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A.  LATAR  BELAKANG  MASALAH  

 
 Profesi akuntan publik di Indonesia mengalami perkembangan 

yang signifikan sejak awal tahun tujuh puluhan, dengan adanya perluasan 

kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah 

yang menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk menyerahkan secara 

periodik laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Di 

samping itu, salah satu  syarat yang  harus dipenuhi  perusahaan yang  akan  

mengadakan  emisi  (go public) di pasar modal adalah laporan keuangannya 

sudah harus diperiksa oleh akuntan publik dua tahun terakhir berturut-turut 

dengan pendapat wajar (unqualified opinion ). 

      Akuntan publik merupakan profesi yang memberikan penghasilan 

memadai sehingga para akuntan publik akan lebih responsif jika diberikan 

penghargaan intrinsik. Menurut Sherman dan Tymon dalam  Nurahma dan 

Indriantoro (2000) akuntan akan bekerja lebih baik jika mereka memiliki 
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motivasi intrinsik, karena semangat kerja dibangkitkan oleh tugas yang 

mereka tangani dan mereka memiliki perasaan positif terhadap tugas tersebut. 

Ada empat elemen pemberdayaan yang memberikan motivasi intrinsik dalam 

bekerja yaitu keberadaan kesempatan untuk memilih, pengakuan kompetensi, 

kebermaknaan dan kemajuan dalam pekerjaan. 

      Berdasarkan  telaah studi Accounting Education Change 

Commision (AECC) dalam Nurahma dan Indriantoro (2000), AECC  sebagai 

badan yang dibentuk untuk menangani pendidikan akuntansi dalam upaya 

untuk mempertahankan profesi akuntan sebagai pilihan karier yang menarik 

di Amerika Serikat, menerbitkan Issues Statement No.4 yang ditujukan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja akuntan publik yunior. Salah satu isi dari Issues 

Statement No.4 adalah AECC Recommendations for Supervisors of Early 

Work Experience yang mendorong pemberdayaan akuntan publik yunior  di 

kantor akuntan publik melalui tindakan supervisi yang tepat dan bisa 

menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga kepuasan kerja meningkat. 

       Isi dari AECC Recommendations for Supervisors of Early Work 

Experience dalam Nurahma dan Indriantoro (2000) adalah sejumlah 

rekomendasi AECC kepada supervisor akuntan publik yunior untuk 

melaksanakan supervisi dengan tepat khususnya dalam tiga aspek utama 

tindakan supervisi sebagaimana yang disarankan AECC tersebut. Ketiga 

aspek tindakan supervisi yang dimaksud yaitu supervisor hendaknya 

menunjukkan sikap kepemimpinan dan mentoring yang kuat, supervisor 

hendaknya menciptakan kondisi kerja yang mendorong tercapainya 
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kesuksesan, supervisor hendaknya memberikan penugasan yang menantang 

dan menstimulasi terselesaikannya tugas. 

             Penelitian yang dilakukan oleh Patten (1995) di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa ketiga aspek dalam tindakan supervisi tersebut berkaitan 

dengan kepuasan kerja akuntan publik yunior dan meski tidak signifikan, 

besar kantor akuntan publik turut mempengarui pelaksanaan tindakan 

supervisi kepada akuntan publik yunior. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nurahma dan Indriantoro (2000) pada sejumlah  kantor akuntan publik di 

Jakarta menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan dan mentoring, aspek 

kondisi  kerja dan aspek penugasan dalam tindakan supervisi yang disarankan 

AECC berkorelasi positif dengan kepuasan kerja akuntan publik yunior. 

Penelitian tersebut juga mendukung hasil penelitian Patten (1995) bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kepuasan kerja akuntan 

publik yunior di kantor akuntan publik besar dengan akuntan publik yunior di  

kantor akuntan publik kecil. 

             Pada dasarnya kepuasan kerja adalah hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-

aspek pada pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya. 

       Kebanyakan riset telah berusaha menemukan hal-hal apa yang 

dikaitkan dengan kepuasan kerja, namun tidak mungkin untuk merinci secara 
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tepat bagaimana kepuasan kerja ditentukan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (1997) tentang hubungan antara profesionalisme internal auditor 

dengan kinerja, kepuasan, komitmen dan keinginan untuk pindah 

membuktikan bahwa profesionalisme berhubungan dengan kepuasan kerja 

internal auditor. Kalbers dan Fogarty dalam Rahmawati (1997) meneliti 

tentang profesionalisme internal auditor dengan menggunakan dimensi 

profesionalisme berdasarkan pada teori yang ditemukan oleh Hall (1968). 

Teori profesionalisme tersebut yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan hubungan 

dengan sesama profesi. Penelitian yang dilakukan oleh Aranya dan Ferris 

dalam Rahmawati (1997) menunjukkan bahwa akuntan publik mempunyai 

komitmen profesional yang lebih tinggi dibanding dengan internal auditor. 

              Bagi seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit untuk 

sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak 

sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian 

keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas 

melalui pengalaman-pangalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk 

memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani 

pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup 

aspek teknis maupun pendidikan umum. Akuntan publik yunior yang baru 

masuk ke dalam karier auditing harus memperoleh pengalaman 

profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas 

pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman (IAI, 2001 : 210.1). 
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  Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

pengembangan terhadap penelitian Rahmawati (1997), untuk mengetahui 

apakah aspek-aspek tindakan supervisi seperti yang disarankan AECC dalam 

Nurahma dan Indriantoro (2000) berpengaruh terhadap profesionalisme 

akuntan publik yunior. Dalam penelitian ini penulis mencoba memperluas 

pembahasan dengan menggunakan pendekatan kontinjensi untuk mengevaluasi 

keefektifan pengaruh antara aspek-aspek tindakan supervisi terhadap 

profesionalisme akuntan publik yunior, dengan melakukan pengujian terhadap 

kepuasan kerja yang berfungsi sebagai variabel moderating. 

 

B. PERUMUSAN  MASALAH 

 

       Dari deskripsi latar belakang masalah tersebut, dirumuskan inti 

permasalahan sebagai berikut ini. 

1. Apakah aspek-aspek dalam tindakan supervisi berpengaruh secara 

signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik yunior ? 

2. Apakah kepuasan kerja yang berfungsi sebagai variabel moderating ikut 

memperkuat pengaruh langsung aspek-aspek tindakan supervisi terhadap 

profesionalisme akuntan publik yunior ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
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    Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris pengaruh tindakan supervisi yang disarankan 

AECC dalan Issues Statement No.4 terhadap profesionalisme akuntan publik 

yunior dengan menggunakan kepuasan kerja sebagai faktor kontinjensi pada 

kantor akuntan publik di Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 D.  MANFAAT PENELITIAN 

            Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada dunia 

ilmu pengetahuan khususnya auditing, yaitu apabila penelitian ini berhasil 

membuktikan tindakan supervisi yang disarankan AECC dalam Issues 

Statement No.4 berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik 

yunior. 

2. Bagi peneliti. 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan teori yang 

diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di dunia nyata. 

3. Bagi Akuntan Publik. 

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam 

mengembangkan profesinya.   
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E. SISTEMATIKA  PENULISAN 
 

   Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut. 

   BAB  I   :  PENDAHULUAN 

                  Bab ini meliputi latar belakang masalah, masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat  penelitian dan sistematika penulisan. 

 

   BAB  II  :   TINJAUAN  PUSTAKA 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

landasan teori dalam penyusunan penelitian yang berkaitan 

dengan variabel dalam penelitian, kerangka pemikiran, serta 

hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini. 

   BAB  III  :  METODOLOGI  PENELITIAN 

 Bab ini berisi tipe penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengambilan sampel, definisi operasional variabel, metode 

pengumpulan data, variabel yang diteliti dan pengukurannya, 

instrumen pengumpulan data serta alat analisis yang 

direncanakan akan dipakai dalam penelitian ini. 

   BAB  IV  :  ANALISIS DATA 

                   Analisis data menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, 

serta analisis hasil penelitian berdasarkan data statistik yang 

diperoleh. 
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   BAB  V  :  PENUTUP    

   Penutup menguraikan tentang kesimpulan akhir dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian sekaligus rekomendasi atau 

saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.   

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB  II 
 

TINJAUAN  PUSTAKA 
 
 
 
A. TIPE  AKUNTAN 
 

  Akuntan adalah seorang yang mempunyai gelar akuntan sesuai 

peraturan UU No. 3 tahun 1954 dan Sk Dirjen Pendidikan Tinggi No. 

15/DJ/Kep/1980 serta No.28/DIKTI/Kep/1986. Menurut aturan-aturan tersebut, 

gelar akuntan diberikan oleh Panitia ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah 

Akuntan kepada orang yang mempunyai ijazah akuntansi sesuai ketentuan dan 

peraturan di atas. 

Dalam UU No.34 tahun 1954 pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa tiap 

akuntan berijazah mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam suatu register 

negara yang diadakan oleh kementrian keuangan (DepKeu). Mereka itu dapat 

bekerja sebagai akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah atau 

akuntan pendidik. 
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1. Akuntan pemerintah  

Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung 

jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Umumnya yang 

disebut sebagai akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dan instansi pajak.    

 

2. Akuntan intern 

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan (baik 

perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah 

menentukan apakah kebijakan dalam prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan 

terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai organisasi.   

3. Akuntan pendidik  

Akuntan pendidik adalah akuntan yang berprofesi sebagai dosen atau staff 

pengajar pada fakultas ekonomi baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun 

Swasta. 

  4. Akuntan publik 

Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat umum, terutama dalam bidang jasa pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama 
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ditujukan untuk  memenuhi kebutuhan para kreditur, investor, calon 

kreditur, calon investor dan instansi pemerintah. Untuk dapat berpraktik 

sebagai akuntan publik seorang akuntan harus mendapat ijin Menteri 

Keuangan. Ketentuan tentang akuntan publik ditetapkan dalam keputusan 

MenKeu RI No. 763/KMK.011/1986. 

 

B. PROFESI AKUNTAN PUBLIK 

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik karena 

masyarakat keuangan memerlukan jasa profesional untuk menilai kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen kepada para pemakai 

informasi keuangan. Atas dasar informasi keuangan yang andal, masyarakat 

keuangan akan memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkan dana mereka ke 

usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan memiliki posisi keuangan yang 

sehat. Penyediaan informasi keuangan yang memungkinkan masyarakat 

keuangan menyalurkan dana mereka ke usaha-usaha yang efisien akan 

menjadikan sehatnya perekonomian suatu negara. Profesi akuntan publik 

bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi 

keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber 

ekonomi. 

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

berupa pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan 

suatu perusahaan atau organisasi, dengan tujuan untuk menentukan apakah 
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laporan keuangan tersebut menyajikan secar wajar, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. 

Oleh karena itu audit harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari 

manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya. 

Menurut Robert dan Mc Neil (1996), syarat-syarat yang harus ada 

pada suatu profesi adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Terikat oleh prinsip-prinsip etik yang berupa pelayanan, kejujuran,  

integritas serta pengabdian pada kesehjahteraan yang dilayani. 

3. Mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota 

yang diatur dengan Undang-Undang. 

4. Mempunyai pengetahuan minimal dalam bidang keahlian yang diperoleh 

melalui pendidikan formal. 

5. Mempunyai prosedur dalam menegakkan disiplin bagi anggota yang 

melanggar kode etik. 

6. Mempunyai bahasa sendiri dan mengenai hal-hal yang sangat teknis hanya 

dimengerti oleh mereka yang menjadi anggota profesi. 

   Senada dengan dua pendapat tersebut, Suhardjanto (1997) 

mengemukakan empat sifat utama suatu profesi yaitu memiliki pengetahuan 

dibidangnya, terorganisasi, menyediakan jasa untuk umum dan mempunyai 
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kode etik. Faktor utama yang membedakan antara profesi dan bukan profesi 

menurut Suhardjanto (1997) yaitu suatu profesi menyediakan jasa bagi 

kepentingan umum. 

 

C. HIRARKI AKUNTAN  DALAM  ORGANISASI  KANTOR  AKUNTAN   

PUBLIK 

Pada umumnya hirarki akuntan dalam penugasan audit di dalam 

kantor akuntan publik dibagi menjadi berikut ini (Mulyadi, 1997 : 31). 

1. Partner 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit, bertanggung 

jawab atas hubungan dengan klien, bertanggung jawab secara menyeluruh 

mengenai pemeriksaan akuntansi. Partner menandatangani laporan audit dan 

management letter, serta bertanggung jawab atas penagihan fee audit dari 

klien. 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas audit, bertugas untuk membantu 

akuntan senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, 

mereview kertas kerja, laporan audit dan management letter. Biasanya 

manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa akuntan 

senior, pekerjaan manajer tidak berada di kantor klien, melainkan di kantor 

akuntan dalam bentuk pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan 

akuntan senior. 

3. Akuntan senior 
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Akuntan senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab 

untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai rencana, bertugas 

untuk merencanakan dan mereview pekerjaan akuntan yunior. Akuntan 

senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit 

dilaksanakan, umumnya akuntan senior melaksanakan audit terhadap satu 

obyek pada saaat tertentu. 

4.  Akuntan yunior   

Akuntan yunior melaksanakan prosedur audit secara rinci, membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

Pekerjaan ini biasanya dipegang oleh akuntan yang baru saja menyelesaikan 

pendidikan formalnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai akuntan 

yunior, seorang akuntan harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit. 

Biasanya akuntan yunior melaksanakan audit diberbagai jenis perusahaan, 

audit di lapangan serta diberbagai kota, sehingga dapat memperoleh banyak 

pengalaman dalam menangani berbagai masalah audit. 

 

D.   SUPERVISOR 

 Dalam struktur organisasi kantor akuntan publik kedudukan 

supervisor adalah sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan serta 

membantu keduanya untuk bekerja secara efektif dan efisien. Gaya 

kepemimpinan supervisor yang baik adalah yang sejalan dengan kesempatan 

kontak sosial yang ada antara supervisor dengan bawahannya. Ada dua 

macam gaya kepemimpinan seorang supervisor seperti yang dikemukakan 
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oleh Basset (1995), yaitu supervisor yang berorientasi pada pekerjaan dan 

supervisor yang memiliki sensitivitas sosial. Kelompok kerja yang besar akan 

merasa lebih puas dipimpin oleh supervisor yang berorientasi pada pekerjaan 

dan memiliki hubungan kerja yang formal. Sementara kelompok kerja yang 

kecil dan akrab akan merasa lebih puas dipimpin oleh supervisor yang 

memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, tidak otoriter, antar anggota bisa 

berhubungan secara informal dan terdapat fleksibilitas. 

 Tanggapan karyawan  terhadap keberhasilan pelaksanaan supervisi 

akan tergantung pada karakteristik dari seorang supervisor. Penelitian yang 

dilakukan oleh Basset (1995) menunjukkan bahwa kepuasan kerja bawahan 

akan meningkat jika supervisor bertindak bijak, baik hati dan penuh perhatian 

terhadap bawahannya.   

E. TINDAKAN SUPERVISI 
 

 Dalam profesi akuntan publik supervisi merupakan hal yang 

penting. Untuk melaksanakan prosedur audit tindakan supervisi diatur dalam 

standar pekerjaan lapangan pertama yang berbunyi sebagai berikut  : 

"Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya". ( IAI : 310.1). 

 Supervisi mencakup pengarahan usaha akuntan publik yunior yang 

terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut 

tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada akuntan publik 

yunior, tetap menjaga pencapaian informasi masalah-masalah yang penting 

yang dijumpai dalam audit, mereview  pekerjaan yang dilaksanakan dan 
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menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit. Luasnya supervisi 

yang memadai bagi suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk 

kompleksitas masalah dan kualifikasi akuntan publik yunior yang 

melaksanakan audit. 

 Para akuntan publik yunior harus diberitahu tanggung jawab 

mereka dan tujuan prosedur yang mereka laksanakan. Mereka harus diberi 

tahu tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap sifat, luas dan  prosedur yang  

dilaksanakan, seperti sifat bisnis yang bersangkutan dengan penugasan dan 

masalah-masalah akuntansi dan audit. Akuntan publik dengan tanggung 

jawab akhir untuk setiap audit harus mengarahkan yuniornya untuk 

mengemukakan pertanyaan akuntansi dan auditing  yang muncul dalam audit, 

sehingga akuntan publik yunior dapat menetapkan seberapa penting masalah 

tersebut. 

 Pekerjaan yang dilakukan akuntan publik yunior harus direview 

untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara 

memadai dan menilainya apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang 

disajikan dalam laporan audit. 

 Akuntan publik yang bertanggung jawab  mengenai prosedur audit 

dan yuniornya perlu menyadari prosedur yang harus diikuti jika terdapat 

perbedaan pendapat mengenai masalah akuntansi dan auditing di antara staf 

kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit. Prosedur tersebut harus 

memungkinkan akuntan publik yunior mendokumentasikan ketidaksetujuan 

diantara mereka dan kesimpulan yang diambil. Jika setelah konsultasi yang 
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memadai akuntan publik yunior berkeyakinan bahwa perlu baginya untuk 

tidak sependapat dengan penyelesaian masalah tersebut, dalam hal ini dasar 

penyelesaian akhir masalah harus juga didokumentasikan. 

 

F. KONSEP PROFESIONALISME 

Tenaga kerja profesional adalah mereka yang telah terlatih untuk 

melaksanakan tugas yang kompleks secara independen dan yang dalam 

memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas ini dengan 

menerapkan keahlian dan pengalamannya (Derber dan Schwartz dalam 

Puspa dan Riyanto, 1999). Komitmen profesional merupakan kekuatan 

relatif dengan keterlibatan dengan komitmen profesi serta keyakinan 

terhadap nilai-nilai dan tujuan profesi, keinginan untuk bekerja dengan 

sunggung-sunggung demi profesi dan keinginan untuk mempertahankan 

keberadaan dalam profesi.  

  Jeffrey dan Weatherholt dalam Muawanah dan Indriantoro (2001) 

menguji hubungan antara komitmen profesi, pemahaman etika dan sikap 

ketaatan pada aturan. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan 

komitmen profesi yang kuat, prilakunya lebih mengarah pada aturan 

dibanding akuntan dengan komitmen yang rendah. 

Hall dalam Rahmawati (1997) mengasumsikan ada hubungan 

timbal balik antara sikap dan prilaku, yaitu perilaku profesional merupakan 

refleksi dari sikap profesionalisme dan demikian sebaliknya. Golongan 

profesional menurut Goode dalam Rahmawati (1997) adalah komunitas 
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yang terbatas dan terkendali, golongan profesional ini disebut komunitas 

karena memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Para anggota disatukan oleh "sense of identity". 

2. Sekali seseorang masuk ke dalam komunitas profesional maka status 

tersebut berlaku  sepanjang hidupnya. 

3. Ada nilai bersama yang dimiliki para anggota. 

4. Ada definisi peran yang berbeda secara diametral antara anggota dan 

bukan anggota dimana definisi ini disetujui dan berlaku sama bagi semua 

anggota. 

5. Ada kesamaan bahasa dalam pekerjaan yang sedikit sekali dipahami oleh 

mereka yang bukan anggota. 

6. Komunitas mempunyai kekuatan yang mengatur para anggotanya. 

7. Ada batasan yang jelas meskipun bersifat sosial, bukan fisik atau 

geografis. 

8. Walaupun tidak menghasilkan generasi berikut secara biologis, secara 

sosial hal ini terjadi yaitu dengan mengadakan latihan-latihan profesional 

dan proses pendewasaan melalui sosialisasi. 

Karakteristik komunitas profesional yang dikemukakan oleh Goode 

ini sebenarnya merupakan wujud ikatan profesi. Salah satu ciri dari ikatan 

profesi yang dikemukakannya adalah menjalankan sosialisasi terhadap para 

anggotanya (Hamzah dalam Rahmawati, 1997). Dengan adanya sosialisasi 

berarti ada proses penempatan sikap mental baru termasuk di dalamnya 

menanamkan profesionalisme. 
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Keberadaan ikatan profesi mengisaratkan perannya sebagai tempat 

belajar bagi para anggotanya untuk bersikap dan berperilaku sebagai 

profesional. Tingkat profesionalisme para profesional anggota ikatan profesi 

tidaklah sama, ada yang profesionalismenya rendah, sedang dan tinggi. 

Munculnya variasi tingkat profesionalisme anggota profesi tergantung pada 

suatu kondisi, yaitu dari intensitas individu dalam menyerap nilai 

profesionalisme tersebut. 

      Ada lima pandangan profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall 

dalam Rahmawati (1997) yaitu sebagai berikut. 

1. Pengabdian pada pofesi 

Hal ini dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap 

melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan jasa berkurang. Sikap ini 

adalah ekspresi dari pecurahan diri yang total terhadap pekerjaan. 

Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan sekedar alat untuk 

mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga 

kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan 

rohani dan setelah itu baru materi. 

2.  Kewajiban sosial 

Pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang 

diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. 

3. Kemandirian 
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Seorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri 

tanpa tekanan dari pihak lain. Setiap adanya campur tangan yang datang 

dari luar dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara 

profesional. 

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi 

Keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan 

profesional  adalah rekan sesama profesi, bukan orang lain yang tidak 

mempunyai potensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

5. Hubungan dengan sesama profesi 

Hubungan dijalin dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, 

termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok 

kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan 

profesi  ini  para profesional membangun kesadaran profesi. 

 Derber dan Schwartz dalam Puspa dan Riyanto (1999) menyatakan 

bahwa independensi profesional secar umum merupakan sikap seorang 

profesional dalam pelaksanaan tugas yang merupakan cerminan dari norma-

norma dan/atau aturan-aturan kode etik profesinya. Norma dan aturan ini 

berfungsi sebagai petunjuk tentang the dos (hal-hal yang boleh dilakukan) 

dan the don't (hal-hal yang tidak boleh dilakukan). Oleh karena itu, bagi 

seorang profesional, norma dan aturan ini berfungsi sebagai suatu 

mekanisme pengendalian yang akan menentukan kualitas pekerjaannya. Ini 

berarti bahwa diri seorang profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma 
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yang akan mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan mereka. 

 

G. ETIKA PROFESIONAL 

  Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut 

dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, 

sebagai organisasi profesi akuntan. Etika profesional yang dikeluarkan oleh 

IAI diberi nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia lima pasal pertama mengatur etika anggota IAI pada umumnya 

(termasuk anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik). Pasal enam 

kode etik tersebut ditujukan khusus untuk mengatur prilaku anggota IAI 

yang berpraktik sebagai akuntan publik. 

 

 

H. RERANGKA KODE  ETIK  AKUNTAN  INDONESIA 
 

Latar belakang diperlukannya kode etik bagi profesi akuntan 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Setiap manusia yang menyediakan jasa berdasar pengetahuan dan 

keahliannya kepada masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab 

kepada masyakat tersebut. 

2. Berdasar UU No. 34 tahun 1945 bahwa pemerintah menjamin masyarakat 

untuk mendapatkan layanan jasa dari orang-orang yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai.   
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Kode Etik Akuntan Indonesia Bab I  tentang Kepribadian yang dicantumkan 

dua pasal. 

1. Kewajiban semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk menjaga nama 

baik profesi dan menjunjung tinggi etika profesional serta hukum yang 

berlaku di tempat anggota menjalankan profesianya. 

2. Kewajiban semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam menjalankan tugasnya. 

Kode Etik Akuntan Indonesia Bab II  mengenai Kecakapan profesional 

mengatur hal-hal sebagai berikut. 

1. Kewajiban bagi semua anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk 

melaksanakan pekerjaannya berdasarkan standar profesional yang berlaku 

bagi pekerjaannya, mengikat orang-orang lain yang bekerja dalam 

pelaksanaan tugas profesionalnya untuk memenuhi Kode Etik Akuntan 

Indonesia dan senantiasa meningkatkan kecakapan profesionalnya. 

2. Kewajiban untuk menolak setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

kecakapan profesionalnya. 

Kode Etik Akuntan Indonesia Bab III tentang Tanggung jawab akuntan 

publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya harus bersikap sebagai 

berikut. 

1. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

2. Menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. 
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Kode Etik Akuntan Indonesia Bab IV mengatur tentang Ketentuan khusus  

anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik 

diharuskan untuk bersikap sebagai berikut. 

1. Mempertahankan sikap independen. 

2. Melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik  

yang berlaku.  

3. Memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. 

Kode Etik Akuntan Indonesia Bab V mengenai Pelaksanaan etika profesional 

yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. 

1. Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik dengan 

penuh rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama 

dengan rekan anggota lainnya. 

2. Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama 

anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis. 

3. Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Akuntan 

Indonesia, dalam hal adanya masalah yang tidak jelas pengaturannya. 

4. Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode 

etik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

I.  KEPUASAN KERJA 

 Kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu sikap umum yang 

merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, 

penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di lingkungan kerja (As’ad, 
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1995). Robin dalam bukunya yang berjudul “Organizational Behavior” 

mendefinisikan kepuasaan kerja sebagai tingkat perasaan positif seseorang 

terhadap pekerjaannya. Artinya jika seseorang merasakan kepuasan kerja 

yang tinggi maka secara umum dia menyukai dan menilai tinggi pekerjaannya 

dan dia bersikap positif terhadap pekerjaannya. 

 Kepuasan kerja berpangkal dari berbagai aspek pekerjaan seperti 

upah, kesempatan promosi, supervisor dan rekan sekerja. Kepuasan kerja juga 

berasal dari faktor-faktor lingkungan kerja seperti gaya supervisi, 

kebijaksanaan dan prosedur, keanggotaan kelompok kerja, kondisi kerja dan 

tunjangan. 

 Kepuasaan kerja juga dipengarui oleh fungsi dan level karyawan 

dalam organisasi (Basset, 1995). Karyawan pada level yang lebih tinggi 

merasa lebih puas karena mereka memiliki otonomi yang lebih besar, 

pekerjaannya lebih bervariasi dan memiliki kebebasan dalam penilaian. 

Sedang karyawan yang berada pada level rendah sering mengalami ketidak 

puasan dan kebosanan. Hal ini bisa terjadi pada karyawan yang berpendidikan 

tinggi dengan pekerjaan yang tidak sepadan dengan kemampuan dan 

keahliannya. 

 Turner dan Lawrence dalam Basset (1995) menemukan bukti 

bahwa karyawan yang diberi otonomi yang lebih luas memiliki tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kebebasan dari supervisi 

berhubungan erat dengan kepuasan kerja. Pendapat Turner dan Lawrence ini 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Basset (1995) bahwa 
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pemberian otonomi yang lebih besar kepada karyawan akan meningkatkan 

produktivitas dan kepuasan kerja. 

 Menurut Wexley dan Yulk serta Munchinsky kepuasan kerja 

berkaitan dengan perasaan. Wexley dan Yulk (1987) mendefinisikan 

kepuasan kerja sebagai perasaan seseoraang terhadap pekerjaannya. Menurut 

Wexley dan Yulk dalam bukunya yang berjudul “Organizational Behavior 

and Personnel Psycology” teori kepuasan kerja dibagi menjadi berikut ini. 

1. Teori diskrepansi (Discrepancy  theory) 

Teori ini dipelopori oleh Porter (1961) yang mengukur kepuasan kerja 

dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan 

yang dirasakan. Locke (1969) menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

seseorang tergantung pada discrepancy  antara apa yang seharusnya (shoul 

be) yang terdiri dari expextation, needs dan value dengan apa yang 

menurut persepsinya telah diperoleh dalam pekerjaan. Seseorang akan 

merasa  puas jika tidak terdapat perbedaan antara yang diinginkan dengan 

kenyataan yang diterima. Discrepancy bisa berbentuk posif dan negatif. 

Discrepancy positif terjadi jika apa yang diperoleh lebih besar dari apa 

yang diharapkan, artinya orang tersebut akan memperoleh  kepuasan yang 

lebih besar. Discrepancy negatif terjadi jika apa yang diperoleh lebih kecil 

dari apa yang diharapkan, artinya orang tersebut memperoleh ketidak 

puasan dalam bekerja. 
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2. Teori keseimbangan (Equity theory) 

 Wexley dan Yulk (1987) mengutip teori kepuasan kerja yang 

dikembangkan oleh Adams. Komponen utama dalam teori ini adalah 

sebagai berikut. 

a) Input 

  Input adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan 

sebagai sumbangan atau pendukung terhadap pekerjaan. Input dapat 

berupa pendidikan, pengalaman, keahlian dan jumlah jam kerja. 

b) Hasil (Outcomes) 

Hasil adalah segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan 

sebagai hasil dari pekerjaannya seperti gaji, status, pengakuan, 

kesempatan untuk maju dan kesempatan untuk berekspresi. 

c) Comparison person 

Comparison person adalah orang yang dijadikan pembanding dari input  

dan hasil yang didapat oleh karyawan. 

d) Keseimbangan dan ketidakseimbangan ( Equity and inequity theory) 

Individu akan membandingkan antara input dan hasil yang diperolehnya 

dengan input dan hasil orang lain. Jika hasil dari pembandingnya dirasa 

cukup seimbang (equity), maka individu akan berada pada kondisi 

cukup puas. Jika pembandingnya tidak seimbang, tetapi 

menguntungkan (over compensation inequity), dalam arti hasil yang 

diperoleh lebih besar dari pada orang lain yang dijadikan pembanding, 
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maka individu bisa mengalami kepuasan atau sebaliknya. Jika 

pembandingnya tidak seimbang dan merugikan (under compensation 

inequity), maka individu akan berada pada kondisi tidak puas. 

3. Teori Dua Faktor (Two Faktor Teory) 

Teori ini dikemukakan oleh Herzberg. Hasil dari penelitian Herzberg 

menunjukan bahwa situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

pekerjaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu satisfiers atau motivator 

dan dissatisfiers atau hygiene faktor.  

a. Satisfiers adalah faktor-faktor atau situasi yang bisa menimbulkan 

kepuasaan kerja yaitu karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan seseorang dan perkembangan psikologis. 

Satisfiers  mencakup pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, 

kesempatan berprestasi, penghargaan dan promosi. Jika di dalam 

pekerjaan seseoarang terdapat faktor-faktor ini maka kepuasaan kerja 

akan terwujud. 

b. Dissatisfiers adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan 

seperti administrasi dan kebijakan perusahaan, pengawasan teknis, 

hubungan interpersonal, kondisi pekerjaan, keamanan pekerjaan dan 

status. Perbaikan terhadap kondisis ini akan mengurangi ketidakpuasan 

kerja tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan kerja karena faktor 

tersebut bukan merupakan sumber kepuasan kerja. 
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J. FAKTOR-FAKTOR YANG  MEMPENGARUHI  KEPUASAN  KERJA 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut 

Robbins dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior adalah 

sebagai berikut. 

1. Pekerjaan yang secara mental menantang (Mentally Challenging work) 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka 

kesempatan untuk menggunakan ketrampilan dan kemampuan yang 

dimilikinya. Pekerjaan yang kurang menantang dan memancing 

digunakannya kemampuan mereka akan menyebabkan kebosanan, tetapi 

pekerjaan yang terlalu menantang juga bisa menyebabkan frustasi dan 

perasaan gagal. 

2. Penghargaan yang sepadan (Equity Reward) 

Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang adil dan 

sesuai dengan yang diharapkan. Bila upah kelihatannya adil berdasarkan 

tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar pengupahan, 

maka kemungkinan besar karyawan tersebut akan memperoleh kepuasan 

dalam bekerja. 

3. Prmosi (Promotion) 

Kebijakan promosi yang adil terhadap semua karyawan dapat memberikan 

dampak pada mereka yang memperoleh kesempatan dipromosikan. 

Mereka akan cenderung merasa senang, bahagia dan memperoleh 

kepuasan atas pekerjaannya. 
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4. Supervisi (Supervisor) 

            Kemampuan supervisor dalam memberikan bantuan teknik dan dukungan 

pada prilaku karyawan dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan. 

Iklim partisipatif yang diciptakan oleh supervisor dapat memiliki pengaruh 

yang penting terhadap kepuasan kerja, karena mereka akan merasa 

mendapat perhatian dan dukungan yang cukup dari atasan. 

5. Kondisi kerja yang mendukung (Supportive working conditionals) 

Kondisi kerja yang mendukung merupakan faktor lain yang berpengaruh 

terhadap kepuasaan kerja. Karyawan akan merasa nyaman apabila bekerja 

dalam kondisi yang baik, menarik dan bersih. Perusahaan atau orgaisasi 

harus menyediakan dan menciptakan fasilitas kerja yang baik untuk 

mewujudkan kepuasan kerja karyawan. 

 
 
K.  KERANGKA  PEMIKIRAN 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan supervisi 

yang disarankan Accounting Education Change Commision yang berupa AECC 

Recommendations of Supervisory of Early Work seperti yang dikutip dalam 

Nurahma dan Indriantoro (2000), yang meliputi sikap kepemimpinan dan 

mentoring yang kuat, kondisi kerja yang mendorong tercapainya kesuksesan 

dan penugasan yang menantang serta menstimulasi terselesainya tugas. Aspek-

aspek dalam tindakan supervisi tersebut diduga mempengaruhi profesionalisme 

akuntan publik yunior sebagai variabel dependen.  
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Pengaruh langsung antara variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen kemungkinan juga dipengaruhi oleh variabel lain. Salah satu 

diantaranya adalah variabel moderating, yaitu tipe variabel yang memperkuat 

atau memperlemah pengaruh langsung tersebut (Indriantoro dan Supomo, 1999 

: 64). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kepuasan kerja akuntan 

publik yunior sebagai variabel moderating.  

Kerangka Pemikiran berdasar hal tersebut adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 

 

 

 

 

L.   HIPOTESIS  PENELITIAN 

 Penelitian ini dirancang untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

tindakan supervisi  seperti yang direkomendasikan oleh AECC dalam 

Nurahma dan Indriantoro (2000) terhadap profesionalisme akuntan publik 

yunior seperti yang ditetapkan dan disahkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik bagian Standar Auditing seksi 210 

Standar Umum Pertama  paragraf 03 tentang Pelatihan dan Keahlian Auditor 

Independen.  

 Dalam Standar Umum Pertama auditing paragraf 03 tersebut 

disebutkan bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, 

PROFESIONALISME 

KEPUASAN KERJA 

*Sikap kepemimpinan dan    
mentoring yang kuat. 

*Kondisi kerja yang 
mendorong tercapainya 
kesuksesan. 

*Penugasan yang menantang 
dan menstimulasi 
terselesaikannya tugas. 
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auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus 

secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten 

yunior yang baru masuk ke dalam  karier auditing harus memperoleh 

pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan 

review atas pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman (IAI, 2001 : 

210.1) 

 Adapun rincian saran-saran pelaksanaan supervisi yang 

direkomendasikan oleh AECC dalam AECC Recommendations for Supervisor 

of Early Work Experience adalah sebagai berikut  (JRAI, 2000 : 104-105). 

1. Supervisor hendaknya menunjukkan sikap kepemimpinan dan mentoring 

yang kuat. 

Disini supervisor diminta untuk : 

a) Supervisor sering memberikan feedback yang jujur, terbuka dan 

interaktif  kepada akuntan publik yunior di bawah supervisinya. 

b) Supervisor memperhatikan pesan-pesan tidak langsung dari akuntan 

publik yunior, jika yang disampaikan ketidakpuasan, hendaknya 

ditanyakan keadan dan penyebabnya. 

c) Supervisor meningkatkan konseling dan mentoring, memperlakukan 

akuntan publik yunior sebagai profesional, membantu mengenali 

peluang kerja masa depan serta mempedulikan minat dan rencananya. 

d) Supervisor dituntut menjadi panutan sebagai profesional, mampu 

menumbuhkan kebanggaan akan profesi serta menunjukkan akan peran 

penting profesi seorang akuntan. 
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Atas dasar rekomendasi tersebut dirumuskan hipotesisi berikut ini. 

H0a : Aspek kepemimpinan dan mentoring dari tindakan supervisi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme akuntan 

publik yunior. 

 H1a : Aspek kepemimpinan dan mentoring dari tindakan supervisi 

berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme akuntan 

publik yunior. 

2. Supervisor hendaknya menciptakan kondisi kerja yang mendorong 

tercapainya kesuksesan. 

Disini supervisor diminta untuk : 

a) Menumbuhkan sikap mental pada akuntan publik yunior untuk bekerja 

dengan benar sejak awal dan menciptakan kondisi yang memungkinkan 

hal itu terjadi. 

b) Mendistribusikan tugas dan beban secara adil dan sesuia dengan tingkat 

kemampuan akuntan publik yunior.  

c) Meminimumkan stress yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Atas dasar rekomendasi tersebut dirumuskan hipotesisi berikut ini. 

H0b : Aspek kondisi kerja dari tindakan supervisi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik yunior. 

H1b : Aspek kondisi kerja dari tindakan supervisi berpengaruh secara 

signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik yunior. 

3. Supervisor hendaknya memberikan penugasan yang menantang dan 

menstimulasi terselesainya tugas.  

Disini supervisor diminta untuk : 
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a) Supervisor mendelegasikan tanggung jawab sesuai kemampuan dan 

kesiapan akuntan publik yunior. 

b) Memaksimalkan kesempatan akuntan publik yunior untuk 

menggunakan kemampuan verbal, berpikir kritis dan menggunakan 

teknik analitis serta membantu untuk meningkatkan kemampuan 

tersebut. 

Atas dasar rekomendasi tersebut dirumuskan hipotesisi berikut ini. 

H0c : Aspek penugasan dari tindakan supervisi tidak berpengaruh  secara 

signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik yunior. 

 H1c : Aspek penugasan dari tindakan supervisi berpengaruh secara 

signifikan  terhadap profesionalisme akuntan publik yunior. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Patten (1995), Nurahma dan 

Indriantoro (2000) serta Huda (2000) diketahui bahwa aspek-aspek tindakan 

supervisi yang direkomendasikan AECC mempunyai hubungan yang positif 

terhadap kepuasaan kerja akuntan publik yunior. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati (1997) membuktikan bahwa profesionalisme 

berhubungan dengan kepuasan kerja internal auditor yang menjadi sampel 

dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian Aranya dan Ferris dalam Rahmawati 

(1997) menunjukkan bahwa akuntan publik mempunyaai komitmen 

profesional yang lebih tinggi dibanding dengan internal auditor. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penulis membangun 

hipotesis sebagai berikut.   

H0d : Interaksi antara aspek kepemimpinan dan mentoring dengan kepuasan 

kerja tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap profesionalisme 

akuntan publik yunior.  

 
H1d : Interaksi antara aspek kepemimpinan dan mentoring dengan kepuasan 

kerja berpengaruh secara signifikan  terhadap profesionalisme akuntan 

publik yunior.  

 
H0e : Interaksi antara aspek kondisi kerja dengan kepuasan kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan  terhadap profesionalisme akuntan publik 

yunior.  

H1e : Interaksi antara aspek kondisi kerja dengan kepuasan kerja  berpengaruh 

secara signifikan  terhadap profesionalisme akuntan publik yunior.  
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H0f : Interaksi antara aspek penugasan dengan kepuasan kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan  terhadap profesionalisme akuntan publik 

yunior.  

H1f : Interaksi antara aspek penugasan dengan kepuasan kerja berpengaruh 

secara signifikan  terhadap profesionalisme akuntan publik yunior.  

 

BAB  III 

 
METODOLOGI  PENELITIAN 

 
 

 Metodologi penelitian merupakan suatu tata cara atau prosedur 

untuk menjalankan seluruh kegiatan penelitian. Dalam metodologi penelitian ini 

akan diuraikan mengenai populasi penelitian, sampel penelitian, pengambilan 

sampel, sumber data dan pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, pengujian kualitas data serta pengujian hipotesis. 

 

A. Populasi Penelitian 

   Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik yunior yang 

bekerja pada seluruh kantor akuntan publik di wilayah Surakarta dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Di Surakarta terdapat lima kantor akuntan publik 

dengan jumlah akuntan publik yunior sebanyak 25 orang. Untuk Daerah 

Istimewa Yogyakarta terdapat tujuh kantor akuntan publik dengan jumlah 
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akuntan publik yunior sebanyak 36 orang. Jadi jumlah keseluruhan akuntan 

publik yunior di wilayah Surakarta dan Yogyakarta yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 61 orang.  

 

 B. Sampel penelitian  

      Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah jumlah 

keseluruhan dari populasi yang ada yaitu sebanyak 61 orang akuntan publik 

yunior yang bekerja pada seluruh kantor akuntan publik di wilayah Surakarta 

dan Yogyakarta. 

 

 C. Metode pengambilan sampel 

   Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan adalah 

dengan metode total sampling, yaitu seluruh anggota populasi yang ada 

dijadikan sampel  dalam penelitian. 

 

 D. Sumber data dan pengumpulan data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 

dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak 

lain yang meliputi data yang berhubungan dengan studi dalam penelitian ini. 

Data sekunder diperoleh dari teori-teori dan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang berupa literatur, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 
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Data primer adalah data  yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber 

pertama, yang meliputi data tentang pelaksanaan supervisi (aspek 

kepemimpinan dan mentoring, aspek kondisi kerja dan aspek 

penugasan), data tentang profesionalisme, data tentang tingkat 

kepuasan kerja serta informasi demografi responden. Data primer 

diperoleh dari kuesioner yang diantar langsung ke seluruh kantor 

akuntan publik di Surakarta dan Yogyakarta. 

Pembagian kuesioner yang dilakukan secara langsung dengan 

mendatangi responden dilakukan penulis dengan pertimbangan antara lain 

untuk menyingkat waktu, menghemat biaya, diharapkan tingkat 

pengembalian kuesioner yang tinggi serta memungkinkan adanya penjelasan 

yang berhubungan dengan kuesioner tersebut.   

Penyebaran kuesioner pada kantor akuntan publik di wilayah 

Surakarta dlakukan pada tanggal 21 April 2003, sementara untuk kantor 

akuntan publik di Yogyakarta pada tanggal 28 dan 29 April 2003. Setiap 

kuesioner disertai surat ijin penulisan skripsi, sementara lama waktu 

pengisian kuesioner dibatasi satu bulan.     

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai jenis 

pertanyaan tertutup (close ended questionnaire) yang terdiri dari sembilan 

pertanyaan yang berkaitan dengan aspek kepemimpinan dan mentoring, enam 

pertanyaan berkaitan dengan aspek kondisi kerja, enam pertanyaan berkaitan 

dengan aspek penugasan dan lima pertanyaan berkaitan dengan 

profesionalisme. Pertanyaan terakhir dalam kuesioner tersebut tentang tingkat 
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kepuasan kerja yang dirasakan responden. Responden diminta untuk 

menunjukkan tingkat yang mereka yakini sesuai dengan kepuasan kerja yang 

mereka rasakan di kantor akuntan publik tempat mereka bekerja. 

Untuk mengukur tindakan supervisi dengan elemen-elemen aspek kepemimpinan dan 
mentoring, aspek kondisi kerja dan aspek penugasan serta profesionalisme akuntan publik 
yunior digunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat 
setuju (5).  

Sedangkan untuk mengukur  kepuasan kerja, digunakan  single 

global rating yaitu satu pertanyaan unidimensional yang menanyakan kondisi 

tingkat kepuasan kerja yang responden rasakan dan respon diukur dengan 

skala Likert lima poin dari sangat tidak puas (1) hingga sangat puas (5).  

 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian empiris dan merupakan 

cross sectional study yang artinya penelitian dilakukan terhadap suatu obyek pada 

satu waktu tertentu. Konsep dalam penelitian ini adalah persepsi akuntan publik 

yunior terhadap tindakan supervisi, profesionalisme dan kepuasan kerja. Supaya 

dapat diukur, konsep tindakan supervisi diterjemahkan kesejumlah dimensi yang 

merupakan karakteristik utama dari tindakan supervisi menurut AECC 

Recommendations for Supervisors of Early Work Experience  dalam  Nurahma 

dan Indriantoro (2000). Dimensi tersebut adalah aspek kepemimpinan dan 

mentoring yang dijabarkan lagi dalam sejumlah elemen yang meliputi pemberian 

feedback yang jujur dan terbuka, memperhatikan pesan-pesan tak langsung dari 

akuntan publik yunior, meningkatkan konseling dan mentoring, mampu menjadi 

panutan sebagai profesional dibidangnya. 
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Dimensi kondisi kerja dijabarkan dalam sejumlah elemen seperti menumbuhkan sikap 

mental untuk bekerja dengan benar, mendistribusikan tugas dan beban secara 

adil, meminimalkan stress yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Dimensi penugasan dijabarkan dalam sejumlah elemen yang meliputi pendelegasian 

tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, memaksimalkan kesempatan untuk 

menggunakan kemampuan verbal  baik lisan maupun tulisan serta berpikir 

kritis dengan menggunakan teknik analitis. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tindakan supervisi berupa kuesioner yang 

dikembangkan Patten (1995). Instrumen tersebut meliputi ukuran 

kepemimpinan dan mentoring, ukuran kondisi kerja dan ukuran penugasan. 

Konsep dari profesionalisme dioperasionalisasikan sebagai tingkat identifikasi dan 

keterlibatan individu dengan profesi berdasarkan pada teori yang ditemukan 

Hall dalam Rahmawati (1997) yang meliputi pengabdian pada profesi, 

kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi dan 

hubungan dengan sesama profesi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

profesionalisme berupa kuesioner yang dikembangkan oleh Hall (1968) seperti 

yang dikutip dalam Rahmawati (1997). 

Kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaan 

yang berarti bahwa konsep kepuasan kerja sebagai hasil interaksi manusia 

dengan lingkungan kerja. Kepuasan kerja tidak diterjemahkan lebih rinci 

karena konsep kepuasan kerja sangat luas pengertiannya, sehingga satu 

pertanyaan langsung tentang kepuasan kerja akan lebih terarah mengukur 

keadaan yang sebenarnya dirasakan responden (Robbins, 2001). Instrumen 
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yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja berupa single global rating 

yaitu kuesioner dengan satu pertanyaan unidimensional yang menanyakan 

tingkat kepuasan kerja akuntan publik yunior (Patten, 1995).  

  

F. Pengujian Kualitas Data 

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang variabel penelitian 

sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. 

Untuk menguji kualitas data maka dilakukan serangkaian pengujian berikut. 

1.  Uji Validitas 

Validitas pengukuran berhubungan dengan kesesuaian dan 

kecermatan fungsi ukur dari alat yang digunakan. Perhitungan validitas 

dianalisis dengan komputer melalui program SPSS. Tinggi rendahnya 

validitas suatu alat ukur dihitung dengan korelasi product moment dengan 

rumus dasar sebagai berikut (Soepomo, 1997).  

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

YYnXXn
YXXYn

rxy S-SS-S
SS-S

=  

Dimana,  

r = koefisien korelasi 
X = variabel independen 

Y = variabel dependen 

 

  a. Jika probabilitas > 0,05, maka data tersebut tidak valid. 

  b. Jika probabilitas < 0,05, maka data tersebut valid.   
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      2. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana 

pengukuran itu dapat memberikan hasil relatif sama atau tidak berbeda 

apabila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subyek yang sama. 

Dalam pengujian reliabilitas digunakan metode Cronbach Alpha dan 

dianalisis dengan menggunakan komputer melalui program SPSS dengan 

rumus dasar sebagai berikut.(Soepomo, 1997). 
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Dimana, 

r11 = koefisien Cronbach Alpha 

 k  = jumlah item soal 

 b
2s = varians butir 

 t
2s = varians total 

 Jika hasil nilai alpha >0,6 maka instrumen tersebut handal.  

 

 

3. Pengujian Asumsi klasik 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan 

pengujian terhadap  asumsi klasik model regresi yang digunakan. 

1. Uji Multikolinearitas  
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Multikolinearitas adalah hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi 

(Nachrowi dan Usman, 2002). Selain itu masalah ini juga timbul bila 

variabel independen berkorelasi dengan variabel pengganggu. Uji ini 

dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance inflation faktor 

(VIF). Jika tolerance value lebih kecil dari 0,01 atau nilai VIF di atas 10, 

berarti terjadi multikolinearitas. 

2. Uji  Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang 

regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi yang 

tidak tergambarkan dalam model regresi. Metode yang dapat digunakan 

untuk menguji adanya gejala ini adalah metode Glesjer. Untuk 

mendeteksi gejala heterokedastisitas maka dibuat persamaan regresi 

dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas, kemudian menentukan nilai 

absolut residual. Langkah selanjutnya dengan meregresikan nilai absolut 

residual yang diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi 

dari variabel independen. 

 

3.  Uji  Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Autokorelasi terjadi apabila 

kesalahan pengganggu (error of disturbance) suatu periode berkorelasi 

dengan kesalahan periode sebelumnya. Salah satu cara untuk 
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mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson atau 

uji d (Nachroni dan Usman, 2002). Langkah-langkah untuk mendeteksi 

autokorelasi adalah sebagai berikut. 

1)  Dilakukan analisis regresi untuk mendapatkan nilai residual dan niali 

d. 

2) Mencari nilai kritis d1 dan du. 

3) Ho adalah tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, maka 

apabila 

d<d1= menolak H0 (ada auto korelasi positif) 

d>4-d1 = menolak H0 (ada auto korelasi negatif) 

du<d<4-du = tidak menolak Ho (tidak ada auto korelasi) 

d1≤d≤du atau 4-du≤d≤4-d1 = pengujian tidak meyakinkan. 

 

G. Pengujian  Hipotesis 

 Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah 

dirumuskan digunakan model regresi dan dianalisis dengan menggunakan 

komputer melalui program SPSS.  

1. Model Regresi Sederhana. 

Model regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis  apakah tiap-tiap 

variabel independen yang meliputi aspek kepemimpinan dan mentoring, 

aspek kondisi kerja dan aspek penugasan mempengaruhi variabel dependen 

yang dalam hal ini profesionalisme akuntan publik yunior. 
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Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 

2002). 

Y = bo + b1X 

Dimana,  

Y= variabel dependen 
b0= intercept 

x1= variabel dependen 

b1= koefisien regresi 

 

2. Model Regresi Ganda 

Model regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis apakah aspek-aspek 

dalam tindakan supervisi yang tinggi akan berpengaruh secara positif 

terhadap profesionalisme akuntan publik yunior apabila kepuasan kerja yang 

dirasakan juga tinggi.  

Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 

2002). 

 

Y  =  bo + b1X1 + b2X2 +………+ bnXn 

Dimana, 

Y= variabel independen 

bo= intercept 

x1-n = variabel independen dan moderating 

b1-n= koefisien regresi 
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BAB  IV 

ANALISIS  DATA 

 Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai hasil 

pengembalian kuesioner, demografi responden, pengujian kualitas data serta 

hasil analisis data dari pengolahan data dengan menggunakan alat analisis 

model regresi. 

 

A. Pengembalian Kuesioner 

Agar mendapatkan tingkat pengembalian kuesioner yang tinggi, 

penulis mendatangi langsung tempat responden bekerja sesuai dengan 

kesepakatan saat kuesioner dibagikan. Karena lama pengembalian kuesioner 

dibatasi dalam jangka waktu satu bulan, maka batas akhir pengembalian 

kuesioner untuk kantor akuntan publik di Surakarta adalah pada tanggal 21 Mei 

2003, sedangkan untuk kantor akuntan publik di wilayah Yogyakarta pada 

tanggal 28 Mei 2003. Distribusi kuesioner dan pengembaliannya, serta 

kuesioner yang memenuhi syarat untuk proses analisis disajikan dalam tabel  

berikut. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 45 

Tabel IV.I 
Rincian Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner  

 
Kantor 
akuntan 
publik 
Responden 

Kuesioner 
yang 
dibagi 

Kuesioner 
yangkembali 

Kuesioner 
gugur 

Kuesionr 
terpakai 

Total 
Persentase 
Kuesioner 
Akhir 

Surakarta 25 18 3 15 

Yogyakarta 36 24 2 22 
Jumlah 61 42 4 37 

 
60,7% 

 
Dari 61 Kuesioner yang dibagikan sebanyak 42 kuesioner atau 

sebesar 68,9 % yang dapat diambil kembali. Rincian pengembaliannya adalah 

untuk wilayah Surakarta sebanyak 18 kuesoner, sedangkan Daerah Istimewa 

Yogyakarta ada 24 kuesioner. Alasan mengapa sebagian responden tidak mau 

mengisi kuesioner karena akuntan publik yunior yang bersangkutan sedang 

sibuk melaksanakan audit ke luar kota. 

Setelah dilakukan pengeditan data dan persiapan untuk 

pengolahan, empat kuesioner dinyatakan tidak digunakan dalam analisis 

selanjutnya karena pengisian yang tidak lengkap. Sehingga jumlah observasi 

dalam studi ini menjadi 37 kuesioner, dengan tingkat responsi kuesioner total 

sebesar  60,7 %. 

B. Demografi Responden 

Dari 37 responden yang mengembalikan kuesioner responden pria 

ada 16 orang (43,2%) sedangkan responden wanita sebanyak 21 orang (56,8%). 

Responden yang bekerja kurang dari satu tahun ada 12 orang (32,4%), bekerja 

satu sampai dua tahun sebanyak 14 orang (37,8%), bekerja dua sampai tiga 

tahun ada 8 orang (21,6%), sedangkan responden yang bekerja lebih dari tiga 
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tahun ada 3 orang (8,1%). Dari 37 responden ada 9 orang (24,3%) yang pernah 

bekerja di kantor akuntan publik lain dan 22 orang (59,9%) tidak pernah 

bekerja di kantor akuntan publik lain, sedangkan 6 orang (16,2%) tidak 

bersedia memberikan jawaban. Responden yang berpendidikan Diploma III ada 

17 orang (45,9%), sedangkan 20 orang lainnya (54,1%) memiliki gelar sarjana. 

Responden yang mempunyai indeks prestasi kurang dari 3,5 sebanyak 25 orang 

(67,6%) dan yang mempunyai indeks prestasi 3,5 atau lebih ada 12 orang 

(32,4%). 

Ada 25 orang (67,6%) responden bekerja dibidang audit dan 7 

orang (18,9%) bekerja dibidang pajak, sedangkan 5 orang (13,5%) bekerja 

selain bidang audit dan pajak. Dari 37 responden, ada 7 orang (18,9%) yang 

mempunyai nomor register akuntan dan 23 orang (62,2%) yang tidak 

mempunyai nomor register akuntan, sedangkan 7 responden yang lain  (18,9%) 

tidak bersedia menjawab. 

Klasifikasi kantor akuntan publik berdasarkan jumlah staff 

profesional seperti yang ditulis oleh 37 responde, ada 24 responden (64,9%) 

menyatakan memiliki staff profesional berjumlah tidak lebih dari sepuluh 

orang. Sedangkan 13 responden lainnya (35,1%) menyatakan memiliki staff 

profesional antara sebelas sampai tiga puluh orang. Dari pernyataan responden 

tersebut dapat dilihat bahwa seluruh kantor akuntan publik yang menjadi obyek 

penelitian dikategorikan dalam kantor akuntan publik kecil. 

Diskripsi mengenai demografi responden disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel  IV. 2 
Informasi Demografi Responden 

 
Pertanyaan Jumlah Persentase 

Jenis kelamin 
1. Pria 
2. Wanita 

 
16 
21 

 
43,2 % 
56,8 % 

Lama bekerja 
1. < 1 tahun 
2. 1-2 tahun 
3. 2-3 tahun 
4. > 3 tahun 

 
12 
14 
8 
3 

 
32,4 % 
37,8 % 
21,6 % 
8,1% 

Pernah bekerja di kantor akuntan publik lain 
1. ya 
2. Tidak 
3. Kosong 

 
9 
22 
6 

 
24,3 % 
59,5 % 
16,2 % 

Pendidikan 
1. Diploma III 
2. Sarjana (S1) 
3. Master (S2) 

 
17 
20 
0 

 
45,9 % 
54,1 % 

0 % 

Indeks prestasi 
1. < 3,5 

2. ³ 3,5 

 
25 
12 

 
67,6 % 
32,4 % 

Status sertifikasi 
1. Mempunyai nomor register akuntan 
2. Tidak mempunyai nomor register akuntan 
3. Kosong 

 
7 
23 
7 

 
18,9 % 
62,2 % 
18,9 % 

Persentase bidang yang dikerjakan 
1. Audit 
2. Pajak 
3. Lain-lain 

 
25 
7 
5 

 
67,6 % 
18,9 % 
13,5 % 

Jumlah staff profesional 
1. 10 
2. 11-30 
3. 31-60 

4. ³ 61 

 
24 
13 
0 
0 

 
64,9 % 
35,1 % 

0 % 
0 % 
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C. Pengujiaan Kualitas Data  

  1. Uji Validitas (Validity Test) 

   Pengujian validitas tiap butir dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total dengan mengunakan uji 

korelasi Product Moment. Koefisien korelasi antar butir pertanyaan yang 

berkaitan dengan aspek kepemimpinan dan mentoring dengan skor total 

berkisar antara 0,574 – 0,815 dengan signifikan pada level 0,05. Koefisien 

korelasi antar butir pertanyaan yang berkaitan dengan aspek kondisi kerja 

berkisar antara 0,586 – 0,851 dengan signifikan pada level 0,05. Koefisien 

korelasi tiap butir pertanyaan yang berkaitan dengan aspek penugasan  

terhadap skor total berkisar antara 0,677 – 0,878 dengan signifikan pada level 

0,05. Sedangkan koefisien korelasi tiap butir pertanyaan yang berkaitan 

dengan aspek profesionalisme dengan skor total berkisar antara 0,498 – 0,883 

dengan signifikan pada level 0,05. Berikut ini akan disajikan uji validitas 

secara lengkap. 

Tabel IV. 3 
Uji Validitas Kepemimpinan dan Mentoring 

 
Nomor 

pertanyaan 
R hitung R tabel Keterangan 

1 0,815 0,325 VALID 
2 0,791 0,325 VALID 
3 0,713 0,325 VALID 
4 0,780 0,325 VALID 
5 0,574 0,325 VALID 
6 0.740 0,325 VALID 
7 0,801 0,325 VALID 
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8 0,701 0,325 VALID 
9 0,721 0,325 VALID 

Tabel IV. 4 
Uji  Validitas Kondisi kerja 

 

Nomor 
pertanyaan 

R hitung R tabel Keterangan 

1 0,586 0,325 VALID 
2 0,774 0,325 VALID 
3 0,773 0,325 VALID 
4 0,671 0,325 VALID 
5 0,851 0,325 VALID 
6 0.735 0,325 VALID 

 
 
 

Tabel IV. 5 
Uji Validitas Penugasan 

 

Nomor 
pertanyaan 

R hitung R tabel Keterangan 

1 0,718 0,325 VALID 
2 0,812 0,325 VALID 
3 0,856 0,325 VALID 
4 0,778 0,325 VALID 
5 0,878 0,325 VALID 
6 0.677 0,325 VALID 

 
 
 

Tabel IV. 6 
Uji Validitas Profesionalisme 

 

Nomor 
pertanyaan 

R hitung R tabel Keterangan 

1 0,498 0,325 VALID 
2 0,883 0,325 VALID 
3 0,848 0,325 VALID 
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4 0,736 0,325 VALID 
5 0,678 0,325 VALID 

 2. Uji Keandalan (Reliability Test) 
 

 Setelah dilakukan pengujian validitas maka tahap berikutnya 

pengujian reliabilitas yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan. Konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan yang beraitan 

dengan aspek kepemimpinan dan mentoring dalam penelitian ini ditunjukkan 

oleh koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,8932. Uji reliabilitas dari butir-butir 

pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kerja menunjukkan angka koefisien 

sebesar 0,8252. Konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan yang berkaitan 

dengan aspek penugasan ditunjukkan oleh koefisien Cronbach Alpha sebesar 

0,8734. Sedangkan Konsistensi internal dari butir-butir pertanyaan yang 

berkaitan dengan profesionalisme ditunjukkan oleh koefisien Cronbach Alpha 

sebesar 0,7750. 

 

D. Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan pengujian 

untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik atas 

persamaan regresi yang digunakan. 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-smirnov untuk 

mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila 

sig hitung > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 
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 Berdasarkan uji yang dilakukan data profesionalisme mempunyai 

sig hitung sebesar 0,225 > 0,05 sehingga data profesionalisme berdistribusi 

normal, data kepemimpinan dan mentoring mempunyai sig hitung sebesar 

0,780 > 0,05 sehingga data kepemimpinan dan mentoring berdistribusi 

normal, data kondisi kerja mempunyai sig hitung sebesar 0,449 > 0,05 

sehingga data kondisi kerja berdistribusi normal, data penugasan 

mempunyai sig hitung sebesar 0,449 > 0,05 sehingga data penugasan 

berdistribusi normal, data kepuasan kerja mempunyai sig hitung sebesar 0,139 

> 0,05 sehingga data kepuasan kerja berdistribusi normal.  

Interaksi antara kepuasan kerja dengan kepemimpinan dan 

mentoring mempunyai sighitung sebesar 0,937 > 0,05 sehingga interaksi 

antara kepuasan kerja dengan kepemimpinan dan mentoring berdistribusi 

normal. Interaksi antara kepuasan kerja dengan kondisi kerja mempunyai 

sighitung sebesar 0,500 > 0,05 sehingga interaksi antara kepuasan kerja 

dengan kondisi kerja berdistribusi normal. Interaksi antara kepuasan kerja 

dengan penugasan  mempunyai sighitung sebesar 0,745 > 0,05 sehingga 

interaksi antara kepuasan kerja dengan penugasan berdistribusi normal. Uji 

normalitas secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel IV. 7 
Uji Normalitas Data 

 
Variabel Signifikansi Keterangan 

Profesionalisme (Y) 0,225 normal 
Kepemimpinan dan mentoring (X1) 0,780 normal 
Kondisi kerja (X2) 0,449 normal 
Penugasan (X3) 0,449 normal 
Kepuasan kerja (X4) 0,139 normal 
Kepuasan kerja-kepemimpinan dan  
mentoring (X4X1) 

0,937 normal 

Kepuasan kerja-kondisi kerja (X4X2) 0,500 normal 
Kepuasan kerja-penugasan (X4X3) 0,745 normal 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas timbul dalam model regresi berganda karena 

adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas terjadi apabila nilai 

variance inflation factor di atas 10 atau nilai tolerance lebih kecil dari 0,10. 

Dalam model regresi sederhana tidak diperlukan pengujian multikolinearitas  

karena dalam model regresi sederhana hanya terdapat satu variabel bebas. 

 Dalam regresi berganda dijumpai permasalahan multikolinearitas 

karena dibuat interaksi antar variabel  dalam  model regresi. Salah satu cara 

untuk mengatasi masalah multikolinearitas menurut Nachrowi (2001) adalah 

mentransformasikan variabel-variabel dalam model regresi menjadi bentuk 

logaritma. Setelah dilakukan transformasi logaritma, semua variabel dalam 

model regresi berganda terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil 

pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel IV.8 

Uji Multikolinearitas Model Regresi Berganda 1 
 

 
Variabel 

 
Tolerance 

 
VIF 

 
Keterangan 

Kepemimpinan dan mentoring 
(X1) 

 
0,602 

 
1,662 

Tidak ada 
Multikolinearitas 

Kepuasan kerja-kepemimpinan 
dan mentoring (X4X1) 

 
0,602 

 
1,662 

Tidak ada 
Multikolinearitas 

Sumber : Print out komputer 
Tabel IV.9 

Uji Multikolinearitas Model Regresi Berganda 2 
 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kondisi kerja (X2) 0,674 1,483 Tidak ada 
Multikolinearitas 

Kepuasan kerja-kondisi kerja 
(X4X2)  

0,674 1,483 Tidak ada 
Multikolinearitas 

Sumber : Print out komputer 
Tabel IV.10 

Uji Multikolinearitas Model Regresi Berganda 3 
 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Penugasan (X3) 0,727 1,375 Tidak ada 
Multikolinearitas 

Kepuasan kerja-penugasan 
(X4X3)  

0,727 1,375 Tidak ada 
Multikolinearitas 

Sumber : Print out komputer 
 

 
3.  Uji  Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam model regresi  dilakukan dengan 

meregresikan kembali setiap variabel kepemimpinan dan mentoring, kondisi 

kerja dan penugasan dengan masing-masing nilai mutlak residualnya sebagai 

variabel independen. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel IV. 11 
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Sederhana 1 
 

Variabel t   hitung t  tabel Kesimpulan 
Kepemimpinan dan 

mentoring (X1) 
-0,963 2,031 Tidak ada 

heteroskedastisitas 
Sumber : Print out komputer 
 
 

Tabel IV. 12 
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Sederhana 2 
 

Variabel t   hitung t  tabel Kesimpulan 
Kondisi kerja (X2) 0,345 2,031 Tidak ada 

heteroskedastisitas 
Sumber : Print out komputer 
 
 

Tabel IV. 13 
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Sederhana 3 
 

Variabel t   hitung t  tabel Kesimpulan 
Penugasan (X3) 0,974 2,031 Tidak ada 

heteroskedastisitas 
Sumber : Print out komputer 
 
 
 

Pengujian heteroskedastisitas untuk model regresi berganda setelah dilakukan 

transformasi logaritma dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV. 14 
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Berganda 1 

 
Variabel t 

hitung 
t 

tabel 
Kesimpulan 

Kepemimpinan dan 
mentoring (X1) 

-1, 285 2,031 Tidak ada 
heteroskedastisitas 

Kepuasan kerja- 
Kepemimpinan dan 
mentoring (X4X1) 

-0,052 2,031 Tidak ada 
heteroskedastisitas 

Sumber:Print out komputer 
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Tabel IV. 15 
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Berganda 2 

 
Variabel t  hitung t  tabel Kesimpulan 

Kondisi kerja (X2) 0,840 2,031 Tidak ada 
heteroskedastisitas 

Kepuasan kerja -
Kondisi kerja (X4X2) 

-1,267 2,031 Tidak ada 
heteroskedastisitas 

Sumber:Print out komputer 

Tabel IV. 16 
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Berganda 3 

 
 

Variabel 
 

t  hitung 
 

t  tabel 
 

Kesimpulan 
Penugasan   

 (X3) 
-1, 148 2,031 Tidak ada 

heteroskedastisitas 
Kepuasan kerja- 

Penugasan (X4X3) 
-0,722 2,031 Tidak ada 

heteroskedastisitas 
Sumber:Print out komputer 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson atau d 

hitung dari masing-masing model regresi. Uji autokorelasi dalam regresi 

sederhana untuk n=37 dan k=1 dengan tingkat signifikansi 0,05 disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV. 17 

Uji Autokorelasi Model Regresi Sederhana 

d  tabel Model Regresi d hitung 

d u d l 

Kesimpulan 

Regresi 

sederhana 1 

1,577 1,53 1,43 Tidak ada 

autokorelasi 
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Regresi 

se

de

rh

an

a 2 

1,663 1,53 1,43 Tidak ada 

autokorelasi 

Regresi 

sederhana 3 

1,533 1,53 1,43 Tidak ada 

autokorelasi 

Sumber : prin out komputer 

Nilai Durbin-Watson atau d hitung dari model regresi 

berganda untuk n = 37 dan k = 2 dengan tingkat signifikansi 0,05 

setelah dilakukan transformasi ke dalam bentuk logaritma dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  IV . 18 

Uji Autokorelasi Model Regresi Berganda  

 

d  tabel  

Model Regresi 

d hitung 

d u d l 

 

Kesimpulan 

Regresi 

berganda 1 

1,714 1,59 1,36 Tidak ada 

autokorelasi 

Regresi 

be

rg

an

da 

2 

1,969 1,59 1,36 Tidak ada 

autokorelasi 

Regresi 

be

rg

an

da 

3 

1,850 1,59 1,36 Tidak ada 

autokorelasi 

Sumber : prin out komputer 
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E. Pengujian Hipotesis 

Setelah melalui pengujian asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa 

model regresi yang digunakan telah memenuhi Ordinary Least Squer (OLS) 

sebagai Best Linear Unbiased Estimated (BLUE), sehingga persamaan regresi 

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Rangkuman hasil 

analisis regresi adalah sebagai berikut. 

1. Hasil Analisis Regresi Sederhana 

Tabel IV. 19 

Hasil Regresi Sederhana 1 : Kepemimpinan dan mentoring 
 

Variabel Konstanta B   t   
hitung 

t  
tabel 

R square 

Kepemimpinan 
dan mentoring 

8,104 0,301 5,090 2,031 0,425 

Sumber : Prin out komputer 
Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Y = 8,104 + 0,301 X 
Dimana, 

   Y= Profesionalisme 

X= Kepemimpinan dan mentoring 
 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan dan mentoring secara 

statistik berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme akuntan 

publik yunior, yang ditunjukkan dengan t hitung 5,090 lebih besar dari t tabel 

2,031. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 42,5% profesionalisme 

akuntan publik yunior dijelaskan oleh aspek kepemimpinan dan mentoring, 

sedangkan 57,5% lainnya dijelaskan oleh sebab lain. 
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Tabel IV. 20 

Hasil Regresi Sederhana 2 : Kondisi kerja 
 

Variabel Konstanta B t   
hitung 

t  
tabel 

R square 

Kondisi kerja 6,610 0,524 6,024 2,031 0,509 

Sumber : Prin out komputer 
 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Y = 6,610 + 0,524 X 
Dimana, 

 Y= Profesionalisme 

 X= Kondisi kerja 
 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kondisi kerja secara 
statistik berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik yunior, 
yang ditunjukkan dengan t hitung 6,024 lebih besar dari t tabel 2,031. Koefisien 
determinasi menunjukkan bahwa 50,9% profesionalisme akuntan publik yunior 
dijelaskan oleh aspek kondisi kerja, sedangkan 49,1% lainnya dijelaskan oleh sebab lain. 

Tabel IV. 21 

Hasil Regresi Sederhana 3 : Penugasan 
 
 

Variabel Konstanta B   t   hitung t  tabel R square 
Penugasan 7,388 0,460 4,371 2,031 0,353 

Sumber : Prin out komputer 
 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Y = 7,388 + 0,460X 
Dimana, 

 Y= Profesionalisme 

 X= Penugasan 
 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa penugasan secara statistik 
berpengaruh secara signifikan terhadap profesionalisme akuntan publik yunior, yang 
ditunjukkan dengan t hitung 4,371 lebih besar dari t tabel 2,031. Koefisien determinasi 
menunjukkan bahwa 35,3% profesionalisme akuntan publik yunior dijelaskan oleh 
aspek kondisi kerja, sedangkan 64,7% lainnya dijelaskan oleh sebab lain. 

 
2. Hasil Analisis Regresi Berganda 
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Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah kepuasan kerja yang 

berfungsi sebagai variabel moderating ikut memperkuat aspek kepemimpinan 

dan mentoring, aspek kondisi kerja dan aspek penugasan dalam mempengaruhi 

profesionalisme akuntan publik yunior. Dalam model regresi berganda, 

kepuasan kerja dibuat interaksi dengan masing-masing aspek dalam tindakan 

supervisi untuk bersama-sama dengan masing-masing aspek tersebut 

memprediksi tingkat profesionalisme. 

Setelah masing-masing analisis regresi dilakukan, variabel kepuasan kerja 
tidak layak dimasukkan dalam tiap model regresi berganda. Eliminasi variabel kepuasan 
kerja didasarkan pada besaran t hitung, apabila t hitung kecil maka variabel tersebut 
dikeluarkan dari model regresi (Santoso, 2001). Rangkuman hasil analisi regresi 
berganda dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV. 22 

Hasil Regresi berganda 1 : (X1)  (X4)  (X4.X1) 

Variabel Konstanta B t hitung t tabel F 

hitung 

Adjusted 

R square 

Kepemimpinan dan 

Mentorig (X1) 

0,559 0,389 2,767 2,031 7,862 0,353 

 Kepuasankerja-  

Kepemimpinan dan 

mentoring (X4X1) 

0,559 0,050 0,813 2,031 7,862 0,353 

Sumber : Prin out komputer 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Y = 0559 +0,389 X1 + 00,50 X4X1  

Dimana, 

Y = Profesonalisme 

X1 = Kepemimpinan dan Mentoring 

X4Xi = Interaksi antara kepuasan kerja dengan kepemimpinan dan 

mentoring 
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Dari hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung sebesar 7,862 

dengan tingkat signifikansi 0,001. Oleh karena tingkat probabilitasnya 

mendekati 0, maka dapat dikatakan variabel dalam model regresi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap profesionalisme. 

Dalam analisis regresi berganda, yang digunakan sebagai koefisien 

determinasi adalah adjusted R2 (Santosa, 2001) yang dalam hal ini sebesar 

0,353. Dari sini dapat diketahui bahwa 35,3% profesionalisme dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel dalam model regresi, sementara 67,5% sisanya 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

Hasil uji t dari analisis regresi berganda 1 menunjukkan bahwa interaksi 
antara kepuasan kerja dengan aspek kepemimpinan dan mentoring secara statistk tidak 
signifikan. Hal ini dapat diketahui dari nilai thitung yang lebih rendah dari t tabel dan 
probabilitas yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan 
kerja tidak dapat berfungsi sebagai faktor moderat dalam pengaruh antara 
kepemimpinan dan mentoring dengan profesionalisme akuntan publik yunior. 

Tabel IV. 23 

Hasil Regresi berganda 2 : (X2) (X4) (X4.X2) 

Variabel Konstanta B t hitung t tabel F 

hitung 

Adjusted 

R square 

Kondisi kerja (X2) 0,462 0,511 4,014 2,031 16,430 0,463 

 Kepuasankerja- 

Kondisi kerja (X4X2) 

0,462 0,058 1,070 2,031 16,430 0,463 

Sumber : Prin out komputer 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Y = 0462 +0,511 X2 + 0,058 X4X2  

Dimana, 

Y = Profesonalisme 

X2 = Kondisi kerja 
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X4X2 = Interaksi antara kepuasan kerja kondisi kerja 

Dari hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung sebesar 16,430 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena tingkat probabilitasnya 

mendekati 0, maka dapat dikatakan variabel dalam model regresi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap profesionalisme. 

Dalam analisis regresi berganda, yang digunakan sebagai koefisien 

determinasi adalah adjusted R2 (Santosa, 2001) yang dalam hal ini sebesar 

0,463. Dari sini dapat diketahui bahwa 46,3% profesionalisme dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel dalam model regresi, sementara 53,7% sisanya 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

Hasil uji t dari analisis regresi berganda 2 menunjukkan bahwa interaksi 

antara kepuasan kerja dengan aspek kondisi kerja secara statistk tidak signifikan. Hal 

ini dapat diketahui dari nilai thitung yang lebih rendah dari t tabel dan probabilitas yang 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak dapat 

berfungsi sebagai faktor moderat dalam pengaruh antara kepemimpinan dan mentoring 

dengan profesionalisme akuntan publik yunior.                           

 

Tabel IV. 24 
Hasil Regresi Berganda 3 : (X3) (X4) (X4.X3) 

Variabel Konstanta B t hitung t tabel F 

hitung 

Adjusted 

R square 

Penugasan (X3) 0,523 0,431 2,823 2,031 8,987 0,307 

Kepuasan kerja- 

penugasan (X4X3) 

0,523 0,075 1,223  2,031 8,987 0,307 

Sumber : Prin out komputer 
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Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

Y = 0,523 +0,431X3 + 0,075 X4X3 

Dimana, 

Y = Profesonalisme 

X3 = Penugasan 

X4X2 = Interaksi antara kepuasan kerja Penugasan 

Dari hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung sebesar 16,430 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena tingkat probabilitasnya 

mendekati 0, maka dapat dikatakan variabel dalam model regresi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap profesionalisme. 

Dalam analisis regresi berganda, yang digunakan sebagai koefisien 

determinasi adalah adjusted R2 (Santosa, 2001) yang dalam hal ini sebesar 

0,307. Dari sini dapat diketahui bahwa 30,7% profesionalisme dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel dalam model regresi, sementara 69,3% sisanya 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

Hasil uji t dari analisis regresi berganda 3 menunjukkan bahwa interaksi antara kepuasan 
kerja dengan aspek penugasan secara statistk tidak signifikan. Hal ini dapat diketahui dari 
nilai thitung yang lebih rendah dari t tabel dan probabilitas yang lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak dapat berfungsi sebagai faktor 
moderat dalam pengaruh antara kepemimpinan dan mentoring dengan profesionalisme 
akuntan publik yunior. 
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BAB  V 
PENUTUP 

 
1. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 
a. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan  bahwa masing-masing aspek 

dalam tindakan supervisi yang berupa kepemimpinan dan mentoring,  

kondisi kerja serta penugasan berpengaruh terhadap profesionalisme 

akuntan publik yunior. Hal ini ditunjukkan dengan thitung yang lebih besar 

dari ttabel dan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 masing-

masing hipotesis ditolak. 

b. Hasil uji F dari regresi berganda 1 diperoleh Shitung sebesar 0,001, untuk 

regresi berganda 2 diperoleh Shitung sebesar 0,000, sedangkan untuk regresi 

berganda 3 diperoleh Shitung sebesar 0,001. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dalam model regresi berganda secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik yunior.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 64 

c. Hasil analisis regresi berganda membuktikan bahwa kepuasan kerja yang 

berfungsi sebagai variabel moderating tidak dapat memperkuat pengaruh 

antara masing-masing aspek dalam tindakan supervisi dengan 

profesionalisme akuntan publik yunior. Hal ini ditunjukkan dengan Shitung 

variabel interaksi antara  kepuasan kerja dengan kepemimpinan dan 

mentoring sebesar 0,422, Shitung variabel interaksi antara kepuasan kerja 

dengan kondisi kerja sebesar 0,292 dan Shitung variabel interaksi antara 

kepuasan kerja dengan penugasan sebesar 0,230. Masing-masing variabel 

interaksi dari ketiga model regresi berganda tersebut mempunyai Shitung yang 

lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada alasan untuk menolak H0.  

 

2.  KELEMAHAN 

a Penulis tidak mampu mengukur pengaruh non-responsebias terhadap hasil 

penelitian. Pengujian non-responsebias dilakukan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan karakter jawaban yang diberikan oleh responden yang 

menjawab kuesioner dengan responden yang tidak menjawab kuesioner, hal 

ini perlu dilakukan karena mengingat ada 19 responden yang tidak 

menjawab kuesioner atau sebesar 31% dari 61 kuesioner yang dibagikan. 

b Penelitian ini hanya melibatkan kantor akuntan publik ukuran kecil dengan 

jumlah akuntan tidak lebih dari 30 orang. Sehingga penelitian ini tidak 

mampu memberikan gambaran tentang perbedaan pelaksanaan aspek-aspek 

tindakan supervisi, tingkat profesionalisme serta tingkat kepuasan kerja 
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akuntan publik yunior antar kantor akuntan publik besar dan kantor akuntan 

publik kecil. 

c Penelitian ini tidak memperhatikan efek non-monotonic dari masing-masing 

variabel. Efek non-monotonic dibuat secara matematik dengan perhitungan 

partial derivative untuk mengetahui arah hubungan antara kepuasan kerja 

yang berfungsi sebagai faktor moderat dalam pengaruh antara aspek-aspek 

tindakan supervisi terhadap profesionalisme akuntan publik yunior. 

 

 3. SARAN 

a. Instrumen yang digunakan penulis untuk mengukur tingkat kepuasan 

kerja responden menggunakan metode single global rating. Penelitian 

selanjutnya memungkinkan untuk mengidentifikasi elemen-elemen 

pekerjaan kemudian menanyakan bagaimana perasaan responden 

terhadap elemen-elemen tersebut. Instrumen yang dapat digunakan dalam 

metode ini adalah Minnesota Satisfaction Questionnaire. 

b. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitian sehingga 

dimungkinkan memperoleh data dari Kantor akuntan publik ukuran 

sedang atau besar sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana 

perbedaan pelaksanaan supervisi, profesionalisme serta tingkat kepuasan 

kerja akuntan publik yunior yang bekerja pada kantor akuntan publik 

besar dan kantor akuntan publik kecil. 
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KEPEMIMPINAN  DAN  MENTORING 

 

    
   Responden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

TOTAL 

1 4 3 4 2 2 2 4 4 4 29 
2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 35 
3 4 4 4 2 4 3 2 2 3 28 
4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 34 
5 4 3 4 3 3 2 2 3 3 27 
6 4 3 4 4 3 3 3 4 3 31 
7 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 
8 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 
9 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31 
10 3 3 2 2 4 3 3 3 3 26 
11 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
14 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 
15 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 
16 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
22 4 2 2 4 3 4 4 3 5 31 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
24 2 3 2 2 4 2 2 2 2 21 
25 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 
26 2 3 2 2 5 2 2 2 2 22 
27 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
28 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 
29 4 4 4 3 5 5 4 5 4 38 
30 5 5 5 4 5 4 5 4 5 42 
31 4 4 4 5 5 4 5 4 5 40 
32 4 4 4 5 5 4 5 4 5 40 
33 4 4 3 4 5 5 4 4 3 36 
34 4 4 3 4 4 4 5 5 4 37 
35 4 4 3 3 3 3 4 5 5 34 
36 5 5 5 5 5 5 5 3 5 43 
37 5 5 5 4 5 3 3 5 3 38 

Validitas 0,815 0,791 0,713 0.780 0,574 0,740 0,801 0,701 0,721  

t  tabel 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325  
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid  
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KONDISI  KERJA 

 

 

Responden 

1 2 3 4 5 6 

 

TOTAL 

1 4 4 3 3 4 4 22 
2 4 4 3 2 4 3 20 
3 2 3 3 3 4 4 19 
4 4 3 3 3 4 5 22 
5 4 4 2 2 2 2 16 
6 4 4 3 4 4 3 22 
7 4 4 3 4 4 3 22 
8 4 4 3 4 4 3 22 
9 2 3 3 3 4 3 18 
10 3 2 2 2 3 3 15 
11 5 4 4 3 4 3 23 
12 3 4 4 4 4 3 22 
13 3 3 3 3 3 3 18 
14 4 4 4 2 4 4 22 
15 4 3 4 2 4 4 21 
16 4 3 2 2 4 4 19 
17 3 3 3 3 3 3 18 
18 3 3 3 3 3 3 18 
19 4 4 4 4 4 4 24 
20 3 3 3 3 3 3 18 
21 3 3 3 3 3 3 18 
22 4 3 3 4 4 3 21 
23 3 3 3 3 3 3 18 
24 3 2 3 3 4 3 18 
25 4 4 5 4 5 4 26 
26 3 2 4 3 2 3 17 
27 4 5 4 4 5 5 27 
28 4 4 3 4 4 4 23 
29 5 4 4 3 4 4 24 
30 4 4 4 3 5 5 25 
31 4 5 4 3 5 4 25 
32 4 4 4 5 5 4 26 
33 4 4 3 4 4 4 23 
34 3 4 5 5 5 4 26 
35 4 4 3 4 3 3 21 
36 5 5 5 5 5 5 30 
37 3 3 4 5 5 4 24 

Validitas 0,586 0,774 0,773 0,671 0,851 0,735  
t tabel 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325  

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Vaild  
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PENUGASAN 

 
Responden 

1 2 3 4 5 6 

 

TOTAL 

1 4 4 3 4 4 4 23 
2 4 4 4 4 4 5 25 
3 4 3 4 4 4 4 23 
4 4 4 4 4 4 4 24 
5 2 3 2 4 2 4 17 
6 4 4 3 4 3 4 22 
7 4 4 3 3 3 4 21 
8 4 4 3 4 4 3 22 
9 3 4 4 4 3 3 21 
10 4 4 4 4 4 4 24 
11 2 4 4 4 4 5 23 
12 3 4 4 4 3 4 22 
13 3 3 3 3 3 3 18 
14 4 4 4 4 4 4 24 
15 4 3 3 4 4 4 22 
16 5 4 4 4 4 4 25 
17 3 3 3 3 3 3 18 
18 3 3 3 3 3 3 18 
19 4 4 4 4 4 4 24 
20 4 3 3 3 3 3 19 
21 3 3 3 3 3 3 18 
22 4 3 3 4 4 4 22 
23 3 3 3 3 3 3 18 
24 3 3 3 3 3 3 18 
25 5 4 4 4 4 5 26 
26 3 4 3 4 3 3 20 
27 5 5 5 5 5 4 29 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 5 4 4 4 4 4 25 
30 4 4 5 4 4 5 26 
31 4 4 5 4 5 4 26 
32 4 4 4 5 4 5 26 
33 4 5 5 5 4 3 26 
34 4 4 4 5 5 4 26 
35 4 4 4 4 4 4 24 
36 5 5 5 5 5 5 30 
37 5 3 3 5 3 3 22 

Validitas 0,718 0,812 0,856 0,778 0,878 0,677  
t tabel 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325  

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid  
 
Responden 
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KEPUASAN  

KERJA 

 

TOTAL 

1 4 4 
2 5 5 
3 2 2 
4 3 3 
5 5 5 
6 3 3 
7 3 3 
8 2 2 
9 3 3 
10 3 3 
11 2 2 
12 3 3 
13 2 2 
14 4 4 
15 3 3 
16 3 3 
17 5 5 
18 4 4 
19 3 3 
20 2 2 
21 3 3 
22 4 4 
23 3 3 
24 5 5 
25 4 4 
26 2 2 
27 5 5 
28 4 4 
29 4 4 
30 5 5 
31 5 5 
32 2 2 
33 4 4 
34 4 4 
35 3 3 
36 3 3 
37 4 4 

Validitas 1,000  
t tabel 0,325  

Keterangan Valid  
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PROFESIONALISME 

 

Responden 

1 2 3 4 5 

 
TOTAL 

1 3 3 4 4 4 18 
2 3 3 3 4 3 16 
3 3 3 3 4 3 16 
4 3 3 3 4 3 16 
5 3 3 3 4 3 16 
6 3 3 3 3 3 15 
7 3 3 3 3 4 16 
8 3 3 3 3 4 16 
9 3 3 3 4 4 17 
10 2 3 3 3 3 14 
11 4 3 3 4 2 16 
12 3 3 3 3 4 16 
13 3 3 4 4 4 18 
14 4 3 3 3 4 17 
15 4 3 3 4 3 17 
16 4 3 4 3 3 17 
17 3 3 3 3 3 15 
18 4 3 3 3 3 16 
19 4 4 4 4 4 20 
20 3 3 3 3 3 15 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 3 19 
23 3 3 3 3 3 15 
24 3 4 4 4 4 19 
25 3 4 5 4 5 21 
26 3 4 4 4 5 20 
27 3 5 4 5 5 22 
28 2 4 4 4 4 18 
29 3 4 3 5 4 19 
30 5 5 4 4 5 23 
31 4 4 5 5 4 22 
32 4 4 5 4 5 22 
33 3 3 4 4 4 18 
34 3 4 4 3 4 18 
35 3 4 4 4 3 18 
36 5 5 5 5 3 23 
37 3 4 4 5 5 21 

Validitas 0,498 0,883 0,848 0,736 0,678  
t tabel 0,325 0,325 0,325 0,325 0,325  
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