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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kudus

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu "Terwujudnya Kudus Yang

Sejahtera" dengan misi meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

dengan prioritas ekonomi rakyat, perlindungan usaha, perluasan kesempatan

kerja dan berusaha; Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan

berkualitas; Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis; mewujudkan

perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat; Mewujudkan pemerataan

pembangunan berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan;

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance); Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya;

Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

meningkatkan kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan pelayanan dalam

kepada masyarakat secara optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip

sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, dan usaha perbaikan yang

berkelanjutan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan

umum yang sederhana, valid, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan,

efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Tingkat kepuasan masyarakat

dapat dilihat dari menurunnya jumlah pengaduan terhadap pelayanan yang

39
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diberikan oleh pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, terutama kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang

menangani, ketersediaan sarana prasarana pendukung yang modern.

Salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Kudus adalah pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Kebutuhan terhadap

dokumen kependudukan yang benar/valid merupakan hal yang sangat penting

dan diperlukan bagi setiap individu (warga masyarakat). Namun di Kabupaten

Kudus, pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan

seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seringkali

menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Pemerintah Daerah selama ini. Pelayanan KTP/KK sudah dilaksanakan di tingkat

kecamatan dalam upaya memberi kemudahan/percepatan pelayanan kepada

masyarakat

4.1.2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Pati

Pencapaian tujuan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh visi yang telah

ditetapkan, yang merupakan gambaran tujuan jangka panjang secara abstrak yang

ingin diwujudkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibuatlah misi yang

merupakan cerminan dari langkah-langkah konkrit yang hendak dicapai. Oleh

karena itu, visi dan misi harus bersifat rasional dan disesuaikan dengan

kemampuan serta kondisi organisasi yang bersangkutan.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 1

Desember 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2006-2011, dan dalam rangka menghadapi

pelaksanaan otonomi daerah, maka visi Kabupaten Pati adalah “Terwujudnya

Pati Bumi Mina Tani, Berbasis Keunggulan Pertanian dan Industri yang

Berkelanjutan”.

Pelaksanaan visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, antara lain:

a. Mengembangkan pengamalan nilai-nilai agama untuk peningkatan kualitas

keimanan dan ketaqwaan berbasis kemajemukan masyarakat.

b. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis melalui

peningkatan profesionalisme aparatur dan lebih dekat kepada rakyat, serta

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pelayanan

pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat

d. Membangun ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan pertanian.

e. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi.

f. Mendorong berkembangnya industri melalui optimalisasi potensi lokal dengan

mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berkesinambungan.
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4.2. Penyajian Data

4.2.1. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada Pemerintah

Kabupaten Kudus dan Pati, sampel dalam penelitian ini yaitu responden. Adapun

karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

1. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan Responden Persentase

Pria

Wanita

34

16

68,0%

32,0%

Jumlah 50 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada 50 responden

yaitu pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati, diketahui

sebagian besar responden mempunyai jenis kelamin pria sebanyak 34

responden (68,0%), sedangkan responden dengan jenis kelamin wanita

sebanyak 16 responden (32,0%).
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2. Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Keterangan Responden Persentase

25-30 tahun

31-39 tahun

40-49 tahun

50 tahun ke atas

6

12

22

10

12,0%

24,0%

44,0%

20,0%

Jumlah 50 100,0%
Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada 50 responden

yaitu pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati, diketahui

sebagian besar responden mempunyai usia 40-49 tahun sebanyak 22

responden (44,0%), usia 31-39 tahun sebanyak 12 responden (24,0%), usia

50 tahun ke atas sebanyak 10 responden (20,0%), dan 6 responden (12,0%)

responden berusia 25-30 tahun.

3. Pengelompokan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Keterangan Responden Persentase

D3

S1

S2

15

33

2

30,0

66,0

4,0

Jumlah 50 100%
Sumber : Data primer yang diolah.
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Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan pada 50 responden

yaitu pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati, diketahui

sebagian besar responden mempunyai pendidikan S1 sebanyak 33

responden (66%), D3 sebanyak 15 responden (30%), dan pendidikan S2

sebanyak 2 responden (4%),

4.2.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel

4.2.2.1. Variabel Konflik Peran

Konflik peran didefinisikan sebagai hasil dari ketidakkonsistenan

harapan-harapan berbagai pihak atau persepsi adanya ketidakcocokan antara

tuntutan peran dengan kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya. Adapun

tanggapan pegawai terhadap disiplin kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Frekuensi Variabel Konflik Peran

No Pertanyaan STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh - - 4 22 24 50

% - - 8,0% 44,0% 48,0% 100%

2 Butir 2
jmh - 12 4 24 10 50

% - 24,0% 8,0% 48,0% 20,0% 100%

3 Butir 3
jmh 1 1 3 31 14 50

% 2,0% 2,0% 6,0% 62,0% 28,0% 100%

4 Butir 4
jmh - - 6 34 10 50

% - - 12,0% 68,0% 20,0% 100%

5 Butir 5
jmh 2 6 9 17 16 50

% 4,0% 12,0% 18,0% 34,0% 32,0% 100%

6 Butir 6
jmh - 2 3 32 13 50

% - 4,0% 6,0% 64,0% 26,0% 100%
Sumber : Data primer yang diolah.
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Berdasarkan tabel 4.4, terlihat frekuensi hasil jawaban 50 responden

yakni pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati atas variabel konflik

peran pada tiap butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat persentase

tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 22 responden (44,0%), pertanyaan butir

2 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 48 responden

(48,0%), pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju)

sebanyak 31 responden (62,0%), pertanyaan butir 4 terdapat persentase tertinggi

pada skor 4 (Setuju) sebanyak 34 responden (68,0%), pertanyaan butir 5

terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 17 responden

(34,0%).

4.2.2.2. Variabel Ambiguitas Peran

Ambiguitas peran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana

informasi yang berkaitan dengan suatu peran tertentu kurang atau tidak jelas.

Adapun tanggapan pegawai terhadap ambiguitas peran pada Pemerintah

Kabupaten Kudus dan Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.5

Frekuensi Variabel Ambigutas Peran

No Pertanyaan STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh 1 2 6 24 17 50

% 2,0% 4,0% 12,0% 48,0% 34,0% 100%

2 Butir 2
jmh 1 9 15 14 11 50

% 2,0% 18,0% 30,0% 28,0% 22,0% 100%

3 Butir 3
jmh 1 2 11 26 10 50

% 2,0% 4,0% 22,0% 52,0% 20,0% 100%

4 Butir 4
jmh 1 1 3 34 11 50

% 2,0% 2,0% 6,0% 68,0% 22,0% 100%

5 Butir 5
jmh 1 2 7 27 13 50

% 2,0% 4,0% 14,0% 54,0% 26,0% 100%

6 Butir 6
jmh 1 1 4 33 11 50

% 2,0% 2,0% 8,0% 66,0% 22,0% 100%

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.5, terlihat frekuensi hasil jawaban 50 responden

yakni pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati atas variabel

ambiguitas peran pada tiap butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat

persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 24 responden (48,0%),

pertanyaan butir 2 terdapat persentase tertinggi pada skor 3 (Ragu-Ragu)

sebanyak 15 responden (30,0%), pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi

pada skor 4 (Setuju) sebanyak 26 responden (52,0%), pertanyaan butir 4

terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 34 responden (68%),

pertanyaan butir 5 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak

27 responden (54,0%), pertanyaan butir 6 terdapat persentase tertinggi pada skor

4 (Setuju) sebanyak 33 responden (66,0%).
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4.2.2.3. Variabel Komitmen Auditor Internal

Komitmen Auditor Internal adalah sebagai bebas dari segala kondisi

yang dapat mengancam objektivitas atau bentuk objektivitas. Adapun

tanggapan pegawai terhadap komitmen auditor internal di pegawai pada

Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6

Frekuensi Variabel Komitmen Auditor Internal

No Pertanyaan STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh 1 - 2 34 13 50

% 2,0% - 4,0% 68,0% 26,0% 100%

2 Butir 2
jmh 1 1 3 26 19 50

% 2,0% 2,0% 6,0% 52,0% 38,0% 100%

3 Butir 3
jmh 1 1 2 32 14 50

% 2,0% 2,0% 4,0% 64,0% 28,0% 100%

4 Butir 4
jmh - 1 2 30 17 50

% - 2,0% 4,0% 60,0% 34,0% 100%

5 Butir 5
jmh - - 3 36 11 50

% - - 6,0% 72,0% 22,0% 100%

6 Butir 6
jmh - 1 4 27 18 50

% - 2,0% 8,0% 54,0% 36,0% 100%
Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.6, terlihat frekuensi hasil jawaban 50 responden

yakni pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati atas variabel komitmen

auditor internal pada tiap butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat

persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 34 responden (68,0%),

pertanyaan butir 2 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak

26 responden (52,0%), pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor
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4 (Setuju) sebanyak 32 responden (64,0%), pertanyaan butir 4 terdapat

persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 30 responden (60,0%),

pertanyaan butir 5 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak

36 responden (72,0%), pertanyaan butir 6 terdapat persentase tertinggi pada skor

4 (Setuju) sebanyak 27 responden (54,0%).

4.3. Analisis Data

4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan

untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan

mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item

pertanyaan dengan skor total individu.

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan

program SPSS for Windows Versi 17.0. Dalam penelitian ini pengujian

validitas hanya dilakukan terhadap 50 responden. Pengambilan keputusan

berdasarkan pada nilai rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > rtabel sebesar

0,235, untuk df = 50-2 = 48;  = 0,05 maka item/pertanyaan tersebut valid dan

sebaliknya.
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4.3.1.1. Uji Validitas Kuesioner Variabel Konflik Peran

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel konflik peran

dengan 6 item pertanyaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Konflik Peran

Butir
Nilai Corrected  Item Total

Correlation / rhitung
rtabel Kriteria

1 0,508 0,235 Valid

2 0,468 0,235 Valid

3 0,431 0,235 Valid

4 0,486 0,235 Valid

5 0,626 0,235 Valid

6 0,480 0,235 Valid
Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan

untuk variabel konflik peran memiliki status valid, karena nilai rhitung

(Corrected Item-Total Correlation) > rtabel sebesar 0,235.

4.3.1.2. Uji Validitas Kuesioner Variabel Ambiguitas Peran

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel ambiguitas peran

dengan 6 item pertanyaan adalah sebagai berikut ini.
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Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Ambiguitas Peran

Butir
Nilai Corrected  Item Total

Correlation / rhitung
rtabel Kriteria

1 0,479 0,235 Valid

2 0,550 0,235 Valid

3 0,742 0,235 Valid

4 0,607 0,235 Valid

5 0,733 0,235 Valid

6 0,680 0,235 Valid
Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.8, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan

untuk variabel ambiguitas peran memiliki status valid, karena nilai rhitung

(Corrected Item-Total Correlation) > rtabel sebesar 0,235.

4.3.1.3. Uji Validitas Kuesioner Variabel Komitmen Auditor Internal

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel komitmen auditor

internal dengan 6 item pertanyaan adalah sebagai berikut ini.
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Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Auditor Internal

Butir
Nilai Corrected  Item Total

Correlation / rhitung
rtabel Kriteria

1 0,588 0,235 Valid

2 0,661 0,235 Valid

3 0,807 0,235 Valid

4 0,633 0,235 Valid

5 0,413 0,235 Valid

6 0,542 0,235 Valid
Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.9, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan

untuk variabel komitmen auditor internal memiliki status valid, karena nilai

rhitung (Corrected Item-Total Correlation) > rtabel sebesar 0,235.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Untuk menganalisa menggunakan “teknik belah dua”, yaitu dengan membagi

item pertanyaan yang valid menjadi dua belahan berdasar nomor genap dan

ganjil. Item yang bernomor ganjil  dimasukkan dalam belahan pertama (X),

sedangkan yang bernomor genap dikelompokkan dalam belahan kedua (Y).

Skor untuk masing-masing item pada setiap belahan dijumlahkan. Untuk

mengukur reliabilitas digunakan rumus pembelahan ganjil genap, dengan

menggunakan rumus Product Moment.
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Karena pengumpulan data dengan menggunakan angket, maka telah

diadakan uji validitas, dengan analisis faktor dan selanjutnya reliabilitas yang

dilakukan kepada 50 responden, untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik

Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1969 dalam Imam

Ghozali, 2001), kemudian baru dianalisis.

Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan

pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel ralpha rkritis Kriteria

1 Konflik Peran 0,742 0,600 Reliabel

2 Ambiguitas Peran 0,841 0,600 Reliabel

3 Komitmen Auditor Internal 0,833 0,600 Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah.

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan

valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap

pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument konflik

peran adalah sebesar r alpha = 0,742, instrument ambiguitas peran adalah

sebesar r alpha = 0,841, instrument komitmen auditor internal adalah sebesar r

alpha = 0,833, ternyata memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih besar dari 0,600,

yang berarti ketiga instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan.
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4.3.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik normal p-p plot. Pada grafik

normal p-p plot, model memenuhi asumsi normalitas jika titik–titik pada

kurva berhimpit mengikuti garis diagonalnya. Kurva normal p-p plot untuk

pengujian normalitas regresi linear antara konflik peran dan ambiguitas peran

terhadap komitmen auditor internal dapat dilihat hasilnya sebagai berikut.

Gambar 4.1

Grafik Normal Probability Plot Konflik Peran dan Ambiguitas Peran

terhadap terhadap Komitmen Auditor Internal

Sumber : Data sekunder yang diolah.
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Hasil kurva normal probability plot memperlihatkan bahwa titik-titik

pada grafik berhimpit dan mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat

disimpulkan model regresi berdistribusi normal.

Sedangkan uji normalitas dengan uji statistik menggunakan

Nonparametric Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Jika

hasil Kolmogorov-Sminrnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka

data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data residual

terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas dengan uji statistik 1-Sampel K-

S I disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Sminrnov Asymp. Sig.

0,933 0,349
Sumber: Data sekunder yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji normalitas di atas, dapat terlihat

bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk semua persamaan regresi signifikan di

atas 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Dari kedua hasil uji normalitas baik analisis grafik maupun uji statistik

dapat disimpulkan bahwa model-model regresi dalam penelitian ini layak

digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.
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4.3.3.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan

hasil pengujian yang dapat dilihat pada lampiran 5. Dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan nilai tolerance, variabel-variabel independen yang menunjukkan

nilai yang lebih dari 0,1 dan berdasarkan nilai VIF-nya kurang dari 10 adalah

variabel konflik peran (X1) dengan VIF sebesar 1,469 dan ambiguitas peran

(X2) dengan VIF sebesar 1,469. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan

tehadap uji multikolineritas didapatkan nilai Tolerance dan VIF Statistik. yang

terdapat dalam tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12

Nilai Tolerance dan VIF Statistik

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Konflik Peran (X1) .681 1.469

Ambiguitas Peran (X2) .681 1.469

Sumber : Hasil analisis.

4.3.3.3. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk

mendeteksi adanya heteroskedstisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola

gambar Scatterplot modal tersebut. Model regresi linier berganda terbebas dari

asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian, jika
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output Scatterplot menunjukkan penyebaran titik-titik data yang tidak berpola

jelas, serta titik-titik yang menyebar. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah

dilakukan didapat hasil berupa Scatterplot yang terdapat pada gambar 4.2

berikut ini.

Gambar 4.2

Scatterplot Uji Heteroskedasitas

Sumber : Hasil analisis.

Berdasarkan gambar scatterplot tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa tidak ada pola yang jelas, titik-titiknya menyebar. Dengan demikian

maka semua variabel independen bebas dari pengujian asumsi klasik yang

ketiga ini sehingga tidak perlu dikeluarkan dari modal regresi.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dapat diperoleh kesimpulan

bahwa variabel konflik peran (X1), dan ambiguitas peran (X2) terbebas dari uji

asumsi klasik.
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4.3.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi

korelasi, maka ada terjadi masalah pada autokorelasi. Autokorelasi muncul

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari

satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi

yang bebas dari autokorelasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi

dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson hitung

mendekati atau di sekitar angka 2, maka model tersebut terbebas dari asumsi

klasik autokorelasi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tehadap uji

autokorelasi didapatkan nilai Durbin Watson Statistik yang terdapat dalam

tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13

Nilai Durbin-Watson Statistik

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate Durbin-Watson

1 .817a .667 .653 1.791 2.321

a. Predictors: (Constant), Ambiguitas Peran (X2), Konflik Peran (X1)

b. Dependent Variable: Komitmen Auditor Internal (Y)

Nilai Durbin Watson statistic dalam penelitian ini sebesar 2,321.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Durbin Watson statistic sesuai

dengan rule of thumb. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel
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independen dalam penelitian ini terbebas dari pengujian asumsi klasik yaitu

autokorelasi sehingga tidak perlu dikeluarkan dari model regresi.

4.4. Analisis Data

4.4.1. Analisis Regresi

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan besarnya

pengaruh variabel konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen

auditor internal.

Tabel 4.14

Hasil Output Estimasi dan Uji t/ Regresi Parsial

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 6.332 1.957 3.236 .002

Konflik Peran (X1) .546 .093 .599 5.875 .000

Ambiguitas Peran (X2) .241 .079 .312 3.064 .004

a. Dependent Variable: Komitmen Auditor Internal (Y)

Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Y      = 6,332 + 0,546 X1 + 0,241X2

Sig.     =               0,000 *) 0,004*)

Adj R2 =  0,653

*) =  digunakan taraf signifikan 5%
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Persamaan regresi di atas terdiri dari komponen sebagai berikut ini.

Tabel 4.15

Hasil Estimasi Regresi

Variabel Koefisien Estimate

Nilai Konstanta untuk Komitmen Auditor

Internal (Y)

6,332

Koefisien regresi Konflik Peran (X1) 0,546

Koefisien regresi Ambiguitas Peran (X2) 0,241

Sumber : Ringkasan output estimasi

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta regresi sebesar 6,332, menunjukkan bahwa konflik peran,

dan ambiguitas peran dengan kondisi konstan atau X = 0, maka Komitmen

Auditor Internal Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati

sebesar 6,332.

b. X1 (Konflik Peran) koefisien regresinya sebesar 0,546, mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap Y (Komitmen Auditor Internal). Artinya

apabila konflik peran secara berkala mengalami peningkatan, maka hal

tersebut dapat semakin meningkatkan Komitmen Auditor Internal Pegawai

pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati

c. X2 (Ambiguitas Peran) koefisien regresinya sebesar 0,241, mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap Y (Komitmen Auditor Internal). Artinya

apabila Ambiguitas Peran semakin meningkat, maka hal tersebut dapat
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meningkatkan Komitmen Auditor Internal Pegawai pada Pemerintah

Kabupaten Kudus dan Pati.

Dari hasil estimasi regresi terlihat variabel konflik peran mempunyai nilai

koefisien paling tinggi dan signifikan yaitu 0,546 dan  prob. Sig. Sebesar 0,000.

4.4.2. Uji Hipotesis

4.4.2.1. Pengujian Hipotesis I (Pengujian Secara Parsial)

Selanjutnya untuk menyakinkan bahwa masing-masing variabel yaitu :

konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen auditor internal

pegawai, dilakukan pengujian secara parsial. Dari perhitungan komputer yang

disajikan dalam lampiran 4 dan tabel 4.16 diperoleh nilai thitung sebagai berikut

ini.

Tabel 4.16

Hasil Analisis Parsial

(Dengan Signifikansi  = 5% uji satu sisi)

Variabel
thitung : t tabel Prob. Sig

Keterangan
thitung t tabel Sig.  = 5%

Konflik Peran (X1) 5,875 2,012 0,000 0,05 Signifikan

Ambiguitas Peran (X2) 3,064 2,012 0,004 0,05 Signifikan

Sumber : Ringkasan output estimasi.
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Uji t merupakan Pengujian koefisien regresi secara sendiri-sendiri.

a. Variabel Konflik Peran (X1)

Menentukan Hipotesis Noll (Ho) dan Hipotesis Alternatif  (Ha) :

H0 : 1 ≤ 0 Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel

konflik peran terhadap komitmen auditor internal pada pada

Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati.

Ha : 1 > 0 Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel

konflik peran terhadap komitmen auditor internal pada pada

Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati.

Dengan menggunakan taraf kesalahan  = 0,05 (uji satu sisi) dengan df =

47 (50-2-1) diketahui t tabel = 2,012 dan t hitung =  5,875.

Kriteria pengambilan keputusan dapat digunakan dua cara yaitu sebagai

berikut ini.

1) Perbandingan nilai t hitung dengan t tabel.

Karena t hitung sebesar 5,875 > t tabel sebesar 2,012, maka variabel

konflik peran (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap komitmen

auditor internal, hal ini berarti Ha ditolak dan H0 diterima.

2) Perbandingan Sig. SPSS dengan Prob. Sig ( = 5%)

Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,002 atau 0,2% (lihat

lampiran 8 pada Coefficients Sig.) lebih kecil dari 5% maka dapat

dikatakan bahwa variabel konflik peran peran adalah berpengaruh dan

signifikan terhadap komitmen auditor internal pegawai pada
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Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati, hal ini berarti Ha ditolak dan

H0 diterima.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak terbukti kebenarannya baik

dengan menggunakan perbandingan nilai thitung dengan ttabel dan

perbandingan Sig. SPSS dengan Prob. Sig ( = 5%).

b. Variabel Ambiguitas Peran (X2)

Menentukan Hipotesis Noll (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha):

H0 : 2 ≤ 0 Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel

ambiguitas peran terhadap komitmen auditor internal

pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati.

Ha : 2 > 0 Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel

ambiguitas peran terhadap komitmen auditor internal

Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati.

Dengan menggunakan taraf kesalahan  = 0,05 (uji satu sisi) dengan df =

47 (50-2-1)   diketahui t tabel = 2,012 dan t hitung =  3,064.

Kriteria pengambilan keputusan dapat digunakan dua cara yaitu sebagai

berikut ini.

1) Perbandingan nilai thitung dengan ttabel.

Karena t hitung sebesar 3,064 > t tabel sebesar 2,012, maka variabel

ambiguitas peran (X2) berpengaruh dan signifikan terhadap komitmen

auditor internal pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati,

hal ini berarti Ha ditolak dan H0 diterima.
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2) Perbandingan Sig. SPSS dengan Prob. Sig ( = 5%)

Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,002 atau 0,2% (lihat

lampiran 4 pada Coefficients Sig.) lebih kecil dari 5% maka dapat

dikatakan bahwa variabel ambiguitas peran adalah berpengaruh dan

signifikan terhadap komitmen auditor internal pegawai pada

Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati, hal ini berarti Ha ditolak dan

H0 diterima.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak terbukti kebenarannya baik

dengan menggunakan perbandingan nilai thitung dengan ttabel dan

perbandingan Sig. SPSS dengan Prob. Sig ( = 5%).

4.4.2.2. Pengujian Hipotesis II (pengujian secara berganda)

Pengujian hipotesis antara variabel konflik peran dan ambiguitas peran

terhadap komitmen auditor internal pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus

dan Pati. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai

pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan

menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1,

dan X2, terhadap Y secara bersama-sama.
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Tabel 4.17

Hasil Pengujian Berganda

(Dengan Signifikansi  = 5%)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 6.332 1.957 3.236 .002

Konflik Peran (X1) .546 .093 .599 5.875 .000

Ambiguitas Peran (X2) .241 .079 .312 3.064 .004

a. Dependent Variable: Komitmen Auditor Internal (Y)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel X terhadap

variabel Y.

1) H0: 1,2 = 0 : Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel konflik

peran dan ambiguitas peran secara bersama-sama terhadap komitmen

auditor internal Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati.

2) Ha : 1,2 > 0: Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel

konflik peran dan ambiguitas secara bersama-sama terhadap komitmen

auditor internal Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati.

Pada taraf nyata  = 0,05 dengan df numetor = 2 dan df denumerator = 47 (df =

{k; (n-k-1)} diketahui Ftabel = 3,195 dan F hitung = 47,170.
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Kriteria pengambilan keputusan dapat digunakan dua cara yaitu sebagai berikut

ini.

1) Perbandingan nilai F hitung dengan F tabel.

Karena F hitung sebesar 47,170 > F tabel sebesar 3,195, maka variabel

konflik peran dan ambiguitas peran secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap komitmen auditor internal Pegawai pada Pemerintah

Kabupaten Kudus dan Pati, hal ini berarti Ha ditolak dan H0 diterima.

2) Perbandingan Sig. SPSS dengan Prob. Sig ( = 5%)

Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% (lihat lampiran 4

pada Coefficients Sig.) lebih kecil dari 5% maka dapat dikatakan bahwa

variabel konflik peran dan ambiguitas peran secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap komitmen auditor internal Pegawai pada

Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati, hal ini berarti Ha ditolak dan H0

diterima.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak terbukti kebenarannya baik

dengan menggunakan perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel dan

perbandingan Sig. SPSS dengan Prob. Sig ( = 5%).

4.4.2.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung berapa besar

perubahan variabel independent mampu menjelaskan perubahan pada variabel

dependen, atau dapat dikatakan seberapa besar kontribusi variabel independen

terhadap variabel dependent. Dari hasil Adjusted R2 = 0,653 (Penggunaan
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Adjusted karena variabelnya lebih dari dua). Hal ini berarti variabel konflik peran,

dan ambiguitas peran menjelaskan perubahan pada variabel komitmen auditor

internal atau memberikan kontribusinya terhadap variabel komitmen auditor

internal sebesar 65,3% sedangkan sisanya yaitu 34,7%, dijelaskan oleh faktor-

faktor lain di luar model.

4.5. Pembahasan

Dari hasil analisis regresi baik secara parsial maupun secara bersama-sama

antara variabel konflik peran dan ambiguitas peran berpengaruh positif dan signifikan

terhadap komitmen auditor internal pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan

Pati, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut ini.

4.5.1. Pengaruh konflik peran terhadap komitmen auditor internal

Dari hasil analisis koefisien regresi variabel konflik peran diperoleh hasil

sebesar 0,546 hal ini berarti dengan semakin terpenuhinya atau naiknya konflik

peran secara berkala maka komitmen auditor internal akan meningkat sebesar

0,340, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semakin naik atau

tingginya konflik peran, maka komitmen auditor internal akan semakin tinggi

pula, disimpulkan adanya konflik peran membuat para pegawai berkeinginan

untuk tetap komit pada auditor internal dan tidak ingin pindah pada auditor

internal lainnya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syari Mulyati,

(2009) yang menyatakan Konflik peran mempunyai hubungan yang positif
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terhadap komitmen dimana tingkat korelasinya sebesar 0,218 yang berarti

terjadi hubungan searah.

4.5.2. Pengaruh Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Auditor Internal

Dari hasil analisis koefisien regresi variabel ambiguitas peran diperoleh

hasil sebesar 0,241 hal ini berarti dengan adanya ambiguitas peran maka

komitmen auditor internal akan meningkat sebesar 0,241, sehingga dalam hal ini

dapat dikatakan bahwa semakin baik ambiguitas peran, maka komitmen auditor

internal akan semakin meningkat. Disimpulkan adanya ambiguitas peran oleh

pegawai menjadikan untuk tetap komit pada auditor internal pada pada

Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati dan tidak beralih pada auditor internal

lainnya, dengan alasan apabila pindah ke auditor lainnya belum tentu merasakan

kenyamanan peran seperti pada auditor yang sekarang.
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