sebagai seorang profesional, auditor pasti memiliki pendidikan yang 

tinggi dan terlatih dalam aspek teknis audit, sehingga kebutuhan profesional 

mereka akan cenderung berpusat pada pengembangan tingkat yang lebih tinggi 

dan pertumbuhan kebutuhan pribadi yang dianjurkan oleh teori motivasi 

(Permatasari, 2013). Business Week (2008) dalam Permatasari (2013) mencatat 

bahwa salah satu strategi kunci perusahaan audit Big Four untuk merekrut dan 

mempertahankan staf sangat bergantung pada pengembangan pribadi dan 

pembelajaran. Dengan demikian, suatu kemungkinan yang diharapkan adalah  

auditor akan mencari pengaturan organisasi yang memberikan peran yang jelas 

baik pertumbuhan pribadi maupun profesional.  

Teori motivasi yang dikembangkan Herzbeg (1960) dikenal dengan 

“Model Dua Faktor” dari motivasi yaitu faktor motivasional adalah hal-hal yang 

mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri 

seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan 

adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar yang 

turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Faktor-faktor 

intriksik yang mendorong motivasi meliputi prestasi, pengakuan, tanggungjawab, 

kemajuan dan pekerjaan itu sendiri. Faktor-faktor ekstrinsik yang mendorong 

motivasi meliputi pengawasan, kebijakan perusahaan, hubungan dengan penyelia, 
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kondisi kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kehidupan pribadi, hubungan 

dengan bawahan, status dan keamanan (Robbins dan Coulter, 2010). Teori 

motivasi Herzbeg tersebut melandasi pemikiran tentang perilaku turnover yang 

dilakukan auditor. Setiap auditor pasti memiliki alasan terhadap tindakan atau 

perilaku yang dilakukakannya di tempat dia berkerja. Pada teori motivasi inilah 

menjelakan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh suatu motivasi. Dengan 

demikian, ada sesutau faktor yang mendorong (memotivasi) sesorang untuk 

berbuat sesuatu. 

2.2  Teori Artribusi 

Teori artibusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) 

beragrumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara 

kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

seorang seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces), 

yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau 

keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk 

memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tersebut (Ikhsan dan Ishak, 

2005). Penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal sebagai dispositional 

attributions dan situational attributions (Luthans, 1998) dalam (Latifah, 2008) 

.Dispositional attribution atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku 

individual, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi, persepsi 

diri, kemampuan dan motivasi. Situational attributions atau penyebab eksternal 

mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, 

nilai sosial dan pandangan masyarakat. 
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Peran-peran penentu atribusi penyebab apakah individual/situasional 

dipengaruhi oleh tiga faktor (Lubis, 2010): 

1. Konsensus (Concensus): perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang 

menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. 

2. Perbedaan (Distinctveness): perilaku yang ditunjukkan individu berlainan 

dalam situasi yang berlainan. 

3. Konsistensi (Consistency): perilaku yang sama dalam tindakan seseorang 

dari waktu ke waktu (konsisten) 

Teori artibusi ini menjadi landasan pemikiran dalam penelitian tentang 

penyebab mengapa auditor melakukan turnover. Ketika seorang auditor 

memutuskan untuk melakukan turnover intention pasti mereka mempunyai 

penyebab dari perilaku tersebut. Kemungkinan perilaku tersebut timbul akibat 

faktor internal atau eksternal yang dijelaskan pada teori atribusi. 

2.3 Profesi Akuntan Publik  

 Profesi Akuntan publik berperan untuk menguji akuntabilitas laporan 

keuangan, mengaudit, dan mengevaluasi salah saji pelaporan sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan agar laporan yang dikeluarkan menjadi informasi yang dapat 

bermanfaat bagi investor, pemasok, masyarakat, dan pihak pihak terkait (Akhmad, 

2015). 

Akuntan publik menurut Kode Etik Akuntan Indonesia dalam 

pembukaannya, yaitu :  
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“Akuntan publik adalah profesi yang terdiri dari landasan kepercayaan 

masyarakat. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya akuntan publik 

harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.”  

Akuntan publik menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 423/KMK 

06/2002, yaitu :  

“Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk 

memberikan jasa sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan.” 

Menurut (Mulyadi, 2010) mendefinisikan akuntan publik sebagai berikut : 

“Akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama bidang 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Perusahaan 

tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditor, investor, 

calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah”. 

Profesi Akuntan Publik (Auditor Eksternal) menghasilkan berbagai 

macam jasa bagi masyarakat yang digolongkan ke dalam tiga kelompok (Arens et 

al., 2008). 

a. Jasa Assurance  

Jasa Assurance adalah pelayanan atau jasa profesional independen yang 

dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Individu 

yang bertanggung jawab atas pembuatan keputusan bisnis akan mencari jasa 

assurance untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan kesesuaian informasi 

yang digunakan sebagai dasar keputusan mereka. Jasa Assurance bernilai karena 

penyedia assurance merupakan seorang yang independen dan bertindak secara 

objektif terhadap informasi yang diujinya. Salah satu kategori jasa yang 
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disediakan oleh kantor akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi merupakan 

salah satu jenis jasa assurance yang disediakan oleh kantor akuntan publik, 

dimana akuntan publik akan menerbitkan laporan tertulis yang isinya antara lain 

berupa suatu kesimpulan tentang kepercayaan atas asersi (pernyataan yang 

menyebutkan sesuatu itu benar). Terdapat 3 jenis atestasi yaitu :  

1. Audit atas laporan keuangan historis  

Audit atas laporan keuangan historis merupakan bentuk jasa atestasi yang 

mana auditor menerbitkan laporan tertulis berisi pendapat atau opininya 

mengenai apakah laporan keuangan historis tersebut telah disusun berdasarkan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Audit mendominasi bentuk 

jasa atestasi yang sering dilakukan oleh kantor akuntan publik.  

2. Tinjauan atas Laporan Keuangan Historis  

Suatu tinjauan atas laporan keuangan historis merupakan jenis jasa atestasi 

lainnya yang dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik. Sebagian besar 

perusahaan non publik ingin menyediakan  

b. Jasa Assurance lainnya 

Sebagian besar jasa-jasa assurance lainnya yang disediakan oleh kantor 

akuntan publik tidak memenuhi definisi formal dari jasa-jasa atestasi. Jasa-jasa 

ini agak berbeda dengan jasa atestasi, karena dalam prosesnya, seorang auditor 

tidak perlu membuat suatu laporan tertulis, serta keandalan yang dapat diberikan 

tidak selalu atas kepercayaan pada asersi tertulis pihak lainnya tentang 

kepatuhannya akan kriteria-kriteria tertentu.  

c. Jasa non Assurance  
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Kantor akuntan publik menyediakan sejumlah jasa lainnya, yang pada 

umumnya berada di luar lingkup jasa assurance. Tiga contoh spesifik dari jasa 

non-assurance yang sering disediakan oleh akuntan publik adalah jasa akuntansi 

dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. 

2.4  Turnover Intentions Auditor 

Keinginan berpindah kerja menurut (Suwandi dan Indrianto, 1999) 

mencerminkan keinginan individu untuk meninggalkan organisasi dan mencari 

alternatif pekerjaan lain. Hal ini didukung oleh Setiawan dan Ghozali (2006) 

dalam Prasetyo (2014) yang menyatakan bahwa employee turnover intentions 

terkait dengan keinginan karyawan untuk keluar dari organisasi. Istilah ini dapat 

dipertukarkan dengan arti kecenderungan untuk berhenti atau keluar. Pendapat 

tersebut sama halnya Zeffane (1994) dalam (Prabowo, 2015) keinginan berpindah 

atau turnover intentions adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti 

bekerja dari pekerjaannya secara sukarela menurut pilihannya sendiri. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa employe turnover intentions merupakan niat 

atau keinginan dari seorang karyawan untuk keluar, berhenti atau pindah dari 

pekerjaanya. 

Menurut (Cotton dan Tuttle, 1986) mengindetifikasikan tiga katagori 

variabel yang mempengaruhi perilaku keinginan berpindah karyawan, yaitu faktor 

eksternal (peluang pekerjaan, tingkat pengangguran, union presence, dan 

sebagainya); faktor terkait pekerjaan (kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan 

sebagainya); faktor pribadi (tenure, gender, pendidikan, dan sebagainya). 

Keinginan berpindah yang dilakukan para auditor didasari karena berbagai alasan. 
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Para ahli  membedakan turnover intentions menjadi beberapa jenis. Price (1986) 

dalam Akhmad (2015) menyatakan bahwa turnover karyawan dapat dibagi 

kedalam dua jenis, yaitu: 

1. Voluntary Turnover 

Voluntary turnover merupakan turnover yang diajukan oleh perorangan 

adalah turnover sukarela.Mobley (1986) menamakan tipe ini sebagai voluntary 

separation yang berarti berhentinya seseorang dari organisasi yang diajukan oleh 

individu karyawan itu sendiri. 

2. Involuntary Turnover 

Involuntary turnover merupakan pergerakan keluar-masuknya seorang 

individu dari suatu organisasi, yang dilakukan bukan atas kehendak individu. 

Nama lain tipe ini adalah involuntary separation,yang berarti berhentinya 

seseorang dari organisasi atas keinginan organisasi, termasuk kematian, dan 

diperintahkan mengundurkan diri. Involuntary turnover diajukan oleh pihak 

organisasi dimana karyawan bekerja. 

Lum (1998)  dalam (Oetomo dan Susanti, 2012)  menyatakan bahwa 

intensitas untuk keluar merupakan variabel yang paling berhubungan dan lebih 

banyak menjelaskan perilaku turnover. Keinginan untuk keluar dapat diukur 

dengan 3 komponen berikut: 

1. Keinginan untuk mencari pekerjaan baru di bidang yang sama di 

perusahaan lain.  

Melihat adanya perusahaan lain yang dirasa mampu memberikan 

keuntungan lebih banyak dibandingkan tempat dia bekerja saat ini, dapat menjadi 
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alasan utama bagi individu untuk memicu keinginannya keluar dari perusahaan. 

namun hal itu akan terbatas di saat dia hanya akan menerima jika sesuai dengan 

keahliannya saat ini.  

2. Keinginan untuk mencari pekerjaan baru di bidang yang berbeda.  

Seorang individu yang merasa selama ini kurang merasakan kemajuan 

pada pekerjaannya akan mencoba untuk beralihpada bidang yang berbeda. Tanpa 

harus mempelajari keahlian baru, individu tersebut hanya mencari pekerjaan di 

bidang yang baru dengan keahlian sama dengan yang diamiliki saat ini. 

3. Keinginan untuk mencari pekerjaan baru.  

Dengan memiliki keahlian yang cukup banyak, maka akan mudah bagi 

seseorang untuk timbul keinginan mencari pekerjaan baru yang sebelumnya tidak 

pernah dia kerjakan. 

Menurut Abelson (1987) dalam (Paramitha, 2014) mengemukakan bahwa 

ada empat komponen yang menjadi indikator terjadinya keinginan berpindah 

kerja. 

1) Adanya pikiran uintuk keluar.  

2) Keinginan untuk mencari lowongan pekerjaan.  

3) Mengevaluasi kemungkinan untuk menemukan pekerjaan yang layak di 

tempat   

4) Adanya keinginan untuk meninggalkan organisasi. 

Dengan demikian pengukuran turnover intentions, menunjukan seberapa kuat niat 

atau keinginan karyawan untuk berpindah kerja. Penelitian ini mengunakan 
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indikator pertanyaan yang dikembangkan Cammen et al (1983) dalam Djau 

(2011) dengan enam indikator pertanyaan. 

2.5  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Turnover Intentions Auditor  

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi turnover intentions auditor di 

Kantor Akuntan Publik. Dari beberapa penelitian dapat diketahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi keinginan berpinda kerja auditor eksternal. 

1. Komitmen organisasi  

Komitmen organisasional adalah ikatan antara karyawan dan 

organisasinya. Komitmen yang semakin tinggi akan meningkatkan rasa 

kepedulian auditor junior terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan kantor 

akuntan publik tersebut. Level intensitas turnover yang direfleksikan menjadi 

lebih rendah. Penelitian yang dilakukan (Akhmad, 2015) mengungkapkan auditor 

junior yang tidak memiliki ikatan komitmen yang kuat dengan kantor akuntan 

publik sehingga tidak ada rasa kepedulian terhadap kesejahteraan perusahaan. Ini 

yang memicu munculnya keinginan berpindah dari auditor junior. Bahkan auditor 

junior dapat melakukan tindakan untuk melawan kantor akuntan publik. 

Penelitian (Prasetyo, 2014) menjelaskan komitmen organisasional terkait 

pula dengan derajat kesetiaan karyawan, sebab karyawan yang memiliki ikatan 

sosial dan komitmen dengan organisasi akan enggan untuk berpindah kerja ke 

organisasi atau perusahaan lain. Tidak hanya itu, ikatan sosial yang terbangun 

antara perusahaan dan karyawan akan mempersuasi karyawan untuk benar-benar 

mempertimbangkan dan mengkaji keputusannya untuk resign dari perusahaan. 
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Dampak komitmen organisasi yang tinggi akan akan menurunkan intensitas 

keinginan auditor untuk berpindah kerja ke perusahaan lain. 

2. Diskriminasi yang dirasakan  

Pembahasan dalam penelitian (Prasetyo, 2014) teori keadilan 

organisasional menyatakan bahwa keadilan tidak hanya dipandang dari input yang 

dilakukan dibandingkan dengan output yang diterima individu tersebut namun 

juga di bandingkan dengan apa yang diterima oleh orang lain. Jika di dalam setiap 

keadaan auditor junior merasakan diskriminasi maka keinginan untuk keluar dari 

lingkungan tersebut semakin lama menjadi semakin besar. Individu yang merasa 

diperlakukan tidak adil mungkin termotivasi mencari pekerjaan lain yang lebih 

dianggap adil terutama yang lebih respek terhadap individu dan menyediakan 

ganjaran (reward) yang lebih pantas. 

3. Kepuasan Kerja  

Penelitian (Prasetyo, 2014) mengungkapkan kepuasan kerja merupakan 

bentuk ungkapan perasaan auditor tentang sejauh mana mereka menyukai dan 

menikmati pekerjaan mereka di KAP. Kepuasan kerja tidak hanya berbicara 

tentang perasaan emosional karyawan tentang sejauh mana tingkat karyawan 

tersebut menyukai pekerjaannya di organisasi. Umumnya jika seorang karyawan 

merasa menyukai pekerjaannya, bahkan jika karyawan merasa jauh menyukai 

dibanding dengan rekan-rekan kerja yang lain, maka secara psikologis karyawan 

tersebut akan berpikir serius jika ingin berpindah kerja ke perusahaan lain. Hal ini 

pulalah yang dihadapi oleh audior di KAP. Hal yang logis adalah apabila seorang 
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karyawan merasa puas terhadap pekerjaanya, maka karyawan tersebut akan 

enggan untuk berpindah kerja. 

Penelitian (Fitriany et al., 2011) mengungkapkan kepuasan karyawan 

terhadap pekerjaannya mempunyai pengaruh terhadap keinginan berpindah kerja. 

Karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah, kurang bahagia dan tidak 

termotivasi dengan pekerjaannya, akan meningkat keinginannya untuk berpindah 

kerja. Auditor yang memiliki kepuasan kerja akan loyal pada organisasi yang 

menaunginya, sehingga menurunkan keinginan untuk meninggalkan 

organisasinya tersebut. Sehingga terdapat pengaruh negatif dimana semakin tinggi 

kepuasan kerja auditor, semakin rendah keinginan untuk berpindah profesi. 

Senada dengan penelitian (Ritonga dan Zein, 2013) kepuasan kerja yang 

dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk keluar. Evaluasi 

terhadap berbagai alternatif pekerjaan pada akhirnya akan mewujudkan terjadinya 

turnover, karena individu yang memilih keluar organisasi akan mengharapkan 

hasil yang lebih memuaskan di tempat lain. Karyawan dengan kepuasan kerja 

yang rendah, kurang bahagia, dan tidak termotivasi dengan pekerjaannya sehingga 

meningkatkan keinginan untuk berpindah kerja. 

4. Komitmen Profesional 

Penelitian (Sulistyawati et al., 2014) mengemukakan bahwa komitmen 

professional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya. Seorang auditor 

yang mempunyai sikap professional yang tinggi, akan mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap organisasinya dan kepuasan kerja juga tinggi, sehingga akan betah 

di organisasi dan keinginan berpindah juga rendah. Dorongan dari komitmen 
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professional yang dimiliki oleh auditor memberikan rasa tanggungjawab yang 

tinggi sehingga auditor kemungkinan rendah memiliki rasa ingin pindah kerja. 

5. Konflik Peran  

Penelitian (Poerwati, 2015) mengemukakan bahwan konflik peran 

merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota  organisasi  yang 

bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial dapat 

menurunkan motivasi kerja. Konflik peran muncul ketika ada berbagai  tuntutan  

dari  banyak  sumber yang menyebabkan karyawan menjadi kesulitan dalam 

menentukan tuntutan apa yang harus dipenuhi tanpa membuat tuntutan lain 

diabaikan. Penelitian (Permatasari, 2013) konflik peran merupakan suatu situasi di 

mana seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan. 

Konflik peran tersebut akan muncul apabila individu menemukan bahwa patuh 

pada tuntutan satu peran menyebabkan dirinya kesulitan mematuhi tuntutan peran 

yang lainnya. Dampak dari karyawan yang tidak mampu mengatasi konflik peran 

yang terjadi, justru akan membuat dia semakin berkeinginan untuk berpindah 

tempat kerja supaya masalah yang  dia hadapi cepat selesai. Melihat dampak 

tersebut dapat dikutahui bahwa konflik peran berkorelasi positif dengan keinginan 

untuk berpindah.  

6. Stres kerja  

Penelitian (Putra, 2015) mengemukakan bahwa stres merupakan kondisi 

ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik 

seseorang. Stres yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada 

ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, 
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baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Akibat stres yang 

dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam produktivitas, turnover 

karyawan tinggi, tingkat absensi yang tinggi dan kecelakaan kerja. Stres yang 

tinggi akan mempengaruhi kebahagiaan serta menciptakan suatu intensi dalam diri 

karyawan tersebut untuk keluar atau pindah dari perusahaan tempat ia bekerja, 

sebagai usaha menghindari sumber stres. 

7. Ambiguitas Peran  

Penelitian (Weldy, 2015 ) mengemukakan bahwa role ambiguity muncul 

ketika karyawan tidak mempunyai informasi atau pengetahuan yang cukup atau 

jelas untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ambiguitas peran juga muncul ketika 

ada harapan dari pihak lain yang dipersepsikan tidak jelas. Ketidakjelasan disini 

termasuk ketidakjelasan mengenai sampai sejauh mana otoritas kerja yang 

dimiliki. Ketika seorang auditor mengalami ambiguitas peran yang tidak bisa 

dikendalikan maka akan membuat auditor memiliki keinginan berpindah kerja 

yang lebih tinggi.  

8. Profesionalisme  

Penelitian (Gusrianto et al., 2014) mengemukakan bahwa profesionalisme 

pada umumnya merupakan sikap dari seseorang di bidangnya sendiri untuk 

mencerminkan kemampuan dari seseorang tersebut yang meningkat seiring 

dengan waktu dan pengalaman yang didapatkan dari hal yang dilakukan. 

Seseorang dapat dikatakan profesional apabila orang tersebut telah dapat 

melakukan pekerjaan di bidangnya masing-masing dengan hasil yang sangat baik, 

tepat waktu dan seefisien mungkin dengan pengetahuan dan keterampilan yang 
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dimilikinya. Apabila perilaku profesionalisme tidak bisa dimiliki oleh auditor 

maka akan timbul keinginan untuk berpindah kerja karena dia merasa tidak 

mampu menyelesiakan tugas-tugasnya sebagai auditor.  

9. Kepuasan gaji  

Penelitian (Putra, 2015) kepuasan gaji dapat diartikan bahwa seseorang 

akan terpuaskan dengan gajinya ketika persepsi terhadap gaji dan apa yang 

mereka peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa penelitian 

mengidentifikasi aspek kepuasan yang ditemukan berhubungan dengan keinginan 

individu untuk meninggalkan organisasi meliputi kepuasan akan upah dan 

promosi. Gaji yang tinggi atau pada level yang cukup bersaing memang bukan 

segalagalanya untuk menarik minat karyawan masuk dalam profesi Akuntan 

Publik, namun gaji atau penghasilan merupakan komponen penting dalam 

menentukan pilihan untuk berkarir. Apabila terjadi ketidakpuasan atas 

pembayaran atau gaji yang diterima maka dapat mengakibatkan menurunnya 

motivasi karyawan sehingga hal ini mendorong kepada terjadinya turnover 

sebagai bentuk ketidakpuasan dari seorang karyawan, meskipun individu tersebut 

belum mendapatkan kepastian untuk bisa bekerja ditempat lain. Ketidakpuasan 

tersebut bisa terjadi ketika apa yang didapatkan oleh individu (karyawan) tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, semakin tinggi tingkat kepuasan gaji 

yang didapatkan maka turnover intention juga akan semakin rendah. 

10. Pekerjaan mengintervensi keluarga  

Penelitian (Gratia, 2014) mengemukakan bahwa pekerjaan menganggu 

keluarga, artinya sebagian besar waktu dan perhatian dicurahkan untuk melakukan 
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pekerjaan sehingga waktu untuk keluarga menjadi berkurang. Konflik pekerjaan 

keluarga didefinisikan sebagai bentuk dari konflik peran yang ditandai 

ketidaksesuaian antara tanggung jawab dan tempat kerja. Konflik pekerjaan 

keluarga dapat timbul dikarenakan urusan pekerjaan mencampuri urusan keluarga 

seperti banyaknya waktu yang dicurahkan untuk menjalankan pekerjaan 

menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya di rumah, atau urusan 

keluarga mencampuri urusan pekerjaan, seperti merawat anak sakit akan 

menghalangi seseorang untuk dating ke kantor. Kemungkinan konflik pekerjaan 

keluarga dialami auditor akan mendorong keinginan berpindah kerja dari auditor 

tersebut. Karena pekerjaannya sebagai auditor berdampak pada tugasnya dalam 

keluarga. 

Penelitian (Latifah, 2008) mengemukakan bahwa konflik pekerjaan-

keluarga timbul karena adanya ketidakseimbangan antara peran sebagai auditor 

KAP dengan peran sebagai anggota keluarga, keluarga dapat diartikan sebagai 

suatu kesatuan keluarga yang kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-

anak. Konflik pekerjaan-keluarga tidak hanya muncul karena seorang auditor 

tidak berada di tengah-tengah keluarganya dalam waktu relatif lama. Dengan kata 

lain bahwa waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mengembangkan pekerjaan 

adalah waktu dan tenaga yang tidak dihabiskan untuk mengembangkan 

kesuksesan dalam kehidupan keluarga. 

11. Perbandingan social dengan teman sebaya  

Festinger (1954) dalam (Nindaerrosa dan Haryanto, 2013) berhipotesis 

bahwa ada faktor penggerak (drive) menuju pencapaian atas kemampuan yang 
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lebih besar, dan perbandingan sosial tersebut terjadi ketika individu 

membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain yang dianggap unggul. 

Dan profesi sebagai akuntan sangat kompetitif, dengan tekanan pekerjaa ekstrim 

yang kemudian memanifestasikan dirinya dalam jam kerja yang panjang dan 

komitmen. Ketidakpuasan atas aspek lingkungan kerja dan/atau upah di KAP 

dapat memotivasi perempuan untuk meninggalkan profesi dalam mengejar jenis 

pekerjaan lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti hanya mengambil tiga variabel 

independen yaitu Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Stres Kerja. Selain 

itu peneliti juga menggunakan variabel moderating yaitu Kinerja Auditor.  

2.6 Kepuasan Kerja  

Pengertian kepuasan kerja  menurut Robert Hoppecl New Hope 

Pensyvania merupakan sebera jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan 

kebutuhan dalam pekerjaan (Anoraga, 2014). Kepuasaan kerja dalam pekerjaan 

adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh hasil 

tujuan kerja dan menimbulkan perasaan lebih mengutamakan pekerjaannya 

daripada balas jasa dari pelaksanaan tugas-tugas (Fathoni, 2006). Sikap tersebut 

dicerminkan melalui moral kerja, kedispilinan, dan prestasi kerja. Menurut Davis 

et al. (1989) dalam (Fitriany et al., 2011) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka yang 

merupakan hasil persepsi pengalaman selama masa kerjanya. Rohman (2009) 

dalam (Prasetyo, 2014) juga menjelaskan bahwa rasa kepuasan kerja 

mencerminkan kegembiraan atau sikap emosi positif yang berasal dari 
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pengalaman kerja seseorang. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaanya. 

Dalam buku (Fathoni, 2006), adapun kepuasan kerja karyawan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

a. Balas jasa yang adil dan layak . 

b. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian.  

c. Berat ringannya pekerjaan.  

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. 

g. Sikap pekerjaan monoton atau tidak. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001) dalam (Wibowo, 2014) terdapat lima 

faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut:  

a. Need Fulfillment (pemenuhan kebutuhan)  

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan ditentukan oleh tingakatan 

karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

b. Discrepancies (perbedaan) 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi 

harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang 

diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan.  

c. Value attainment (pencapaian nilai) 
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Gagasan value attainment adalah bahwa kepuasaan merupakan hasil dari 

persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang 

penting. 

d. Equity (keadilan) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan antara 

hasil kerja dan inputnya relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

perbandingan antara keluaran dan masukan pekerjaan lainnya. 

e. Dispositional/genetic components (komponen genetik) 

Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian 

merupakan fungsi pribadi dan faktor genetik. 

Menurut Handoyo (2004) dalam (Gusrianto et al., 2014) pengukuran 

keputusan kerja ini menggunakan instrument berdasarkan pada empat dimensi 

keputusan kerja, yaitu: 

a. Kepuasan terhadap pekerjaan  

b. Kepuasan terhadap kesempatan promosi 

c. Kepuasan terhadap supervise 

d. Kepuasan terhadap rekan kerja 

Menurut Taylor (1999) dalam (Ritonga dan Zein, 2013) mengemukakan 

bahwa ada lima dimensi dalam pengukuran kepuasan kerja, yaitu: 

a. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

b. Kepuasan terhadap supervisi 

c. Kepuasan terhadap kompensasi yang diterima 

d. Kepuasan terhadap prospek promosi 
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e. Kepuasan terhadap teman sejawat 

Menurut Setiawan dan Ghozali (2006) dalam (Djau, 2011), cara untuk 

mengukur kepuasan kerja, telah dikembangkan oleh beberapa ahli, diantaranya 

dengan menggunakan: 

1. Job Descriptive Index (JDI) yaitu dengan cara yang dikembangkan mith, 

Kendal dan Hulin (1969)  menilai kepuasan kerja secara keseluruhan yaitu 

kepuasan kerja terhadap pengawasan, terhadap rekan kerja, kepuasan 

dengan perkerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap pembayaran dan 

kepuasan terhadap promosi. 

2. Minnesola Satisfaction Questionnaire (MSQ) yaitu merupakan skala rating 

untuk menilai kepuasan kerja dimana orang-orang menunjukan sejauh 

mana puas terhadap beberapa aspek pekerjaan mereka (misalkan kepuasan 

terhadap gaji dan kesempatan untuk maju). Skor tinggi mencerminkan skor 

kepuasan kerja yang tinggi pula. 

Penelitian ini menggunakan kuisoner job satisfaction yang digunakan oleh 

Gaertner dan Ruhe (1981) maupun Larson (1997) dalam Djau (2011) yang 

melihat dari situasi kerja audit. Penelitian (Djau, 2011) mengemukakan bahwa 

penugasan auditor adalah pekerjaan yang berdiri sendiri, antara satu penugasan 

dengan penugasan lainnya tidak saling berhubungan maka hubungan antara 

personal antar auditor tidak terlalu berkembang dalam KAP, mekanisme promosi 

auditor dari auditor yunior menjadi auditor senior, dan senior menjadi supervisor 

didasarkan pada masa kerja seorang auditor maka pertanyaan-pertanyaan 

berkaitan dengan kepuasan dengan promosi dan kepuasan dengan rekan sekerja 
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tidak digunakan. Jadi dalam penelitian ini, hanya menggunakan tiga dimensi yaitu 

kepuasan gaji, kepuasan dengan penyelia (supervisor), serta kepuasan dengan 

pekerjaan itu sendiri.  

2.7   Komitmen Organisasi 

  Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi 

dalam menciptakan keberlangsungan hidupnya. Komitmen menunujukkan hasrat 

karyawan sebuah perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan 

diri bagi perusahaan (Anisykurlillah et al., 2013). Keinginan tersebut ditunjukkan 

dengan menyerahkan segala upaya atas nama organisasinya dengan suatu 

keyakinan, penerimaan nilai dan tujuan dari organisasi tertentu. 

  Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2008) dalam (Wibowo, 2014) 

menyatakan bahwa komitmen adalah identifikasi, pelibatan, dan loyalitas 

dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Dengan demikian, komitmen 

menyangkut tiga sifat: (a) perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi, (b) 

perasaan terlibat dalam tugas organisasi, dan (c) perasaan loyal pada organisasi. 

Individu dengan komitmen organisasional tinggi memiliki perasaan bangga telah 

menjadi anggota dalam organisasi tersebut. 

  Komitmen organisasional didefinisikan sebagai keinginan pada sebagian 

pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi (Colquitt, Lepine dan Wesson, 

2011) dalam (Wibowo, 2014). Komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan 

individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikir positif dan berusaha utnuk 

berbuat yng terbaik bagi organisasinya. Hal ini terjadi karena individu dalam 

organisasi akan merasa ikut memiliki organisasinya.sedangkan komitmen 
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organisasi yang rendah akan menyebabkan individu tersebut hanya mementingkan 

dirinya sendiri atau kelompoknya (Fitri et al., 2013). 

Menurut (Robbins dan Coulter, 2010), komitmen organisasi merupakan 

derajat dimana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi 

tertentu beserta tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan 

keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. Keyakinan yang dimiliki karyawan 

bahwa organisasi menilai kontribusi mereka dan peduli akan kesejahteraan 

mereke menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap karyawan 

menguntungkan. Pekerja yang memiliki komitmen organisasional biasanya akan 

mempunyai catatan kehadiran baik, menunjukkan keinginan kesetiaan pada 

kebijakan perusahaan, dan mempunyai turnover rate lebih rendah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keinginan karyawan untuk tetap 

mempertahankan keanggotannya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha 

yang tinggi demi pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut McShane dan Von Glinow (2010) dalam (Wibowo, 2014) 

memandang komitmen organisasional sebagai loyalitas organisasional. Cara untuk 

membangun komitmen organisasional adalah melalui: 

1. Juctice and support (keadilan dan dukungan). Affective commitment lebih 

tinggi pada organisasi yang memenuhi kewajibannya pada pekerja dan 

tinggal dengan nilai-nilai humanitarian seperti kejujuran, kehormatan, 

kemauan memaafkan dan integeritas moral. Organisasi yang mendukung 

kesejahteraan pekerja cenderung menuai tingkat loyalitas lebih tinggi. 
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2. Shared values (nilai bersama).  Affective commitment menunjukkan 

identitas orang pada organisasi, dan identifikasi mencapai tingkat tertinggi 

ketika pekerja yakin nilai-nilai mereka sesuai dngan nilai-nilai dominan 

organisasi. Pengalaman pekerja lebih nyaman dan dapat diduga ketika 

mereka sepakat dengan nilai-nilai mendasari keputusan korporasi.  

3. Trust (kepercayaaan). Kepercayaan menunjukkan harapan positif satu 

orang terhadap orang lain dalam situasi yang melibatkan risiko. 

Kepercayaan berarti menempatkan nasib pada orang lain atau kelompok. 

Untuk menerima kepercayaan, maka kita juga harus menunjukkan 

kepercayaan. Pekerja memperkenalkan engan dan merasa berkewajiban 

bekerja untuk organisasi hanya apabila mereka memercayai pemimpin 

mereka.  

4. Organizational comprehension (pemahaman organisasional). Pemahaman 

organisasional menunujukkan seberapa baik pekerja memahami 

organisasi, termasuk arah strategis, dinamika social, dan tata ruang fisik. 

Kepedulian ini merupakan prasyarat penting bagi affective commitment 

karena adalah sulit utnuk mengidentifikasikan dengan sesuatu yang tidak 

kita ketahui dengan baik.  

5. Employee involvement (pelibatan pekerja). Pelibatan pekerja 

meningkatkan affective commitment dengan memperkuat identitas social 

pekerja social pekerja dengan organisasi. Pekerja merasa bahwa mereka 

menjadi bagian dari organisasi apabila mereka berpartisipasi dalam 

keputusan yang mengarahkan masa depan organisasi. Perlibatan pekerja 
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juga membangun loyalitas karena memberikan kekuasan ini menunjukkan 

kepercayaan organisasi pada pekerjaannya. 

Mengingat pentingnya komitmen organisasi, banyak perusahaan berusaha 

untuk menciptakan kondisi perusahaan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan 

loyalitas karyawan dengan cara antara lain (Robbins dan Coulter, 2010): 

1. Memberikan kompenasasi (upah, gaji, dan tunjangan) yang menarik atau 

bahwkan kompetitif bila dibandingkan dengan perusahaan lain. 

2. Membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyediakan fasilitas kerja yang 

baik. 

3. Memberikan tugas atau pekerjaan yang menantang dan menarik  

4. Mempraktikkan manajemen terbuka dan manajemen partisipatif. 

5. Memerhatikan persoalan yang dianggap penting oleh karyawan dan 

menjada keadilan perlakuan terhadap karyawan dalam perusahaan. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Meyer et al., (1991) dalam 

(Prasetyo, 2014) menggolongkan multidimensi dari komitmen organisasi menjadi 

tiga komponen model, yaitu : 

1. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif (affective commitment) adalah suatu pendekatan 

emosional dari individu dalam keterlibatan dengan organisasi, sehingga 

individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi. Komponen afektif 

berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di 

dalam suatu organisasi. Karyawan yang komitmen organisasinya 

berdasarkan komitmen afektif yang kuat akan meneruskan bekerja dengan 
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perusahaan karena keinginan mereka sendiri, berdasarkan tingkat 

identifikasinya dengan perusahaan dan kesediannya untuk membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

2. Komitmen berkelangsungan (continuance commitment) 

Komitmen berkelangsungan (continuance commitment) adalah hasrat yang 

dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, sehingga individu 

merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi. Komitmen 

ini didasarkan pada persepsi pegawai tentang kerugian yang akan 

dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Karyawan dengan komitmen 

berkelangsungan yang kuat akan meneruskan keanggotaannya dengan 

organisasi, karena mereka membutuhkannya.  

3. Komitmen normatif (normative commitment). 

Komitmen normatif (normative commitment) adalah suatu perasaan wajib 

dari individu untuk bertahan dalam organisasi. Normatif merupakan 

perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada 

organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat akan tetap 

bergabung dalam organisasi karena mereka merasa sudah cukup untuk 

hidupnya. 

Hasil penelitian Setiawan dan Ghozali (2005) dalam Djau (2011) 

mengemukakan bahwa affective dan continuance commitment memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap turnover intention, sedangkan normative commitment tidak 

signifikan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan instrument 
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penelitian yang dikembangkan (Djau, 2011), dimana komitmen organisasi dibagi 

atas affective commitment dan continuance commitment, sedangkan continuance 

commitment dibagi atas high sacrifice commitment dan low alternative 

commitment.  

2.8  Stres Kerja  

Menurut (Putra, 2015) stres merupakan kondisi ketegangan yang 

berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stres yang 

tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang 

berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan 

pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Penjelasan dalam buku (Robbins dan 

Coulter, 2010) bahwa stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang 

mengalami tekanan berlebihan yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, 

hambatan, atau peluang yang terlampau banyak. Orang-orang yang mengalami 

stres menjadi nervous dan marah-marah, agresif dan tidak rileks atau memberikan 

sikap yang tidak kooperatif (Fathoni, 2006). Stres kerja menurut (Djau, 2011) 

terjadi ketika terdapat kesenjaangan antara kemampuan karyawan dengan tuntutan 

pekerjaan melebihi kemampuan karyawan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

stres kerja yaitu suatu situasi dimana seseorang individu dihadapkan pada tekanan 

yang berhubungan dengan suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam 

organisasi tersebut. 

Stres karyawan timbul akibat kepuasan kerja tidak terwujud. Stres 

karyawan perlu sendini mungkin diatas oleh seseorang pimpinan, agar hal-hal 
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yang merugikan perusahaan dapat diatasi. Menurut (Fathoni, 2006) faktor-faktor 

penyebab stres keryawan adalah sebagi berikut: 

a. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. 

b. Tekanan dan sikap pemimpinan yang kurang adil dan tidak wajar. 

c. Waktu dan peralatan kerja yang kurang. 

d. Konflik antara pribadi dengan pimpinan ataua kelompok kerja. 

e. Balas jasa yang terlalu rendah. 

f. Masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua dan lain-lain. 

Menurut (Robbins dan Coulter, 2010) gejala-gejala stress dapat diketahui 

dari beberapa unsur antara lain, sebagai berikut: 

a. Fisik  

Perubahan dalam metabolisme, bertambahnya detak jantung, dan napas, 

naiknya tekanan darah, sakit kepala, dan potensi serangan jantung. 

b. Perilaku  

Perubahan dalam produktivitas, ketidakhadiran, perputaran kerja, perubahan 

pola makan, peningkatan konsumsi alcohol atau rokok, berbicara cepat, 

gelisah, dan gangguan tidur. 

c. Psikologis  

Ketidakpuasan kerja, tekanan, kecemasan, lekas marah, kebosanan, dan 

penundaan. 

Stres merupakan konsekuensi bagi seorang karyawan yang melaksanakan 

pekerjaan. Sehingga stres kerja bagi seorang karyawan tidak akan bisa 

dihilangkan sama sekali, selama karyawan tersebut melaksanakan tugas dan 
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tanggung jawabnya. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi stress 

karyawan. Menurut (Robbins dan Judge, 2008 ) terdapat dua pendekatan yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi stres yaitu : 

1. Pendekatan Individual 

Seorang karyawan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mengurangi 

stres. Strategi individual yang terbukti efektif meliputi penerapan teknik 

manajemen waktu, penambahan waktu olah raga, pelatihan relaksasi, dan 

perluasan jaringan dukungan sosial. 

2. Pendekatan Organisasional 

Beberapa faktor yang menyebabkan stress terutama tuntutan tugas dan 

tuntutan peran-dikendalikan oleh manajemen. Dengan sendirinya, faktor-

faktor tersebut dapat dimodifikasi atau diubah. Strategi yang bisa 

manajemen pertimbangkan meliputi : seleksi personel, penempatan kerja 

yang lebih baik, pelatihan, pentapan tujuan yang realistis,pendesaianan 

ulang pekerjaan, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan dalam 

komunikasi organisasi, penyelenggaraan program-program kesejahteran 

perusahaan. 

Cary Cooper dan Alison Straw (1995) dalam (Putra, 2015) mengemukakan 

gejala stres di tempat kerja, yaitu meliputi: 

a. Kepuasan kerja rendah,  

b. Kinerja yang menurun,  

c. Semangat dan energi menjadi hilang,  

d. Komunikasi tidak lancar,  
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e. Pengambilan keputusan jelek,  

f. Kreatifitas dan inovasi kurang,  

g. Bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. 

Penelitian yang dilakukan (Djau, 2011) mengidentifikasikan bahwa ada 

enam variabel yang menjadi indikator dalam pengukuran stres kerja yang 

dirasakan oleh karyawan. 

1. Konflik Peran  

 Konflik peran terjadi ketika seseorang berada pada situasi tekanan untuk 

melakukan tugas yang berbeda dan tidak konsisten dalam waktu yang bersamaan 

(rahmawati). Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh 

anggota organisasi, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan 

berpotensi untuk menurunkan motivasi kerja. Dampak negatif yang timbul dari 

konflik peran terhadap perilaku karyawan, seperti timbulnya ketegangan kerja, 

penurunan komitmen pada organisasi, dan penurunan kinerja secara keseluruhan 

(Ikhsan dan Ishak, 2005). 

Setiap peran anggota organisasi mengacu pada sebuah identitas yang 

mendefinisikan siapa dan bagaimana karyawan harus bertindak dalam situasi 

tertentu ( Siegel dan Marconi, 1989 dalam Setyawan, 2008) dalam (poewarti). 

Menueut Zain dan Setiawan (2009) dalam (Djau, 2011), konlik peran terjadi 

ketika auditor lapangan (auditor yunior maupun senior) dihadapkan pada dua 

pilihan yang saling “meniadakan”. Sebagai seorang pemerikasa, auditor dituntut 

untuk selalu melakukan prosedur audit secara tepat dan lengkap. Menjalankan 

prosedur audit secara tepat dan lengkap tentu saja akan berdampak pada panjang 
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atau lamanya waktu pemeriksaan (Donnelly et al 2003) dalam (Djau, 2011). 

Sebagai anggota KAP, auditor dituntut untuk efesien baik berkaitan dengan waktu 

pemeriksaan maupun biaya audit.Keadaan ini merupakan sebuah pilihan yang 

dilematis bagi auditor. 

2. Ambiguitas Peran  

Penelitian Toly (2001) mendefinisikan ketidakjelasan peran (ambiguitas 

peran) sebagai kurangnya kejelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab terhadap pekerjaan. Penyebab terjadinya ambiguitas peran adalah 

komunikasi yang buruk antara karyawan dan atasan atau dengan rekan kerjanya, 

dan kurangnya pengawasan dari pihak manajemen. Selain itu, ambiguitas peran 

dapat menghalangi peluang untuk meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi 

kepuasan kerja, dan meningkatkan turnover karyawan (Singh, 1993 dalam 

Catharina, 2001) dalam (Permatasari, 2013). Adanya ambiguitas peran 

menyebabkan pekerjaan seorang auditor menjadi tidak maksimal dan keadaan 

tersebut sangat merugikan untuk auditor maupun KAP tempatnya bekerja (Djau, 

2011). 

3. Kuantitas Pekerjaan Yang Berlebihan  

Kuantitas pekerjaan yang berlebihan terjadi “ketika karyawan meyakini 

memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk dilakukan, terlalu banyak hal yang 

berbeda untuk dilakukan atau kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan”. Stres akibat overload tidaklah baik untuk individu tetapi justru 

menguntungkan organisasi. Situasi ini biasanya menghasilkan konflik antara 

karyawan dan pemberi kerja karena beban yang berlebihan (Djau, 2011). 
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4. Pengembangan Sumber Daya Manusia   

Kurangnya kesempatan pelatihan dan pengembangan merupakan keadaan yang 

stressfull. Menurut Ivancevich et al (1982) dalam Djau (2011) penyebab utama 

dari hal ini adalah karena karyawan merasa adanya ketidaksamaan dalam 

pengembangan karir antara dirinya dengan karyawan lainnya karena organisasi 

tidak ingin berivestasi dalam melatih dan mengembangkan karyawan. Hal ini 

sangat membuat frustasi auditor yang ingin tumbuh dan berkembang lebih tinggi 

dalam karir. Seorang professional menjadi tidak puas dengan pekerjaan yang tidak 

memperbolehkan bertumbuh dan berkembang (Choo, 1986) dalam (Djau, 2011). 

5. Sistem Balas Jasa  

Reward menurut Nelson (1991) dalam (Djau, 2011) adalah hasil yang diperoleh 

karyawan dikarenakan karyawan tersebut telah melakukan suatu bagi organisasi 

sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada karyawan tersebut. Reward dapat 

berupa financial maupun non financial. Reward yang berupa financial berupa 

gaji, upah, tunjangan, honorarium, sedangkan non financial, seperti penghargaan, 

kenaikan pangkat atau jabatan, berlibur atas biaya perusahaan dan lain 

sebagainya.  

6. Gaya Supervisi  

Stres dapat terjadi karena adanya supervise yang tidak bagus terhadap 

karyawan. Kurangnya support manajeral dan kurangnya feedback adalah stress 

bagi karyawan. Karyawan ingin supervise yang peduli dengan kesejahteraan 

personal dapat diakses dan memperlakukan karyawan dengan hormat. Gaya 
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supervisor biasanya mengakibatkan tingginya turnover, tingginya absentism, dan 

rendahnya moral pada bawahan (Piccoli et al, 1988) dalam (Djau, 2011). 

Indikator yang digunakan (Djau, 2011) tersebutlah yang digunakan 

sebagai indikator dalam penilaian stress kerja auditor. Enam indikator tersebut 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh stres kerja terhadap keinginan berpindah 

auditor. Keenam variabel tersebut adalah konflik peran, ambiguitas peran, 

kuantitas kerja yang berlebihan untuk kategori individual job stressor sedangkan 

untuk kategori organizational job stressor adalah sistem balas jasa, 

pengembangan sumber daya manusia dan gaya supervisi. Tetapi dalam penelitian 

ini hanya tiga dimensi saja yang digunakan yaitu konflik peran, ambiguitas peran 

dan kuantitas kerja yang berlebihan karena penelitian ini hanya mengukur stres 

kerja secara individu. 

2.9  Kinerja Auditor Ekternal 

Pengertian Kinerja Menurut Larkin dalam (Trianingsih, 2007) yaitu : 

“Kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.Terkait dengan kinerja auditor, terdapat empat dimensi 

personalitas dalam mengukur kinerja auditor yaitu kemampuan, komitmen 

profesional, motivasi dan kepuasan kerja”. 

Pengertian kinerja menurut (Sunyoto, 2015) yaitu : 

Kinerja merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi dari 

hasil kerja karyawan. Kinerja karyawan dalam organisasi mengarah pada 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang 
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menjadi tanggungjawabnya. Sebagai hasilnya akan dapat diketahui bahwa 

seseorang auditor masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Kinerja merupakan 

kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang telah 

dikerjakan. 

Pengertian Kinerja Auditor menurut (Sulton, 2010), yaitu :  

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang 

auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

dirasakan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan wanktu yang diukur 

dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kinerja 

dapat diukur melalui pengukuran tertentu, dimana kualitas adalah berkaitan 

dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja 

yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah 

kesesuaian waktu yang telah direncanakan.” 

Jadi dapat disimpukan bahwa kinerja auditor adalah tindakan atau 

pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun 

waktu tertentu. Kinerja auditor dianggap baik ketika auditor tersebut telah 

melakukan perencanaan kerja dengan baik, menunjukkan kegigihan saat bertugas, 

berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja, dan selalu menaati 

kode etik yang berlaku (Aisyah et al., 2014). 

Ada 6 kriteria primer untuk mengukur kinerja menurut Bernardin dan 

Russel dalam (Sudarmanto, 2009) yaitu :  

1. Kualitas (quality), merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil 

pelaksanaan kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan.  
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2. Kuantitas (quantity), merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah 

rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu (timelines) adalah sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan 

pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain 

serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.  

4. Pencapaian hasil tinggi (cost-affectiveness) adalah tingkat sejauh mana 

penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) 

dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi pengurangan kerugian dari 

setiap unit penggunaan sumber daya.  

5. Pengawasan (need for supervision), merupakan tingkat sejauh mana seorang 

pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan 

pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang 

diinginkan.  

Menurut Larkin dalam (Trianingsih, 2007) dalam mengukur kinerja 

auditor, terdapat empat dimensi personalitas, yaitu :  

1. Kemampuan  

Seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam mengaudit maka akan 

cakap dalam menyelesaikan pekerjaannya. Seorang auditor berpengalaman 

praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 

(seribu) jam dalam 5 (lima) tahun. 

2. Komitmen profesional  

Auditor dengan komitmen profesional yang kuat berdampak pada perilaku 

yang lebih mengarah kepada ketaatan aturan, dibandingkan dengan auditor 



49 
 

 
 

yang komitmen profesionalnya rendah.Komitmen juga dapat berkaitan 

dengan loyalitas dengan profesinya. 

3. Motivasi  

Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu 

auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai 

suatu tujuan. 

4. Kepuasan kerja  

Kepuasan kerja auditor dapat diartikan sebagai tingkatan kepuasan individu 

Indikator pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini menurut Kalbers 

dan Forgarty (1995) dalam yang mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai 

evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, 

dan bawahan langsung. Indikator tersebut dijelaskan dalam 10 pertanyaan 

kuesioner.  

2.10   Penelitian Terdahulu  

  Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat berbagai variabel yang 

mempengaruhi turnover intentions auditor dan juga hasil penelitian. Hasil 

penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

 

Nama 

Penelitian/ 

tahun 

Judul Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

1.  (Sijabat, 

2012) 

Antesenden dan 

konsekuensi 

keinginan untuk 

pindah (studi pada 

KAP besar di 

Jakarta yang 

Variabel 

Independen: 

Kepuasan Kerja 

dan Komitmen 

Organisasi  

Variabel 

Hipotesis pertama 

diterima atau didukung 

dengan hasil yang 

menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja yang 

dirasakan auditor 
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No. 

 

Nama 

Penelitian/ 

tahun 

Judul Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

berafiliasi dengan 

KAP asing the big 

four) 

Intervening: 

Keinginan Untuk 

Pindah  

Varibel Dependen: 

Perilaku Audit 

Disfungsional 

mempunyai pengaruh 

yang berarti dalam upaya 

menurunkan keinginan 

untuk pindah. Komitmen 

organisasi yang dimiliki 

auditor mempunyai 

pengaruh yang berarti 

dalam upaya 

menurunkan keinginan 

untuk pindah. Keinginan 

untuk pindah yang 

dimiliki auditor 

mempunyai pengaruh 

yang berarti mendorong 

mereka untuk berperilaku 

audit dysfungsional. 

2.  (Permatasari, 

2013) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keinginan 

berpindah auditor 

(studi empiris pada 

kantor akuntan 

publik di Jawa 

Tengah dan DIY) 

Variabel 

Independen: 

Komitmen 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja  

Varibel Dependen: 

Keinginan 

Berpindah  

Hasil penelitian melalui 

uji hipotesis 

mengemukakan bahwa 

tingginya kepuasaan 

kerja yang dirasakan oleh 

auditor berdampak pada 

rendahnya keinginan 

berpindah auditor utnuk 

meninggalkan 

pekerjaannya. Dan 

komitmen organisasi 

memiliki hubungan 

negative dengan 

keinginan berpindah 

auditor dari kantor 

akuntan publik.   

3. (Gusrianto et 

al., 2014) 

Analisis pengaruh 

profesionalisme, 

kepuasan kerja, 

kepuasan tingkat 

kompensasi, 

komitmen 

organisasional, dan 

motivasi terhadap 

turnover intentions 

staff auditor di 

kantor akuntan 

Variabel 

Independen: 

Profesionalisme, 

Kepuasan Kerja, 

Kepuasan Tingkat 

Kompensasi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Motivasi  

Variable 

Dependen: 

Hasil penelitian uji 

hipotesis membuktikan 

bahwa profesio-nalisme, 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

turnover intentions. 

Variabel kepuasan kerja 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan 

dan negatif terhadap 

turn-over intentions. 
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No. 

 

Nama 

Penelitian/ 

tahun 

Judul Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

publik (studi pada 

KAP di Pekanbaru 

dan Batam) 

  

Turnover 

Intentions  

Hasil hipotesis dalam 

peneli-tian menunjukkan 

bahwa kepuasan tingkat 

kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap 

turnover intentions 

auditor. 

Hipotesis terakhir 

menunjukkan terdapat 

penga-ruh yang negatif 

dari komitmen orga-

nisasional terhadap 

turnover inten-tions 

4. (Sulistyawati 

et al., 2014) 

Pengaruh 

komitmen 

profesional, 

komitmen 

organisasional, 

konflik peran, 

ketidakjelasan 

peran terhadap 

kepuasan kerja dan 

keinginan 

berpindah kerja 

auditor 

Variabel 

Independen: 

Komitmen  

Profesional, 

Komitmen 

Organisasional, 

Konflik Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran 

Variabel 

Intervening: 

Kepuasan Kerja 

Variabel Depeden: 

Keinginan 

Berpindah Kerja 

Auditor  

Hasil pengujian beberapa 

hipotesis mengemukakan 

bahwa komitmen 

professional, komitmen 

organisasional tidak 

berpengaruh pada 

kepuasaan kerja. 

Hipotesis berikutnya 

menunjukkan adanya 

pengaruh antara konflik 

peran, ketidakjelasan 

peran berpengaruh pada 

kepuasaan kerja. 

selanjutnya kepuasaan 

kerja tidak berpengaruh 

pada keinginan 

berpindah kerja. selain 

itu pengaruh komitmen 

professional, komitmen 

organisasional, konflik 

peran juga tidak tidak 

berpengaruh pada 

keinginan berpindah 

kerja. Tetapi hasil dari 

pengujian ketidakjelasan 

peran berpengaruh pada 

keinginan berpindah 

kerja auditor.  
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No. 

 

Nama 

Penelitian/ 

tahun 

Judul Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Hasil Penelitian 

5. (Putra, 2015) Pengaruh 
stres kerja dan 
kepuasan gaji 
terhadap turnover 
ientention auditor 
dengan gender 
sebagai variabel 
moderating (studi 
empiris di KAP 
Yogyakarta dan 
Surakarta) 
 

Variabel 

Independen: stres 

kerja dan kepuasan 

gaji 

Variabel moder: 

ting: gender 

Variabel 

Dependen: 

Turnover Intention 

auditor  

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

Stress Kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

turnover intention. Dan 

variabel Kepuasan Gaji 

mempunyai pengaruh 

negatif terhadap turnover 

intention. Selain itu hasil 

dalam penelitian ini 

menujukkan perempuan 

memperkuat pengaruh 

Stres Kerja terhadap 

Turnover Intention. Dan 

Hasil pengujian moderasi 

kedua membuktikan 

bahwa, ketika gender 

sebagai pemoderasi tidak 

mempengaruhi 

perubahan Kepuasan 

Gaji seseorang terhadap 

Turnover Intention. 

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu 

2.11  Kerangka Pemikiran 

Karyawan merupakan salah satu unsur pengerak dalam suatu perusahaan 

maupun organisasi. Setiap kegiatan perusahaan maupun organisasi membutuhkan 

sumber daya manusia yaitu karyawan. Setiap perusahaan pastinya akan menjaga 

karyawannya agar selalu memberikan kinerja terbaik dari mereka. Keberhasilan 

dari suatu perusahaan terutama kantor akuntan publik sangat ditunjang dari 

kualitas para karyawannya yaitu auditor eksternal. Kantor akuntan publik harus 

menunjang kebutuhan para auditornya guna mendorong kinerja dan kualitas hasil 

audit mereka. Pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan asset 
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bagi perusahaan, yang berperan penting dalam pencaipaian kesuksesan 

perusahaan (Anggraini, 2008). Hal tersebut pun berlaku pada kantor akuntan 

publik karena pengelolaan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat krusial 

di dalam perusahaan jasa, dimana pendapatan mereka bersumber dari kemampuan 

karyawan melaksanakan jasa. 

Permasalahan turnover karyawan menjadi hal yang sangat dihindari dalam 

setiap perusahaan, terlebih jika turnover  tersebut dilakukan oleh karyawan yang 

memiliki kualitas  kerja tinggi. Perusahaan akan merasa dirugikan jika terjadi 

turnover karyawan yang tidak tepat, perusahaan akan kehilangan kinerja 

karyawan yang berkualitas dan harus melakukan rekuitmen karyawan baru dengan 

menganggaran biaya baru contoh biaya perekrutan hingga training. Perusahaan 

kantor akuntan publik sangat bergantung pada kinerja yang berkualitas dari para 

auditornya. Perilaku turnover intentions dari auditor akan menganggu kegiatan 

dalam pengauditan, karena kehilangan dari salah satu atau beberapa auditor akan 

mempengaruhi kinerja tim dalam pelaksanaan audit.  

Kinerja suatu perusahaan maupun organisasi sangat ditentukan oleh 

kondisi dan perilaku karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Fenomena yang 

seringkali terjadi adalah kinerja perusahaan yang telah demikian bagus dapat 

dirusak, baik secara langsung maupun tidak oleh berbagai perilaku karyawan yang 

sulit dicegah. Salah satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah keinginan 

berpindah (turnover intentions) yang berujung pada keputusan karyawan untuk 

meninggalkan pekerjaannya (Sularso et al., 2013). Kantor akuntan publik harus 
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memahami kemungkinan faktor-faktor apa yang dapat menimbulkan keinginan 

untuk berpindah kerja dari para auditornya. 

a.   Pengaruh Kepuasaan Kerja Terhadap Turnover Intentions Auditor  

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisplinan dan 

prestasi kerja (Fathoni, 2006). Perasaan puas terhadap pekerjaannya menjadi 

penting untuk diciptakan di lingkungan kantor akuntan publik. Ketika kepuasaan 

kerja sudah dirasakan oleh auditor maka secara tidak langsung auditor akan 

merasakan kenyamanan dan mencitai pekerjaannya. Terlebih sifat pekerjaan 

auditor yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme mendorong auditor 

untuk selalu memberikan kinerja terbaiknya. Jika auditor tidak diberikan faktor-

faktor yang mendukung kepuasaan kerja kemungkinan seorang auditor akan 

merasa tidak nyaman dalam bekerja dan bahkan akan memiliki keinginan untuk 

berpindah kerja.  

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Herzberg (1960) mengungkapkan 

bahwa ada dua faktor motivasi yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu dari 

faktor ekstrinsik berupa gaji merupakan hal yang penting dalam bagi setiap 

karyawan. Ketika seorang auditor mendapatkan hasil yang memuaskan dari segi 

gaji kemungkinan auditor untuk berpindah kerja akan lebih kecil. Karena auditor 

merasakan bahwa setiap pekerjaanya sudah diapreasiasi dengan gaji yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga faktor hubungan dengan 

supervisi yang positif sangat mendorong timbulnya kepuasan kerja. Ketika auditor 

merasa diberikan dukungan motivasi yang tinggi dari para supervisinya maka 
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auditor akan merasakan bahwa dia mendapatkan dukungan yang positif dalam 

mencapai keberhasilan dalam setiap pekerjaannya. Menimbulkan motivasi agar 

tercapainya kepuasan kerja karyawan merupakan suatu keharusan bagi setiap 

manajer (Anoraga, 2014). Seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi akan 

memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Dan sebaliknya seseroang yang 

tidak puas akan memiliki sikap negatif (Robbins dan Coulter, 2010).  

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Bila 

seorang karyawan telah merasakan kepuasan kerja, ia akan merasa nyaman dalam 

bekerja serta tidak berusaha mencari alternatif pekerjaan lainnya (Oktaviani dan 

Nurhayati, 2014). Hasil penelitian (Permatasari, 2013) mengemukakan bahwa 

adanya hubungan negatif antara kepuasan kerja dengan turnover intentions 

auditor, dimana tingginya kepuasan kerja yang dirasakan oleh auditor berdampak 

pada rendahnya keinginan auditor untuk meninggalkan pekerjaannya. Hasil 

penelitian (Akhmad, 2015) , (Cahyono, 2015), (Omar dan Ahmad, 2014), dan 

(Ozer dan Gunluk, 2010) juga mengemukakan bahwa adanya pengaruh negatif 

antara kepuasan kerja dengan keinginan berpindah auditor. 

b.  Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intentions 

Auditor  

Komitmen karyawan terhadap organisasi merupakan suatu hubungan 

antara individu karyawan dengan organisasi kerja, dimana karyawan mempunyai 

keyakinan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, 

adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi 

kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap 
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menjadi bagian dari organisasi kerja (Jatmiko et al., 2015). Setiap karyawan harus 

memiliki sikap yang berkomitmen pada organisasi, dengan begitu auditor akan 

memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi pada setiap tugas yang diberikan 

organisasi. Dampak positif dari sikap tanggungjawab tersebut, maka kemungkinan 

keinginan berpindah kerja dari auditor akan menurun. Komitmen individu yang 

kuat terhadap organisasi akan memudahkan pemimpin organisasi untuk 

menggerakan sumber daya manusia yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. 

Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi dapat menghindarkan dari 

tingginya tingkat turnover karyawan yang dimiliki organisasi (Sudarmanto, 2009).  

Penjelasan dalam teori motivasi Herzbeg (1960) menjelaskan bahwa sikap 

seseorang karyawan dapat dipengaruhi oleh kondisi kerja. Hal ini berarti individu 

yang merasakan kondisi kerja yang nyaman akan memiliki tingkat komitmen atau 

loyalitas yang tinggi pada organisasinya, sehingga ia akan memiliki tingkat 

keinginan untuk berpindah kerja lebih rendah dibandingkan yang kurang memiliki 

komitmen terhadap organisasi (Permatasari, 2013). Dukungan yang diberikan 

organisasi akan memberikan keyakinan pada karyawan bahwa organisasi menilai 

kontribusi mereka, dan peduli akan kesejahteraan mereka sehingga akan 

menumbuhkan sikap komitmen organisasi yang lebih tinggi (Robbins dan Coulter, 

2010). Senada dengan hasil penelitian dari (Sijabat, 2012), (Cahyono, 2015), dan 

(Omar dan Ahmad, 2014)  bahwa komitmen organisasi berhubungan negatif 

terhadap keinginan untuk pindah, dimana semakin tinggi komitmen organisasi 

yang dimiliki auditor mengakibatkan semakin rendah keinginan mereka untuk 
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pindah. Sebaliknya, semakin rendah komitmen organisasi yang dimiliki auditor 

mengakibatkan semakin tinggi keinginan mereka untuk pindah.  

c. Pengaruh Stres kerja Terhadap Turnover Intentions Auditor  

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang memperngaruhi emosi, proses 

berpikir, dan kondisi seseorang (Fathoni, 2006). Menjadi seorang akuntan publik 

merupakan pekerjaan yang memiliki banyak tekanan, dimulai dari tuntutan waktu, 

beban kerja, etika profesi dan kehandalan opini. Bahkan apabila auditor 

menemukan klien yang curang terkadang ada gangguan dalam proses kerja audit. 

Kondisi-kondisi tersebutlah yang dapat memicu perasaan stres kerja pada diri 

auditor. Dampak yang ditimbulkan dari perasaan stres lebih cenderung bersifat 

negatif. Ketika seorang auditor memiliki perasaan stres kerja, keadaan tersebut 

akan menganggu kinerja dari auditor dan mempengaruhi pula pada hasil pekerjaan 

auditor tersebut. Selain itu berdampak negatif pula pada kantor akuntan publik, 

karena stres kerja dapat menghambat terwujudnya tujuan organisasi. Stres yang 

terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi kondisi 

lingkungannya (Waspodo et al., 2013). 

Teori artribusi yang dikemukakan Fritz Heider (1958), bahwa perilaku 

seorang karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor kesulitan dalam pekerjaan. 

Ketika auditor merasakan kesulitan pekerjaan yang sudah tidak dapat 

dikendalikan akan menimbulkan suatu perasaan stres kerja. Jika stres kerja sudah 

muncul, maka auditor akan merasa tidak nyaman, maka kemungkinan besar 

auditor akan merasakan stres kerja. Selanjutnya akan berdampak pada 

meningkatnya keinginan berpindah kerja dari auditor. Karena auditor tersebut 
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mungkin akan mencari pekerjaan yang menyediakan kondisi pekerjaanya yg lebih 

baik dari pekerjaan sebelumnya. Stres kerja yang tidak dapat diatasi dengan baik 

biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif 

dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun di luar 

pekerjaan (Putra, 2015). Hasil penelitian (Law, 2010) dan (Hasin dan Omar, 2007) 

mengemukakan bahwa stres kerja yang dialami auditor berpengaruh siginifikan 

terhadap meningkatnya turnover intentions auditor. Senada juga dengan penelitian 

(Nindaerrosa dan Haryanto, 2013) bahwa akuntan yang merasa stres berpengaruh 

positif terhadap keputusan turnover di KAP Big Four.  

d.  Pengaruh Kinerja Auditor Terhadap Hubungan antara Kepuasan 

Kerja dan Turnover Intentions Auditor 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas pekerjaanya. Setiap auditor pasti dituntut untuk selalu 

memberikan kinerja terbaiknya dalam setiap kegiatan audit. Untuk memberikan 

kinerja yang baik auditor harus mampu menyelesaikan setiap tugas audit secara 

maksimal. Berdasarkan teori motivasi Herzberg (1960) bahwa ada faktor 

ekstrinsik motivasi seperti lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi perilaku 

seorang karyawan. Seperti halnya kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia di dalamnya saja, tetapi juga oleh sumber daya lainnya. 

Salah satunya adalah lingkungan kerja atau situasi kerja yang dapat memberikan 

kenyamanan sehingga mendorong kinerja karyawan (Wibowo, 2014). Orang yang 

bekerja dengan motivasi yang tinggi adalah orang yang merasa senang dan 

mendapatkan kepuasaan dalam pekerjaannya. Ia akan lebih berusaha untuk 
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memperoleh hasil yang maksimal dengan semangat yang tinggi, serta selalu 

berusaha mengembangkan tugas dan dirinya (Anoraga, 2014).  

Kepuasan kerja yang dirasakan oleh auditor akan memberikan pengaruh 

yang lebih besar terhadap turnover intention dengan didorong oleh kinerja auditor 

yang tinggi. Auditor yang mampu mencapai kinerja yang tinggi menunujukan dia 

memiliki pengaruh yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi.Mereka 

merasa bahwa dia dapat memberikan hasil yang diinginkan oleh organisasinya. 

Ketika auditor  mampu memberikan kinerja yang tinggi maka secara tidak 

langsung organisasi akan mengapresiasi hasil kinerja tersebut dan menganggap 

bahwa auditor tersebut merupakan karyawan yang berkualitas atau berharga. 

Apabila auditor sudah mendapatkan kepercayaan diri dengan kemapuannya untuk 

menghasilkan kinerja yang tinggiselanjutnya akan mendorong pengaruh kepuasan 

kerja terhadap menurunnya keinginan pindah kerja. Sehinggahubungan kepuasaan 

kerja terhadap turnover intention auditor akan semakin kuat bila ditunjang oleh 

kinerja auditor yang tinggi dan sebaliknya.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

   

  

 H4 (-)  

  H1 (-) 

   

 H2 (-) 

 

 H3 (+) 

 

2.12  Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis yang dapat dibuat dalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1:  Kepuasaan kerja secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

turnover intentions auditor. 

Hipotesis 2: Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh negative terhadap 

turnover intentions auditor. 

Hipotesis  3:   Stes kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap turnover 

intentions auditor. 

Hipotesis 4: Kinerja auditor secara parsial memoderasi pengaruh antara kepuasan 

kerja terhadap turnover intentions auditor. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian  

  Penelitian ini dirancang sebagai salah satu penelitian empiris yang menguji 

hipotesis dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini membatasi pada 

permasalahan turnver intentions auditor sebagai variabel independen, kepuasan 

kerja, komitmen organisasi, stres kerja sebagai variabel dependen, serta kinerja 

auditor sebagai variabel moderating. Objek dalam penelitian ini adalah auditor di 

kantor akuntan publik di Semarang.  

3.2  Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) baik pada jenjang auditor junior, auditor senior, manajer maupun 

partner yang berlokasi di Kota Semarang yang sudah terdaftar pada buku 

Direktori Akuntan Publik Indonesia tahun 2015. Jumlah KAP di Kota Semarang 

berjumlah 17 KAP. Dimana, populasi yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 

7 KAP dengan jumlah 34 responden. Tabel 3.1 menyajikan daftar Kantor Akuntan 

Publik yang berlokasi di Semarang dan terdapat fenomena peningkatan turnover 

auditor di KAP Kota Semarang. 

Tabel 3.1 

Daftar Kuisioner yang Bisa Diolah 

Keterangan Jumlah 

Responden  Penelitian  259 

Kuesioner yang dikirim 259 

Kuesioner yang kembali  37 
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Kuesioner yang tidak bisa diolah  3 

Kuesioner yang bisa diolah  34 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non 

probabilitas atau pemilihan non random yaitu menggunakan teknik pengambilan 

sampel yang mudah (convenience sampling), yaitu pengumpulan informasi 

anggota populasi dengan senang hati bersedia memberikannya. Sehingga sampel 

dalam penelitian ini adalah auditor yang terdapat di Kantor Akuntan Publik, baik 

auditor junior, auditor senior, manajer maupun partner.  

3.3  Variabel Penelitian 

3.3.1  Turnover Intentions Auditor 

Keinginan berpindah kerja (turnover intentions) merupakan keinginan 

individu auditor untk meninggalkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mencari 

alternative pekerjaan yang lain. Pengukuran variabel keinginan berpindah 

menggunakan 6 item pertanyaan yang diadaptasi dari Cammen et al (1983) dalam 

Djau (2011). Untuk mengukur turnover intentions auditor digunakan 5 (lima) poin 

skala Likert dimana poin 1 (satu) menunjukan sangat tidak setuju, poin 2 (dua) 

menunjukan tidak setuju, poin 3 (tiga) menunjukan netral, poin 4 (empat) 

menunjukan setuju, dan poin 5 (lima) menunjukan sangat setuju. 

3.3.2  Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja merupakan pernyataan emosi yang positif sebagai hasil 

dari pengakuan terhadap pekerjaan atau pengalaman dalam bekerja. Kepuasan 

kerja diukur dengan menggunakan 12 item pertanyaan yang dikembangkan oleh 3 

indikator pengukuran menurut Cammen et al (1983) dalam Djau (2011). Untuk 
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mengukur kepuasaan kerja digunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 1 

(satu) menunjukan sangat tidak setuju, poin 2 (dua) menunjukan tidak setuju, poin 

3 (tiga) menunjukan netral, poin 4 (empat) menunjukan setuju, dan poin 5 (lima) 

menunjukan sangat setuju. 

3.3.3  Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah keinginan karyawan untuk tetap 

mempertahankan keanggotannya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha 

yang tinggi demi pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran komitmen organisasi 

menggunakan 16 item pertanyaan yang dikembangkan oleh 2 indikator 

pengukuran menurut Allen dan Meyer (1990) dalam Djau (2011). Untuk 

mengukur komitmen organisasi digunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 

1 (satu) menunjukan sangat tidak setuju, poin 2 (dua) menunjukan tidak setuju, 

poin 3 (tiga) menunjukan netral, poin 4 (empat) menunjukan setuju, dan poin 5 

(lima) menunjukan sangat setuju. 

3.3.4  Stres Kerja  

Stres kerja adalah suatu situasi dimana seseorang individu dihadapkan 

pada tekanan yang berhubungan dengan suatu fungsi dari peran tertentu yang 

dimainkan dalam organisasi tersebut.  Pengukuran varibel stres kerja melalui 12 

item pertanyaan yang dikembangkan oleh 3 indikator pengukuran menurut 

Sanders et al (1995) dalam Djau (2011). Untuk mengukur stres kerja digunakan 5 

(lima) poin skala Likert dimana poin 1 (satu) menunjukan sangat tidak setuju, 

poin 2 (dua) menunjukan tidak setuju, poin 3 (tiga) menunjukan netral, poin 4 

(empat) menunjukan setuju, dan poin 5 (lima) menunjukan sangat setuju. 
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3.3.5  Kinerja Auditor  

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 

yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran 

varibel stres kerja melalui 10 item pertanyaan menurut Kalbers dan Forgarty 

(1995) dalam Sunyoto (2015). Untuk mengukur kinerja auditor digunakan 5 

(lima) poin skala Likert dimana poin 1 (satu) menunjukan sangat tidak setuju, 

poin 2 (dua) menunjukan tidak setuju, poin 3 (tiga) menunjukan netral, poin 4 

(empat) menunjukan setuju, dan poin 5 (lima) menunjukan sangat setuju. 

Tabel 3.2  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Konsep Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1 

Turnover 

Intentions 

Auditor 

Keinginan individu 

auditor untuk 

meninggalkan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) 

dan mencari alternative 

pekerjaan yang lain. 

6 item pertanyaan 

menurut Cammen 

et al (1983) 

dalam Djau 

(2011) 

Ordinal  

2 
Kepuasan 

Kerja 

Sikap emosional yang 

menyenangkan dan 

mencintai pekerjaanya. 

3 indikator 

pengukuran 

menurut Cammen 

et al (1983) 

dalam Djau 

(2011) 

Ordinal 

3 
Komitmen 

Organisasi 

Keinginan karyawan 

untuk tetap 

mempertahankan 

keanggotannya dalam 

organisasi dan bersedia 

melakukan usaha yang 

tinggi demi pencapaian 

tujuan organisasi. 

2 indikator 

pengukuran 

menurut Allen 

dan Meyer (1990) 

dalam Djau 

(2011) 

Ordinal 

4 Stres Kerja 

Suatu situasi dimana 

seseorang individu 

dihadapkan pada 

tekanan yang 

3 indikator 

pengukuran 

menurut Sanders 

et al (1995) 

Ordinal 
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No Variabel Konsep Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

berhubungan dengan 

suatu fungsi dari peran 

tertentu yang dimainkan 

dalam organisasi 

tersebut. 

dalam Djau 

(2011) 

5 
Kinerja 

Auditor 

Tindakan atau 

pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah 

diselesaikan oleh auditor 

dalam kurun waktu 

tertentu. 

10 Item 

pertanyaan 

Kalbers dan 

Forgarty (1995) 

dalam Sunyoto 

(2015) 

Ordinal 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Data penelitian yang digunakan berupa data bersifat primer. Model 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

survey yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan 

tertulis. Metode survey yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan 

kuisoner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Teknik ini memberi 

tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan 

(Indriantoro, 2002). Kuisoner disebar ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada 

di kota Semarang. Responden diberikan waktu 1 hingga 2 minggu untuk mengisi 

kuisoner tersebut. Petunjuk pengisian kuisoner dibuat sederhana dan sejelas 

mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban sesungguhnya dengan lengkap. 

Jumlah auditor di KAP Semarang sebagai responden hanya sebanyak 34 auditor, 

kemungkinan jumlah tersebut akan menimbulkan hasil yang tidak valid dan 

reliabel pada uji instrument data dikarenakan jumlah responden tidak banyak. 

Karena itu  penelitian ini menggunakan instrument penelitian yang digunakan 

oleh Djau (2011)  pada variabel keinginan berpindah auditor, kepuasan kerja, 
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komitmen organisasi, dan stres kerja. Penggunaan instrument tersebut dikarena 

peneliti Djau (2011) sudah teruji validitas dan reliabilitas. Sedangkan variabel 

kinerja auditor menggunakan instrumen dari penelitian (Sunyoto, 2015) yang 

sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Berikut Tabel 3.3 Hasil dari uji relibiltas 

dan uji validitas yang sudah dilakukan oleh (Djau, 2011) dan (Sunyoto, 2015). 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Realibitas dan Uji Validitas 

No. Konstrak CR AR 

1 Stres Kerja 0,859 0,513 

2 Kepuasaan Kerja 0,876 0,501 

3 Affective Commitment 0,807 0,515 

4 High Sacrifice Commitment 0,700 0,501 

5 Low Alternative Commitment  0,700 0,501 

6 Turnover Intention  0,779 0,501 

7 Kinerja Auditor 0,924 0,610 

 

3.5  Analisis Deskriptif  

Statistik itu sendiri mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi 

data, menyajikan, dan menganalisis data sehingga mudah dipahami dan 

diintrepetasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan informasi mengenai karakterisitik variabel penelitian yang utama. 

Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi 

sentral (rata-rata, median, modus), dipersi (devisiasi standard dan varian) dan 

koofisien korelasi antar variabel penelitian (Ghozali, 2013). 
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3.6  Uji Asumsi Klasik  

3.6.1 Uji Multikolonieritas  

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau korelasi diantara variabel independen pada model regresi. Multikolonieritas 

menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Dalam penelitian ini, uji 

multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan 

diantara variabel kepuasan kerja, komitmen organisasi, stres kerja dan kinerja 

auditor terhadap turnover intentions auditor di KAP kota Semarang .  

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dengan cara menganalisis 

matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan 

VIF. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2013). 

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan tidak terjadi 

Heteroskedastisistas. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk melihat ada 

tidaknya heteroskedastisitas. Melihat hasil dari uji Glejser  dapat diketahui secara 

pasti apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, yaitu dengan melihat 
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probabilitas signifikansinya, jika tingkat signifikansinya lebih dari > 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastitas 

3.6.3 Uji Normalitas  

 Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas juga menggunakan analisis statistic 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorof-Smirnov. Dasar pengambilan 

keputusan dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) menurut (Ghozali, 

2013): 

a. Jika nilai Asymp. Sig (2 tailed) < 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

data residual berdistribusi tidak normal.  

b. Jika nilai Asymp. Sig (2 tailed) > 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti 

data residual berdistribusi normal. 

3.7 Uji Nilai Selesih Mutlak 

Uji nilai selisih mutlak ini dilakukan dengan cara mencari nilai selisih 

mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Pemilihan pengujian 

variabel moderating dengan uji nilai seilih mutlak dikarenakan pengujian ini 

kemungkinan terjadinya multikolonieritas jauh lebih kecil. Jika nilai selisih 

mutlak diantara kedua variabel bebasnya signifikan maka variabel tersebut 

memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Berikut 

persamaan regresi dengan menggunakan variabel moderasi: 
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Y = a – b1X1 – b2X2+ b3X3 – b4(SNM) + e  

Keterangan: 

Y   : turnover Auditor  

a    : Konstanta  

b1………,b4  : koefesien regresi 

X1    : variabel kepuasan kerja  

X2   : variabel komitmen organisasi  

X3    : variabel stres kerja  

Z   : variabel kinerja auditor  

SNM (X1 – Z )  : interaksi antara kepuasan kerja dan kinerja auditor 

e   : eror 

3.8  Uji Koefesien Determinasi (R
2
) 

Uji koefesien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefesien adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2 

(adj R
2 

) pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik.  

Adjusted R
2 

(adj R
2 

) sebagai syarat dilakukannya uji signifikansi simultan 

dan uji signifikansi parsial. Jika adjusted R
2 

(adj R
2 

) bernilai positif maka uji 

signifikansi simultan dan uji signifikansi parsial dapat dilakukan dan jika adjusted 

R
2 

(adj R
2 

) bernilai negative maka uji signifikansi simultan dan uji signifikansi 

parsial tidak dapat dilakukan. Nilai adjusted R
2 

(adj R
2 

) digunakan untuk 
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mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan model menerangkan anatar 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.  

3.9 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji F dilakukan untuk menguji 

signifikansi regresi secara bersama-sama. Uji F menunjukkan pengaruh semua 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan 

dengan cara menggunakan tingkat signifikansi dan analisis hipotesis. Hipotesis 

tersebut Hipotesis Alternatif (Ha). Hipotesis alternative merupakan hipotesis yang 

menunujukkan adanya hubungan atau perbedaan (signifikansi) antara variabel 

yang diteliti (Indrianto, 2012). 

 Uji signifikansi simultan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi (Sig.) yang terdapat pada tabel ANOVA dengan nilai taraf 

signifikansi 5 % (α). Apabila nilai Sig. lebih kecil dari nilai 5% (α), maka Ha 

diterima. Artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, dan sebaliknya, bila nilai Sig. lebih besar dari nilai 

5% (α), maka Ha ditolak (Ghozali, 2013). 

3.10 Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Uji signifikansi parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013). 

 Sig > (0,05), maka hipotesis ditolak 
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Artinya: variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 Sig < (0,05), maka hipotesis diterima 

Artinya: variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Objek dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang berlokasi di Semarang. Terdapat 17 KAP di Semarang dengan 

jumlah populasi auditor sebanyak 259 orang. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 37 orang, tetapi kuesioner yang dapat diolah hanya 34 kuesioner. 

Pendistribusian kuesioner dengan cara diantar langsung kepada responden dan 

waktu pengambilan 2 sampai 3 minggu. Penilitian ini dilaksanakan dari bulan 

maret – april 2016. Dari jumlah total 17 KAP di Semarang, hanya 7 KAP saja 

yang bersedia menerima kuesioner. Hal ini disebabkan, auditor yang bekerja pada 

11 KAP yang menolak kuesioner masih sibuk menjalankan tugasnya sebagai 

akuntan publik. Sehingga, banyaknya kuisoner yangb telah disiapkan tidak dapat 

didistribusikan keseluruh KAP yang berlokasi di Semarang. Daftar yang 

menampilkan nama KAP yang bersedia menerima kuesioner dapat dilihat pada 

tabel 4.1.  

Tabel 4.1 

Daftar KAP yang Menerima Kuisoner 

No. Nama KAP Kuisoner yang 

dikirim 

1 KAP Idjang Soetikno 4 

2 KAP Benny, Tonny, Frans, & Daniel  3 

3 KAP Achmad Rasyid, Hisbullah, & Jerry  5 
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No. Nama KAP Kuisoner yang 

dikirim 

4 KAP Drs. Sugeng Pamudji  10 

5 KAP Yulianti, SE., M.Si, CPA  5 

6 KAP Riza, Adi, Syahril  5 

7 KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie  5 

Jumlah 37 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

4.2  Deskripsi Responden  

 Deskripsi responden yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pedidikan terakhir, lamanya bekerja dan posisi jabatan dalam KAP. 

Seperti yang telah diketahui, bahwa kusioner yang dapat diolah sebanyak 34 

kuesioner. Data demografi responden ditampilkan pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan 

Terakhir, Lamanya Bekerja, dan Jabatan 

Keterangan  
Responden Pria Responden Wanita 

Total  % Total  
Jml % Jml % 

Usia:             

1. 21 - 30 tahun 10 29,4 % 20 59% 30 88,4% 

2. 31 - 40 tahun 2 5,8% 2 5,8% 4 11,6% 

3. 41 - 50 tahun  0 0% 0 0% 0 0% 

4. > 50 tahun 0 0% 0 0% 0 0% 

  12 35,2% 22 64,8% 34 100% 

Tingkat Pendidikan              

1. D3 1 2,9% 3 8,8% 4 11,7% 

2. S1 11 32,3% 18 53% 29 85,4% 

3. S2 0 0% 1 2,9% 1 2,9% 

  12 35,2% 22 64,8% 34 100% 

Lamanya Bekerja              

1. 1 - 6 bulan 4 11,6% 1 2,9% 5 14,7% 
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Keterangan  
Responden Pria Responden Wanita 

Total  % Total  
Jml % Jml % 

2. 7 - 12 bulan 1 2,9% 5 14,7% 6 17,6% 

3. 13 - 18 bulan  0 0% 2 5,8% 2 5,8% 

4. 19 -24 bulan  2 5,8% 3 8,8% 5 14,7% 

5. > 24 bulan  5 14,7% 11 32,3% 16 47% 

  12 35,2% 22 64,8% 34 100% 

Jabatan              

1. Senior Auditor 3 8,8% 5 14,8% 8 23,4% 

2. Junior Auditor 9 26,4% 17 50% 26 76,6% 

  12 35,2% 22 64,8% 34 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian 

ini sebagian besar berjenis kelamin wanita, yaitu dengan jumlah 22 auditor 

(64,8%), sedangkan auditor berjenis kelamin pria sebanyak 12 auditor (35,2%). 

Responden pada penelitian ini menunjukkan bahwa auditor yang berumur dari 21 

– 30 tahun terdapat 30 auditor (88,4%) dan umur 31 – 40 terdapat 4 auditor (11,6). 

Karakteristik responden pada tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang 

pendidikan S1, yaitu sebanyak 29 (85,4%). Sisanya pada jenjang S2 terdapat 1 

auditor (2,9%) dan jenjang D3 terdapat 4 auditor (11,7%). Sedangkan pada lama 

bekerjanya seorang auditor paling dominan sudah bekerja lebih dari 24 bulan 

yaitu 16 auditor (47%), untuk 1 – 6 bulan terdapat 5 auditor (14,7%), 7 – 12 bulan 

terdapat 6 auditor (17,6%), 13 – 18 bulan terdapat 2 auditor (5,8), dan 19 – 24 

bulan terdapat 5 auditor (14,7%). Kemudian dari segi jabatan sebagian besar 

responden berstatus sebagai auditor junior, yaitu 26 auditor (76,6%) dan sisanya 8 

auditor (23,4%) sebagai auditor senior. 
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4.3  Deskripsi Variabel Penelitian  

4.3.1  Turnover Intention Auditor  

 Berdasarkan pada jawaban kuisoner dari responden, deskripsi variabel 

turnover intention auditor tersaji dalam Tabel 4.3 berikut  

Tabel 4.3 Distribusi Turnover Intention Auditor 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Tinggi 2 5.9% 

>68% - 84% Tinggi 8 23.5% 

>52% - 68% Sedang  21 61.8% 

>36% -52 % Rendah 3 8.8% 

20% - 36% Sangat Rendah 0 0.0% 

Jumlah 34 100% 

Tertinggi 86.7% 

Terendah 50.0% 

Rata-rata 64.4% 

 

             Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki turnover intention auditor dengan kategori sangat tinggi sebanyak 2 

auditor (5,9%), banyaknya responden yang memiliki turnover intention auditor 

dengan kategori tinggi sebanyak 8 auditor (23,5%), banyaknya responden yang 

memiliki turnover intention auditor dengan kategori sedang sebanyak 21 auditor 

(61,8%),dan banyaknya responden yang memiliki turnover intention auditor 

dengan kategori rendah sebanyak 3 auditor (8,8%). Secara keseluruhan indeks 

persentasi turnover intention auditor adalah 64,4% dan termasuk dalam kategori 

sedang. 

4.3.2  Kepuasan Kerja  

 Berdasarkan pada jawaban kuisoner dari responden, deskripsi variabel 

kepuasan kerja tersaji dalam Tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 Distribusi Kepuasan Kerja 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Tinggi 0 0.0% 

>68% - 84% Tinggi 18 52.9% 

>52% - 68% Sedang 16 47.1% 

>36% -52 % Rendah 0 0.0% 

   20% - 36% Sangat Rendah 0 0.0% 

Jumlah 34 100% 

Tertinggi 73.3% 

Terendah 60.0% 

Rata-rata 67.7% 

          Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 18 auditor (52,9%) memiliki 

kepuasan kerja dengan katergori tinggi dan 16 auditor (47,1%) dengan kategori 

sedang. Secara keseluruhan indeks persentasi kepuasan kerja auditor adalah 

67,7% dan termasuk dalam kategori sedang.  

4.3.3  Komitmen Organisasi   

 Berdasarkan pada jawaban kuisoner dari responden, deskripsi variabel 

komitmen organisasi tersaji dalam Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Komitmen Organisasi 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Tinggi 0 0.0% 

>68% - 84% Tinggi 21 61.8% 

>52% - 68% Sedang 13 38.2% 

>36% -52 % Rendah 0 0.0% 

    20% - 36% Sangat Rendah 0 0.0% 

Jumlah 34 100% 

Tertinggi 75.0% 

Terendah 63.8% 

Rata-rata 69.2% 

          Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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 Dari tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki komitmen organisasi dengan kategori tinggi sebanyak 21 auditor 

(61,8%), banyaknya responden yang memiliki komitmen organisasi dengan 

kategori sedang sebanyak 13 auditor (38,2%). Secara keseluruhan indeks 

persentasi komitmen organisasi adalah 69,2% dan termasuk dalam kategori tinggi.  

4.3.4  Stres Kerja    

 Berdasarkan pada jawaban kuisoner dari responden, deskripsi variabel 

stres kerja tersaji dalam Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Stres Kerja 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Tinggi 3 8.8% 

>68% - 84% Tinggi  5 14.7% 

>52% - 68% Sedang  10 29.4% 

>36% - 52 % Rendah 16 47.1% 

    20% - 36% Sangat Rendah 0 0.0% 

Jumlah 34 100% 

Tertinggi 86.7% 

Terendah 40.0% 

Rata-rata 57.5% 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki stres kerja dengan kategori sangat tinggi sebanyak 3 auditor (8,8%), 

banyaknya responden yang memiliki stres kerja dengan kategori tinggi sebanyak 5 

auditor (14,7%), banyaknya responden yang memiliki stres kerja dengan kategori 

sedang sebanyak 10 auditor (29,4%),dan banyaknya responden yang memiliki 

stres kerja dengan kategori rendah sebanyak 16 auditor (47,1%). Secara 

keseluruhan indeks persentasi stres kerja adalah  57,5% dan termasuk dalam 

kategori sedang.  
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4.3.5   Kinerja Auditor     

 Berdasarkan pada jawaban kuisoner dari responden, deskripsi variabel 

kinerja auditor tersaji dalam Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Kinerja Auditor 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

>84% - 100% Sangat Tinggi 4 11.8% 

>68% - 84% Tinggi 27 79.4% 

>52% - 68% Sedang  3 8.8% 

>36% -52 % Rendah 0 0.0% 

    20% - 36% Sangat Rendah 0 0.0% 

Jumlah 34 100% 

Tertinggi 98.0% 

Terendah 62.0% 

Rata-rata 79.4% 

        Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel di atas diperoleh keterangan banyaknya responden yang 

memiliki kinerja auditor dengan kategori sangat tinggi sebanyak 4 auditor 

(11,8%), banyaknya responden yang memiliki kinerja auditor dengan kategori 

tinggi sebanyak 27 auditor (79,4%), banyaknya responden yang memiliki kinerja 

auditor dengan kategori sedang sebanyak 3 auditor (8,8%). Secara keseluruhan 

indeks persentasi kinerja auditor adalah  79,4% dan termasuk dalam kategori 

tinggi.  

4.4  Uji Asumsi Klasik  

4.4.1  Uji Multikoliniearitas  

 Uji multikololinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 
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Variabel orthogonal adalah variabel yang nilai korelasi antara sesame variabel 

bebas sama dengan nol. Jila nilai variabel bebas memiliki nilai Tolerance > 0,10 

dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonearitas, sedangkan jika nilai 

variabel bebas memiliki nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terjadi 

multikoloniearitas. Berikut ini merupakan hasil uji mulltikolinearitas yang diolah 

dengan aplikasi SPSS 21.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 18.471 .528  34.993 .000   

Zscore(X1) -.991 .377 -.308 -2.627 .014 .806 1.241 

Zscore(X2) -1.159 .439 -.360 -2.639 .013 .595 1.682 

Zscore(X3) .948 .449 .295 2.112 .044 .570 1.755 

Zscore(Z) .244 .411 .076 .593 .558 .680 1.470 

SNM1 .932 .447 .250 2.084 .046 .772 1.296 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel diatas setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,10 

dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniearitas 

antara variabel bebas dalam model regresi ini.  

4.4.2  Uji Heteroskedastitas  

 Uji Heteroskedastitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk melihat ada tidaknya 
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heteroskedastisitas. Melihat hasil dari uji Glejser  dapat diketahui secara pasti 

apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, yaitu dengan melihat probabilitas 

signifikansinya, jika tingkat signifikansinya lebih dari > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastitas. Berikut Tabel 4.9 dari Uji Heterskedastitas: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.751 .220  7.975 .000 

Zscore(X1) -.280 .157 -.324 -1.784 .085 

Zscore(X2) .364 .183 .421 1.991 .056 

Zscore(X3) .170 .187 .197 .913 .369 

Zscore(Z) .082 .171 .095 .479 .635 

SNM1 -.224 .186 -.223 -1.202 .240 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.9, nilai signifikansi variabel independen lebih dari 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas.  

4.4.3  Uji Normalitas  

 Ghozali (2013), menyebutkan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji 

apakah dalam  model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 

normal.  Uji normalitas juga menggunakan analisis statistic dengan menggunakan 

One Sample Kolmogorof-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) menurut (Ghozali, 2013): 
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c. Jika nilai Asymp. Sig (2 tailed) < 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti 

data residual berdistribusi tidak normal.  

d. Jika nilai Asymp. Sig (2 tailed) > 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti 

data residual berdistribusi normal. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Analisis One Sample Kolmogorof-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 34 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.79227642 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .156 

Positive .156 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .910 

Asymp. Sig. (2-tailed) .379 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorof-Smirnov 

adalah 0,910 dengan nilai signifikans 0,379 dan nilai ini diatas 5%, maka model 

regresi memiliki distribusi yang normal. 

4. 5  Uji Nilai Selisih Mutlak  

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis 

regresi berganda dengan uji nilai selisih mutlak. Uji nilai selisih mutlak digunakan 

untuk menguji regresi yang mengandung variabel moderasi. Hasil analisis regresi 

dengan uji nilai selisih mutlak dapat dilihat pada Tabel 4.11.  
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Selisih Nilai Mutlak 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.471 .528  34.993 .000 

Zscore(X1) -.991 .377 -.308 -2.627 .014 

Zscore(X2) -1.159 .439 -.360 -2.639 .013 

Zscore(X3) .948 .449 .295 2.112 .044 

Zscore(Z) .244 .411 .076 .593 .558 

SNM1 .932 .447 .250 2.084 .046 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Dari Tabel 4.11 maka dapat ditulis persamaan regresi: 

Y = 18.471 – 0,991(Zcore X1) – 1,159 (Zcore X2) + 0,948 (Zcore X3) + 0,932 

(SNM1) + e  

1. Constant = 18,471 (positif), artinya apabila standardized score Kepuasaan 

Kerja (ZcoreX1), Komitmen Organisasi (ZcoreX2), Stres Kerja (ZcoreX3), 

Kinerja Auditor (ZcoreZ), interaksi Kepuasan Kerja dengan Kinerja Auditor 

nilainya 0, maka Turnover Intention Auditor (Y) sebesar 18,471. 

2. Koefesien b1 = - 0,991 (negatif), artinya apabila standardized  Kepuasaan 

Kerja (ZcoreX1) turun satu skor, maka Turnover Intention Auditor akan turun 

sebesar = - 0,991 dengan asumsi variabel lain dianggap constant. 

3. Koefesien b2 = -  1,159 (negatif), artinya apabila standardized  Komitmen 

Organisasi (ZcoreX2) turun satu skor, maka Turnover Intention Auditor akan 

turun sebesar = -  1,159 dengan asumsi variabel lain dianggap constant. 
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4. Koefesien b3 = 0,948 (positif), artinya apabila standardized  Stres Kerja 

(ZcoreX3) naik satu skor, maka Turnover Intention Auditor akan naik sebesar 

= 0,948 dengan asumsi variabel lain dianggap constant. 

5. Koefesien b5 = 0,932 (positif), artinya apabila standardized kinerja auditor 

(ZcoreSNM) naik satu skor, maka pengaruh kepuasan kerja terhadap 

Turnover Intention Auditor akan naik sebesar = 0,932 dengan asumsi variabel 

lain dianggap constant. 

4.6  Uji Koefesien Determinasi  

Koefesien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013). Hasil koefesien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefesien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .830
a
 .690 .634 1.94573 

a. Predictors: (Constant), SNM1, Zscore(X1), Zscore(Z), Zscore(X2), Zscore(X3) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Berdasarkan tampilan output model summary pada Tabel 4.12, besarnya 

adjusted R
2
 (koefesien determinasi yang telah disesuaikan) adalah  0,634. Nilai ini 

menunjukkan bahwa 63,4% variasi turnover intention auditor dapat dijelaskan 

oleh variasi dari 5 variabel independen yaitu, kepuasan kerja, komitmen 

organisasi, stres kerja, kinerja auditor, interaksi kepuasan kerja dengan kinerja 
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auditor. Sedangkan sisanya sebesar 36,6% (100% - 63,4%) dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar model.  

4.7  Uji Hipotesis  

4.7.1   Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji f digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-

sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen 

(terikat). Hasil pengujian secara simultan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.14 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 235.437 5 47.087 12.438 .000
a
 

Residual 106.004 28 3.786   

Total 341.441 33    

a. Predictors: (Constant), SNM1, Zscore(X1), Zscore(Z), Zscore(X2), Zscore(X3) 

b. Dependent Variable: Y     

 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji f menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai probabilitas menunujukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut bahwa variabel kepuasan 

kerja, komitmen organisasi, stres kerja, dan kinerja auditor bersama-sama dapat 

mempengaruhi variabel turnover intention auditor.  

4.7.2  Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Uji signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan 

kerja, komitmen organisasi, stres kerja dan kinerja auditor sebagai variabel 



85 
 

 
 

moderating secara parsial terhadap turnover intention auditor. Uji signifikansi 

parsial dapat dilakukan dengan membandingkan  nilai sig dengan nilai α. Jika 

nilai signifikansi < 0,05 (5%) maka hipotesis diterima, tetapi jika nilai signifikansi 

> 0,05 maka hipotesis ditolak. Hasil uji signifikansi parsial ditampilkan pada 

Tabel 4.14 berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.471 .528  34.993 .000 

Zscore(X1) -.991 .377 -.308 -2.627 .014 

Zscore(X2) -1.159 .439 -.360 -2.639 .013 

Zscore(X3) .948 .449 .295 2.112 .044 

Zscore(Z) .244 .411 .076 .593 .558 

SNM1 .932 .447 .250 2.084 .046 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention auditor diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,014. Nilai probabilitas utnuk H1 menunjukkan nilai 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian ini 

menginterprestasikan bahwa kepuasan kerja auditor berpengaruh negatif terhadap 

turnover intention auditor. 
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Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyebutkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh negative terhadap turnover intention auditor diperoleh 

nilai probabilitas siginifikansi sebesar 0,013. Nilai probabilitas untuk H2 

menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil 

pengujian ini menginterprestasikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap turnover intention auditor pada taraf signifikansi 

0,013 atau dengan kata lain H2 diterima.  

Hasil pengujian ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa stres kerja 

berpengaruh positif terhadap turnover intention auditor diperoleh nilai 

probabilitas siginifikansi sebesar 0,044. Nilai probabilitas untuk H3 menunjukkan 

nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian ini 

menginterprestasikan bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap turnover intention auditor pada taraf signifikansi 0,044 atau dengan kata 

lain H3 diterima. 

Hasil pengujian keempat (H4) yang menyebutkan bahwa kinerja auditor 

berpengaruh positif terhadap hubungan antara kepuasan kerja terhadap turnover 

intentions auditor diperoleh nilai probabilitas siginifikansi sebesar 0,046. Nilai 

probabilitas untuk H4 menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Hasil pengujian ini menginterprestasikan bahwa kinerja auditor 

berpengaruh positif terhadap hubungan antara kepuasan kerja terhadap turnover 

intentions auditor pada taraf signifikansi 0,046 atau dengan kata lain H4 ditolak 

karena menghasilkan arah yang berbeda. 
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4.8  Pembahasan  

Berikut ringkasan hasil pengujian hipotesis yang tersaji dalam Tabel 4.15 : 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Kepuasan kerja secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention auditor. 

Hipotesis diterima  

H2 Komitmen organisasi secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention auditor. 

Hipotesis diterima 

H3 Stres kerja secara parsial berpengaruh 

positif terhadap turnover intention 

auditor. 

Hipotesis diterima 

H4 Kinerja auditor secara parsial 

memoderasi pengaruh antara kepuasan 

kerja terhadap turnover intentions 

auditor. 

Hipotesis ditolak  

Sumber: Data primer yang diolah, 2016  

4.8.1  Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention Auditor  

Dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel kepuasan kerja, jawaban 

responden memiliki kepuasan kerja dalam kategori sedang dengan nilai rata-

ratanya yaitu 67,7%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor cukup merasakan 

kepuasan kerja sehingga mampu  menurunkan tingkat turnover intention auditor. 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan kepuasan kerja secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap turnover intention auditor. Hipotesis pertama (H1) ini diterima, 

yaitu berdasarkan hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas 0,014 lebih kecil dari tingkat dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention auditor.Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja 

seorang auditor akanmenurunkan keinginan berpindah kerja dari Kantor Akuntan 

Publik dimana auditor tersebut bekerja.Dan sebaliknya semakin rendah kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh auditor maka semakin tinggi keinginan berpindah kerja 

auditor tersebut. 

Perasaan puas terhadap pekerjaannya sebagai auditor tidak timbul dengan 

sendirinya dari dalam diri auditor melainkan didorong oleh dukungan dari 

kantorakuntan publik. Menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi 

perusahaan kantor akuntan publik untuk menciptakan kepuasan kerja pada diri 

auditor. Sehingga penilaian kepuasan kerja pada penelitian ini melihat dari 

indikator kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan supervisor dan kepuasan dengan 

pekerjaan itu sendiri. Apabila seorang karyawan merasa puas atas pekerjaannya 

maka karyawan tersebut akan merasa senang dan terbebas dari rasa tertekan 

sehingga akan timbul rasa aman untuk tetap bekerja pada lingkungan kerjanya 

(Permatasari, 2013).  

Penelitian ini didukung dengan teori motivasi Herzberg (1960) yang 

mengemukakan bahwa ada dua faktor intriksik dan ekstrinsik yang dapat 

mempengaruhi kepuasaan kerja.Faktor motivasi meliputi kondisi pekerjaan, 

hubungan perseorangan, keamanan kerja dan gaji sangat berkaitan dalam 

mempengaruhi kepuasan kerja dari seorang karyawan.Dari sudut pandang seorang 

karyawan, kepuasan kerja merupakan hasil yang diinginkan. Salah satunya ketika 

kepuasan gaji auditor sudah terpenuhi bahwa dia akan merasa pekerjaan sebagai 
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auditor sudah mencukupi secara financial untuk kehidupannya sehingga 

kemungkinan dia berpikir untuk mencari pekerjaan lain akan lebih rendah. Faktor 

lain yang mempengaruhi sikap positif terhadap pekerjaan adalah orang-orang 

yang ada di lingkungan kerja. Ketika teman sekerja kita kompak, ramah tamah 

dan menyenangkan biasanya kita merasa betah bekerja dan kita memperoleh 

kesenangan dan kebahagiaan dalam bekerja (Anoraga, 2014). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Permatasari, 

2013) bahwa tingginya kepuasan kerja yang dirasakan oleh auditor berdampak 

pada rendahnya keinginan auditor untuk meninggalkan pekerjaannya. Penelitian 

(Gusrianto et al., 2014), (Cahyono, 2015), (Omar dan Ahmad, 2014), dan (Ozer 

dan Gunluk, 2010) juga memberikan hasil yang sama bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh negatif terhadap turnover intention auditor. Kesimpulan dari hasil 

penelitian (Ningrum, 2015) juga menjelaskan bahwa semakin tinggi kepuasan 

kerja yang dimiliki auditor maka semakin rendah auditor memiliki turnover 

intention atau keinginan berpindah kerja dan sebaliknya.  

4.8.2  Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention Auditor  

Dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel komitmen organisasi,  

jawaban responden memiliki tingkat komitmen organisasi dalam kategori tinggi 

dengan nilai rata-ratanya yaitu 69,2%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor 

memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi  sehingga mampu menurunkan 

tingkat turnover intention auditor. Hipotesis kedua (H2) ini diterima, yaitu 

berdasarkan hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

0,013  lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
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komitmen organisasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention auditor. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen 

organisasi seorang auditor akan  menurunkan keinginan berpindah kerja dari 

Kantor Akuntan Publik dimana auditor tersebut bekerja. Dan sebaliknya semakin 

rendah komitmen organisasi yang dirniliki oleh auditor maka semakin tinggi 

keinginan berpindah kerja auditor tersebut. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori motivasi Herzbeg (1960) 

mengenai faktor kondisi kerja.Penting bagi seorang pekerja seperti auditor 

mendapatkan kondisi kerja yang nyaman dan fasilitas kerja yang baik. Kondisi 

tersebut akan mendorong tumbuhnya komitmen organisasi dalam diri auditor. 

Seorang auditor yang merasakan bahwa dia bekerja diberikan fasilitas yang cukup 

dalam menunjang pekerjaannya dan kondisi di lingkungan pekerjaannya saling 

mendukung, saling membantu, saling memberikan surport auditor tersebut akan 

merasakan pekerjaannya sangat menyenangkan dan akan mendorong auditor 

untuk semakin berkomitmen.  

Auditor yang memiliki komitmen organisasi akan memiliki perasaan 

bertanggungjawab lebih tinggi pada setiap pekerjaan yang diberikan oleh kantor 

akuntan publik. Karena seorang auditor yang memiliki komitmen organisasi, dia 

akan berusaha memberikan kemampuan terbaik untuk memajukan organisasinya. 

Individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi cenderung tidak akan mau 

meninggalkan organisasi walaupun ada tawaran pekerjaan di tempat lain. Hal ini 

terjadi karena individu yang memiliki komitmen organisasi percaya dan menerima 

tujuan maupun nilai-nilai organisasi, ingin selalu berusaha demi tercapainya 
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tujuan organisasi dan punya keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota 

organisasi (Porter et al. 1974; Mowday et al. 1979; Mowday et al. 1982) dalam 

(Sijabat, 2012). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Permatasari, 2013), (Cahyono, 2015),  

dan (Omar dan Ahmad, 2014) ada hubungan signifikansi negatif ini menjelaskan 

bahwa tingkat komitmen organisasi yang rendah dari seorang auditor mendorong 

munculnya keinginan berpindah auditor dari Kantor Akuntan  Publik. Penelitian 

(Sijabat, 2012)  dan  (Hendra, 2012) juga menjelaskan bahwa komitmen 

organisasi yang dimiliki auditor mempunyai pengaruh yang berarti dalam upaya 

menurunkan keinginan untuk pindah. Kesimpulan dari penelitian (Weldy, 2015 ) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi, maka akan semakin 

rendah keinginan untuk berpindah tempat kerja dan sebaliknya. 

4.8.3  Pengaruh Stres Kerja terhadap Turnover Intention Auditor  

Dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel stres kerja,  jawaban 

responden memiliki tingkat stres kerja dalam kategori sedang dengan nilai rata-

ratanya yaitu 57,5%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor memiliki tingkat stres 

kerja yang cukupsehingga mampu menurunkan tingkat turnover intention 

auditor.Hipotesis ketiga (H3) menyatakan stres kerja secara parsial berpengaruh 

positif terhadap turnover intention auditor. Hipotesis ketiga (H3) ini diterima, 

yaitu berdasarkan hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas 0,044 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention auditor. Hasil 

ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi stres kerja yang dirasakan auditor akan  



92 
 

 
 

meningkatkan keinginan berpindah kerja dari Kantor Akuntan Publik dimana 

auditor tersebut bekerja. Dan sebaliknya semakin rendah stres kerja yang 

dirasakan oleh auditor maka semakin rendah keinginan berpindah kerja auditor 

tersebut. 

Penjelasan teori artribusi Frizt (1958) dapat melandasi tentang perilaku 

turnover intention auditor yang ditimbulkan dari stres kerja.Pekerjaan sebagai 

auditor sering dikenal sebagai pekerjaan yang penuh dengan tekanan. Salah 

satunya dari target waktu penyelesaian audit yang harus tepat waktu dan hasil 

opini audit yang harus handal. Keadaan-keadaan tersebut terkadang dirasakan 

oleh auditor tertentu menjadi sebuah kesulitan pekerjaan.Ketika auditor tersebut 

tidak mampu untuk menangani kesulitan pekerjaan sebagai auditor, maka dapat 

timbul suatu keadaan stres kerja yang membuat audit merasa tidak sanggup untuk 

menyelesaikan pekerjaan auditnya.Perasaan tersebut sangat berbahaya karena 

dapat memicu timbulnya keinginan untuk berpindah kerja dari diri auditor 

tersebut. 

Bekerja sebagai seorang auditor, merupakan pekerjaan yang membutuhkan 

keahlian yang profesional dengan tingkat kesibukan yang tinggi.Seorang auditor 

sering dihadapkan masalah pada kuantitas pekerjaan yang berlebihan.Untuk 

menghasilkan suatu hasil opini audit, auditor terkadang dihadapkan pada masalah  

kekurangan waktu pengauditan sehingga terkadang  keadaan tersebut dapat 

menimbulkan tekanan pada diri auditor. Apabila setiap tekanan pekerjaan yang 

dialami oleh auditor tidak dapat ditangani oleh diri auditor itu sendiri maka akan 

berdampak pada timbulnya stres kerja.Salah satu sumber stres auditor adalah 
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terperangkapnya auditor dalam situasi dimana auditor tidak dapat lepas dari 

tekanan peran dalam pekerjaan (Anisykurlillah et al., 2013).  

Penelitian ini menggunakan tiga indikator stres kerja yaitu konflik peran, 

ambiguitas peran, dan kuantitas kerja yang berlebihan. Ketiga indikator 

tersebutlah jika sudah dialami oleh auditor dan tidak bisa mengendalikannya akan 

menimbulkan perasaan stres yang bisa berdampak buruk pada pekerjaannya. 

Salah satunya ketika beban kerja yang dirasakan auditor meningkat dan tidak bisa 

diselesaikan oleh auditor dapat melahirkan stres dalam pekerjaan.Stres yang 

secara terus menerus yang dialami karyawan dapat memicu meningkatkannya 

keinginan untuk pindah (turnover intention) karyawan. Stres yang tinggi akan 

mempengaruhi kebahagiaan serta menciptakan suatu intensi dalam diri karyawan 

tersebut untuk keluar atau pindah dari perusahaan tempat ia bekerja, sebagai usaha 

menghindari sumber stres.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Putra, 2015), (Hasin dan Omar, 2007)  

dan (Law, 2010) menunjukkan variabel stres kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap turnover intention. Penelitian (Pradana dan Salehudin, 2015) juga 

menunjukkan hal yang sama bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap 

keinginan berpindah kerja dari auditor junior di Jakarta. Sehingga hasil penelitian 

menjelaskan bahwa auditor yang memiliki stres kerja yang tinggi akan 

meningkatkan keinginan berpindah kerja auditor tersebut. Dan sebaliknya 

perasaan stres kerja yang rendah akan mampu menurunkan keinginan berpindah 

kerja auditor. 
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4.8.4  Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention Auditor 

dengan Kinerja Auditor Sebagai Variabel Moderating 

Dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel kinerja auditor,  jawaban 

responden memiliki tingkat kinerja auditor dalam kategori tinggi dengan nilai 

rata-ratanya yaitu 79,4%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor memiliki tingkat 

kinerja yang tinggi seharusnya mampu mendorong pengaruh kepuasan kerja 

terhadap tingkat turnover intention auditor, namun hal tersebut tidak terbukti. 

Hipotesis keempat (H4) menyatakanbahwa kinerja auditor secara parsial 

memoderasi pengaruh antara kepuasan kerja terhadap turnover intentions auditor. 

Hipotesis keempat (H4) ini ditolak, yaitu berdasarkan hasil pengujian statistik 

yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,046 lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0,05 tetapi benilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja auditor 

berpengaruhpositif terhadap hubungan antara kepuasan kerja terhadap turnover 

intentions auditor. 

Penelitian ini menghasilkan arah yang berbeda, seharusnya auditor yang 

sudah memiliki kinerja yang baik akan semakin mendorong pengaruh negatif 

antara kepuasan kerja terhadap turnover intention auditor. Tetapi hasil penelitian 

menunjukkan hal yang sebaliknya auditor yang sudah memiliki kepuasan kerja 

dan kinerja yang tinggi, keinginan berpindah kerja auditor ikut tinggi. Fenomena 

yang terjadi bahwa auditor dengan kinerja yang tinggi belum tentu mendapatkan 

semua kepuasaan kerja sesuai dengan yang mereka inginkan, kebutuhan dan gaya 

hidup orang yang berbeda-beda menjadi salah satu  perbedaan arti kepuasan pada 

diri auditor.  Auditor yang berpikir untuk pindah kerja, memiliki pandangan 
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bahwa bekerja di tempat lain akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih 

dibandingkan tetap bekerja di Kantor Akuntan Publik. Auditor tersebut berpikir 

bahwa dia sudah memiliki pengalaman kerja yang tinggi dengan kualitas kinerja 

yang baik pasti akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk diterima bekerja 

di tempat lain.  

Selain itu responden 88.4% adalah auditor berumur 21 sampai dengan 30 

tahun adalah tergolong auditor yang masih pemula yang masih mencari 

pengalaman kerja. Ketika mereka sudah dikenal memiliki pengamalan bekerja di 

Kantor Akuntan Publik biasanya memberikan nilai tambahan sebagai 

pertimbangan untuk diterima kerja di perusahaan lain. Ada beberapa perusahaan 

terkadang mencantumkan pada syarat penerimaan  karyawan baru yaitu memiliki 

pengalaman sebagai akuntan publik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan 

bahwa tidak semua auditor yang memiliki kepuasan kerja dan kinerja yang tinggi 

tidak berpikir untuk berpindah kerja. 



 
 

96 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kepuasan 

kerja, komitmen organisasi, stres kerja terhadap turnover intention auditor dengan 

kinerja auditor sebagai variabel moderating maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention auditor. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan 

auditor maka semakin rendah turnover intention auditor. 

2. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention 

auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi 

yang dirasakan auditor maka semakin rendah turnover intention auditor. 

3. Stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention auditor. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi stres kerja yang dirasakan auditor 

maka semakin tinggi pula turnover intention auditor. 

4. Kinerja auditor tidak berpengaruh negatif dalam memoderasi hubungan 

antara kepuasan kerja terhadap turnover intentions auditor. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi hubungan kinerja auditor terhadap 

kepuasan kerja akan meningkatkan keinginan berpindah kerja.  

5.2  Saran  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti variabel moderating yang 

lain yang lebih memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel yang 

mempengaruhi keinginan berpindah kerja auditor. Seperti variabel locus of 

control dan budaya organisasi yang dapat digunakan sebagai variabel 

moderating. 

2. Kantor akuntan publik diharapkan untuk semakin memperhatikan 

persoalan tentang kepuasan kerja, komitmen organisasi, stres kerja yang 

dirasakan auditor sehingga dapat mengurangi permasalahan keinginan 

berpindah kerja.  
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No  Kelamin Umur  Pendidikan  Masa Jabatan  

1 Pria  24 S1 1 bulan  Junior  

2 Pria 25 S1 3 bulan  Junior  

3 Pria  21 D3 3 bulan  Junior  

4 Wanita  25 S1 3 tahun Junior  

5 Pria  34 S1 5 tahun Junior  

6 Pria 40 S1 7 tahun Senior  

7 Wanita  28 S1 5 tahun Senior  

8 Wanita  23 S1 3 tahun Junior  

9 Wanita  24 S1 3 tahun Junior  

10 Wanita  23 S1 3 tahun Junior  

11 Wanita  23 S1 3 tahun Junior  

12 Wanita  24 S1 3 tahun Junior  

13 Wanita  26 S2 3 tahun Senior  

14 Pria 26 S1 2 tahun Junior  

15 Pria 28 S1 6 tahun Senior  

16 Wanita  27 S1 1 tahun Junior  

17 Wanita  24 S1 2 tahun Junior  

18 Pria 23 S1 2 bulan  Junior  

19 Wanita  23 S1 6 bulan Junior  

20 Wanita  23 S1 1 tahun Junior  

21 Wanita  23 S1 2 tahun Junior  

22 Wanita  22 S1 7 bulan Junior  

23 Wanita  30 S1 1 tahun Junior  

24 Wanita  21 D3 1 tahun Junior  

25 Wanita  23 D3 2 tahun Junior  

26 Pria 23 S1 2 tahun Junior  

27 Pria 30 S1 4 tahun Junior  

28 Pria 24 S1 1 tahun Junior  

29 Wanita  36 S1 15 tahun Senior  

30 Wanita  36 S1 10 tahun Senior  

31 Pria 27 S1 5 tahun Senior  

32 Wanita  23 D3 1 tahun Junior  

33 Wanita  30 S1 5 tahun Senior  

34 Wanita  24 S1 1 tahun Junior  

LAMPIRAN 2 
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Responden  
Y 

% Skor Kriteria 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

1 3 3 3 2 3 4 60.0% CB 

2 3 4 4 5 4 4 80.0% B 

3 4 3 3 2 4 4 66.7% CB 

4 4 4 3 4 4 4 76.7% B 

5 4 2 2 2 2 4 53.3% CB 

6 4 3 3 2 3 4 63.3% CB 

7 4 3 2 2 2 4 56.7% CB 

8 3 2 3 1 2 4 50.0% TB 

9 4 3 2 4 3 4 66.7% CB 

10 4 4 5 4 4 3 80.0% B 

11 4 3 2 2 2 4 56.7% CB 

12 4 4 4 4 4 3 76.7% B 

13 3 2 3 1 2 4 50.0% TB 

14 3 2 3 1 2 4 50.0% TB 

15 4 4 4 4 4 4 80.0% B 

16 4 3 3 2 2 4 60.0% CB 

17 4 5 5 5 2 2 76.7% B 

18 4 1 2 1 3 5 53.3% CB 

19 3 3 3 2 3 4 60.0% CB 

20 4 3 2 4 3 4 66.7% CB 

21 4 3 2 4 3 4 66.7% CB 

22 4 5 4 4 4 5 86.7% SB 

23 4 4 5 5 4 4 86.7% SB 

24 4 2 2 2 2 4 53.3% CB 

25 4 3 3 2 3 4 63.3% CB 

26 4 4 4 2 3 4 70.0% B 

27 4 2 2 2 2 4 53.3% CB 

28 4 2 4 2 3 5 66.7% CB 

29 4 3 4 3 3 4 70.0% B 

30 2 4 4 2 4 2 60.0% CB 

31 4 3 3 2 2 4 60.0% CB 

32 4 2 2 2 2 4 53.3% CB 

33 4 2 3 2 2 4 56.7% CB 

34 2 4 4 2 4 2 60.0% CB 

Rata - Rata  64% S 



105 
 

 
 

 
Responden  

X1 
% Skor Kriteria 

Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

1 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 73.3% T 

2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 61.7% S 

3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 2 2 65.0% S 

4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 71.7% T 

5 5 5 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 70.0% T 

6 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 70.0% T 

7 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 70.0% T 

8 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 66.7% S 

9 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 66.7% S 

10 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 60.0% S 

11 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 68.3% T 

12 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 61.7% S 

13 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 66.7% S 

14 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 66.7% S 

15 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 65.0% S 

16 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 71.7% T 

17 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 63.3% S 

18 3 4 2 2 5 5 4 4 4 4 2 4 71.7% T 

19 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 68.3% T 

20 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 66.7% S 

21 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 66.7% S 

22 2 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 5 63.3% S 

23 3 3 4 3 2 2 4 4 4 2 4 3 63.3% S 

24 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 70.0% T 

25 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 70.0% T 

26 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 68.3% T 

27 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 70.0% T 

28 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 5 4 71.7% T 

29 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 2 4 73.3% T 

30 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 71.7% T 

31 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 65.0% S 

32 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 65.0% S 

33 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 2 2 71.7% T 

34 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 68.3% T 

Rata - Rata  68% S 
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Responden  
X2 

% Skor Kriteria 
Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 

1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 67.5% S 

2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 4 67.5% S 

3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 71.3% T 

4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 66.3% S 

5 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 70.0% T 

6 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 68.8% T 

7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 67.5% S 

8 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 2 3 3 3 3 72.5% T 

9 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 66.3% S 

10 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 5 3 4 3 4 63.8% S 

11 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 70.0% T 

12 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 5 4 65.0% S 

13 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 71.3% T 

14 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 70.0% T 

15 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 67.5% S 

16 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 70.0% T 

17 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 66.3% S 

18 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 5 75.0% T 

19 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 67.5% S 

20 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 70.0% T 

21 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 73.8% T 

22 3 2 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 66.3% S 

23 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 4 3 4 5 70.0% T 

24 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72.5% T 

25 3 3 5 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 70.0% T 

26 4 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 68.8% T 

27 5 4 4 5 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 72.5% T 

28 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 71.3% T 

29 3 5 4 5 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 66.3% S 

30 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 68.8% T 

31 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 66.3% S 

32 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 72.5% T 

33 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 72.5% T 

34 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 68.8% T 

Rata - Rata  69% T 
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Responden  
X3 

% Skor Kriteria 
Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 

1 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 66.7% S 

2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 86.7% ST 

3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 45.0% R 

4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 86.7% ST 

5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 43.3% R 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40.0% R 

7 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 50.0% R 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60.0% S 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 41.7% R 

10 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 73.3% T 

11 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 50.0% R 

12 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 58.3% S 

13 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 50.0% R 

14 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 50.0% R 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

16 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 55.0% S 

17 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 78.3% T 

18 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 48.3% R 

19 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 53.3% S 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 43.3% R 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 41.7% R 

22 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 85.0% ST 

23 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 80.0% T 

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60.0% S 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40.0% R 

26 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 51.7% R 

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40.0% R 

28 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 75.0% T 

29 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 53.3% S 

30 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 63.3% S 

31 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 46.7% R 

32 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 53.3% S 

33 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 43.3% R 

34 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 63.3% S 

Rata - Rata  58% S 
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Responden  
Z 

% Skor Kriteria 
Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56  

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 86.0% ST 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 84.0% T 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 78.0% T 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

10 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 66.0% S 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 76.0% T 

12 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 62.0% S 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 76.0% T 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 78.0% T 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

16 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 82.0% T 

17 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 88.0% ST 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 98.0% ST 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

22 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 86.0% ST 

23 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 84.0% T 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 76.0% T 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 78.0% T 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

29 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 68.0% S 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 76.0% T 

32 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 78.0% T 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.0% T 

Rata -Rata 79% T 
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Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 18.471 .528  34.993 .000   

Zscore(X1) -.991 .377 -.308 -2.627 .014 .806 1.241 

Zscore(X2) -1.159 .439 -.360 -2.639 .013 .595 1.682 

Zscore(X3) .948 .449 .295 2.112 .044 .570 1.755 

Zscore(Z) .244 .411 .076 .593 .558 .680 1.470 

SNM1 .932 .447 .250 2.084 .046 .772 1.296 

a. Dependent Variable: Y 

 

B. Uji Heteroskedisitas  

Uji glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.751 .220  7.975 .000 

Zscore(X1) -.280 .157 -.324 -1.784 .085 

Zscore(X2) .364 .183 .421 1.991 .056 

Zscore(X3) .170 .187 .197 .913 .369 

Zscore(Z) .082 .171 .095 .479 .635 

SNM1 -.224 .186 -.223 -1.202 .240 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
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C. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 34 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.79227642 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .156 

Positive .156 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .910 

Asymp. Sig. (2-tailed) .379 

a. Test distribution is Normal. 

 

2. Uji Nilai Selisih Mutlak   

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.471 .528  34.993 .000 

Zscore(X1) -.991 .377 -.308 -2.627 .014 

Zscore(X2) -1.159 .439 -.360 -2.639 .013 

Zscore(X3) .948 .449 .295 2.112 .044 

Zscore(Z) .244 .411 .076 .593 .558 

SNM1 .932 .447 .250 2.084 .046 

a. Dependent Variable: Y     
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3. Uji Koefesien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .830
a
 .690 .634 1.94573 

a. Predictors: (Constant), SNM1, Zscore(X1), Zscore(Z), Zscore(X2), Zscore(X3) 

 

4. Uji Hipotesis 

 

A. Uji Simultan (F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 235.437 5 47.087 12.438 .000
a
 

Residual 106.004 28 3.786   

Total 341.441 33    

a. Predictors: (Constant), SNM1, Zscore(X1), Zscore(Z), Zscore(X2), Zscore(X3) 

b. Dependent Variable: Y     

 

B. Uji Parsial (T)  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.471 .528  34.993 .000 

Zscore(X1) -.991 .377 -.308 -2.627 .014 

Zscore(X2) -1.159 .439 -.360 -2.639 .013 

Zscore(X3) .948 .449 .295 2.112 .044 

Zscore(Z) .244 .411 .076 .593 .558 

SNM1 .932 .447 .250 2.084 .046 

a. Dependent Variable: Y     
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Kuesioner Penelitian 

Identitas Responden 

Nama      :…………………...……..(Boleh tidak diisi) 

Nama KAP     :…………………………….. 

Jenis Kelamin    :     Pria      Wanita  

Umur      : ………………. Tahun  

Pendidikan    :  Diploma  

     S1 

     S2 

     S3 

   

Berapa Lama Anda sudah Bekerja  : …………..…tahun……………..bulan  

 

Kedudukan di KAP    :      Partner  

(harap diisi)        Manajer  

        Supervisor/senior auditor 

        Staff/ junior audit  
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Daftar Pertanyaan 

 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon Bpk/Ibu memberikan tanda centang (√) pada salah satu skala 1 sampai 5 

yang tersedia pada kolom di samping pertanyaan untuk menentukan seberapa 

setuju Bpk/Ibu mengalami hal-hal berikut.  

 

Sangat tidak setuju   Tidak Setuju   Netral         Setuju 

 Sangat Setuju 

 

Bagian I: Keinginan Untuk Berpindah Kerja 

Sumber: Cammen et al (1983) dalam Djau (2011) 

A. Keinginan Untuk Berpindah Kerja STS TS N S SS 

1. Secara keseluruhan, saya puas dengan pekerjaan saya 

saat ini. 

     

2. Saya sering berpikir untuk berhenti.      

3. Saya mungkin akan mencari pekerjaan baru di 

perusahaan industry (diluar eksternal auditing) di 

tahun depan. 

     

4. Secara umum, saya tidak menyukai pekerjaan saya.      

5. Saya mungkin akan mencari pekerjaan baru di tahun 

depan pada KAP yang lain. 

     

6. Secara umum, saya senang bekerja disini.       

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Bagian II : Kepuasan Kerja 

Sumber : Cammen et al (1983) dalam Djau (2011) 

A. Kepuasan dengan Gaji STS TS N S SS 

1. KAP ini memberikan gaji lebih baik dari 

KAP lain.  

     

2. Gaji saya cukup mengingat 

tanggungjawab yang saya pikul. 

     

3. Tunjangan yang saya terima cukup layak.      

4. Saya diberi gaji lebih rendah untuk apa 

yang saya kerjakan 

     

 

B. Kepuasan dengan Supervisor  STS TS N S SS 

5. Para Supervisor tempat saya bekerja 

untuk mereka, memberikan dukungan 

kepada saya. 

     

6. Para Supervisor tempat saya bekerja 

untuk mereka, memberika motivasi kerja 

yang tinggi kepada saya. 

     

7. Para atasan saya mau mendengarkan 

saya. 

     

8. Manajemen tidak memperlakukan saya 

dengan jujur. 

     

 

C. Kepuasan dengan Pekerjaan itu 

Sendiri 

STS TS N S SS 

9. Pekerjaan saya sangat menarik.       

10. Saya merasa senang dengan tingkat 

tanggungjawab dalam pekerjaan saya. 

     

11. Saya lebih suka melaksanakan pekerjaan 

lain. 

     

12. Saya merasa sedikit mencapai 

keberhasilan dalam pekerjaan. 
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Bagian III : Komitmen Organisasi 

Sumber : Allen dan Meyer (1990) dalam Djau (2011) 

A. Affective Commitment STS TS N S SS 

1. Saya akan sangat bahagia untuk 

menghabiskan sisa karir saya di 

organisasi ini. 

     

2. Saya membanggakan organisasi ini 

kepada orang lain di luar organisasi. 

     

3. Saya benar-benar merasakan seakan-akan 

permasalahan organisasi adalah juga 

permasalahan saya sendiri. 

     

4. Saya berpikir saya tidak akan mudah 

menjadi terikat dengan organisasi lian 

seperti terikat dengan organisasi ini. 

     

5. Saya merasa menjadi bagian dari 

keluarga pada organisasi ini. 

     

6. Saya merasa terikat secara emosional 

pada organisasi ini. 

     

7. Organisasi ini memiliki arti yang sangat 

besar bagi saya. 

     

8. Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat 

terhdap organisasi ini 

     

 

B. Continuance Commitment berkaitan 

dengan High Secrifice Commitment  

STS TS N S SS 

1. Saya khawatir terhadap apa yang 

mungkin terjadi jika saya berhenti dari 

bekerja saya tanpa memiliki pekerjaan 

lain yang serupa.  

     

2. Akan sangat berat bagi saya untuk 

meninggalkan organisasi ini sekarang, 

sekalipun saya menginginkannya. 

     

3. Banyak hal dalam kehidupan saya yang 

akan terganggu jika memutuskan ingin 

meninggalkan organisasi sekarang. 

     



116 
 

 
 

B. Continuance Commitment berkaitan 

dengan High Secrifice Commitment  

STS TS N S SS 

4. Akan terlalu merugikan saya untuk 

meninggalkan organisasi saya saat ini. 

     

 

C. Continuance Commitment berkaitan 

dengan Low Alternative Commitment  

STS TS N S SS 

5. Saat ini, tetap bekerja di organisasi ini 

merupakan kebutuhan sekaligus juga 

keinginan saya. 

     

6. Saya  merasa bahwa saya memiliki 

sedikit pilihan bila ingin meninggalkan 

organisasi ini. 

     

7. Salah satu akibat serius meninggalkan 

organisasi ini adalah langkahnya peluang 

alternative yang ada. 

     

8. Salah satu alasan utama saya melanjutkan 

bekerja untuk organisasi ini adalah bahwa 

meninggalkan organisasi akan 

membutukan pengorbanan pribadi yang 

besar, organisasi lain mungkin tidak akan 

sesuai dengan keseluruhan manfaat yang 

saya dapat disini. 

     

 

 

Bagian IV : Stres Kerja 

Sumber : Sanders et al (1995) dalam Djau (2011) 

A. Role Conflict (Konflik Peran) STS TS N S SS 

1. Saya tidak jelas dengan apa 

tanggungjawab pekerjaan saya 

sebenarnya. 

     

2. Tugas yang diberikan kepada saya terlalu 

susah untuk saya kerjakan. 
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A. Role Conflict (Konflik Peran) STS TS N S SS 

3. Saya melakukan pekerjaan yang 

cenderung ditolak oleh satu plihan tetapi 

diterima oleh pihak lain. 

     

4. Hubungan unit kerja saya dengan yang 

lain dalam perencanaan keseluruhan 

membingungkan. 

     

 

B. Role Ambiguitas (Ambiguitas Peran) STS TS N S SS 

5. Saya menerima permintaan dua pihak 

atau lebih yang tidak sesuai satu sama 

lain. 

     

6. Sasaran dan tujuan pekerjaan saya tidak 

jelas. 

     

7. Penjelasan tentang apa yang harus 

dikerjakan adalah tidak jelas. 

     

8. Saya mengetahui cakupan dari 

pekerjaan saya. 

     

 

C. Kuantitas Kerja yang Berlebihan STS TS N S SS 

9. Saya diminta untuk melakukan banyak 

proyek yang tidak semestinya. 

     

10. Saya bertanggungjawab untuk terlalu 

banyak aktifitas yang berbeda. 

     

11. Saya terlalu bertanggungjawab untuk 

menyediakan informasi yang dibutuhkan 

kepada orang lain. 

     

12. Saya harus terburu-buru menyelesaikan 

tugas saya. 
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Bagian V : Kinerja Auditor 

Sumber : Kalbers dan Forgarty (1995) dalam Sunyoto (2015) 

A. Kinerja Auditor  STS TS N S SS 

1. Pelaksaan pemeriksaan saya sesuai 

dengan program kerja  

     

2. Setiap melakukan pemeriksaan, saya 

selalu membuat kertas kerja disertai bukti 

pendukung yang akurat. 

     

3. Dalam melaksanakan pekerjaan saya 

selalu berkoordinasi dengan tim 

pemeriksaan. 

     

4. Koordinasi dan supervise dangat 

membatu dalam penyelesaian pekerjaan 

saya. 

     

5. Setiap permasalahan dalam tugas, saya 

akan mengkonsultasikan dengan atasan. 

     

6. Setiap melakukan pekerjaan pemeriksaan 

selalu di lakukan supervise oleh atasan. 

     

7. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tim 

audit ditentukan oleh pimpinan kantor. 

     

8. Saya akan bekerjasama dengan tim audit.      

9. Saya melakukan pemeriksaan dan 

penyerahan laporan audit selalu tepat 

waktu. 

     

10. Laporan audit diserahkan disertai dengan 

kertas kerja pemeriksaan. 

     

Terima Kasih atas partisipasi Bapak/Ibu 

Semoga sukses selalu 
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