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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Sistem Informasi Teknologi 

Elektronik, Job Satisfaction dan Imbalan Moneter Terhadap Task Performance 
Auditor di Kantor Akuntan Publik di wiliyah Karesidenan Surakarta dan 
Yogyakarta 

Metode Penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif  dengan mengambil 
sampel auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk pengujian  hipotesis  berupa 
Uji t, Uji F dan R2 beserta uji kebaikan model  sekaligus Uji asumsi klasik terlebih 
dahulu  dengan menggunakan progam SPSS 16.0 

Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid dan 
reliabel. Dalam asumsi klasik  yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi 
normal, sekaligus terbebas dari mulitikolineariatas dan heteroskedastisitas. 
Sehingga data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian  menunjukkan 
bahwa Sisstem Informasi Teknologi Elekronik, Job Satisfaction dan Imbalan 
Moneter berpengaruh Positif terhadap Task Performance  

Kata kunci: Sistem Informasi Teknologi Elektronik, Job Satisfaction dan Imbalan 
Moneter Terhadap Task Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. PENDAHULUAN  
Profesi akuntan publik saat ini sedang mengalami perubahan dramatis sejak 

timbulnya skandal Enron tahun 2001 yang lalu, yang melahirkan UU SOX di 
Amerika Serikat (Elders et al. 2010; dalam Herusetya, 2007). Tantangan yang 
dihadapi auditor Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) saat ini adalah 
bagaimana tetap mempertahankan kualitas audit (audit quality) di tengah kondisi 
lingkungan bisnis dan teknologi informasi yang berubah begitu cepat.Tekanan-
tekanan terhadap profesi auditor muncul, baik dari lingkungan internal KAP 
maupun aturan standard setter guna meningkatkan kualitas pelaksanaan audit. 
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh auditor adalah menyangkut 
timbulnya tuntutan hukum oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kegagalan 
audit (Lowe et al., 2002; Earley, 2002; dalam Herusetya, 2007).   

Penugasan audit (audit task) yang kompleks acapkali berorientasi pada 
pertimbangan profesi (audit judgement), misalnya penilaian risiko audit maupun 
risiko bisnis, sebagaimana halnya dengan evaluasi proses bisnis dan pengendalian 
intern klien (Elliot, 1998 dalam Earley, 2002 dalam Herusetya 2007), termasuk 
mengidentifikasi apakah klien yang diaudit mengalami masalah kelangsungan 
hidup di masa depan dan keputusan pemberian audit opinion yang sesuai (Ho, 
1999). Sifat penugasan audit tersebut, baik bersifat terstruktur maupun tidak 
terstruktur menuntut dukungan sistem informasi berbasis tehnologi elektronik 
guna pembuatan keputusan dalam pertimbangan audit (audit judgement). 

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa, desision aids dan tehnologi 
informasi dapat meningkatkan kualitas audit atau kinerja penugasan auditor 
dengan meningkatkan kecenderungan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan 
salah saji laporan keuangan (Abdolmohammadi & Usoff, 2001). Group decision 
support systems (GDSS), atau group support systems (GSS) dalam konteks sistem 
informasi dapat membantu auditor dalam membuat keputusan audit yang lebih 
efisien dan efektif (misalnya, Ho, 1999; DeSanctis and Gallupe,1987 dalam Ho, 
1999; Bonner et al. 1996; Janvrin et al. 2008 dalam Herusetya 2007).  

Penelitian ini ingin menguji secara khusus apakah auditor dari KAP yang di 
Indonesia telah memberdayakan sistem informasi tehnologi, baik dalam bentuk 
GSS, atau audit support system, maupun bentuk perangkat lunak tehnologi 
informasi lainnya guna meningkatkan task performance sebagai bentuk dari audit 
(decision) quality. Penelitian sebelumnya menemukan bukti bahwa, auditor yang 
tidak berpengalaman berbeda dalam menggunakan informasi yang tersedia dalam 
mendeteksi masalah, dibandingkan dengan auditor berpengalaman (Earley, 2002 
dalam Herusetya 2007). Penelitian lainnya dalam area technology acceptance 
(TAM) menemukan bahwa, jika perceived ease of use rendah, maka qualitative 
overload akan meningkat karena individu memandang penugasan audit lebih sulit, 
dan merasa kurang terampil dalam menggunakan sistem sehingga memberikan 
efek negatif dalam penggunaan sistem informasi tehnologi elektronik yang 
dimaksudkan (Pennington et al. 2006 dalam Herusetya 2007). Dengan perkataan 
lain, persepsi bahwa sistem informasi elektronik adalah sulit mengakibatkan 
berkurangnya pemberdayaan sistem tersebut.  

Selain kompleks, pekerjaan auditor tidak kenal waktu, selalu dengan tingkat 
kesibukan waktu yang sangat tinggi. Hal ini dapat menimbulkan tekanan 



 
 

tersendiri bagi auditor. Auditor dituntut harus memiliki kemampuan untuk 
menghadapi tekanan ini dan menyelesaikan semua pekerjaan yang ada dalam 
waktu terbatas (Margheim et al, 2005). Prasita dan Adi (2007 dalam Fitriany dkk 
2010) menyebutkan bahwa waktu pengauditan harus dialokasikan secara realistis, 
tidak terlalu lama atau terlalu cepat, tekanan anggaran waktu akan menghasilkan 
kinerja buruk auditor.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi teknologi 
elektronik, job satisfaction, dan imbalan moneter terhadap task performance. 

 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK 

Bagi auditor dalam proses pengambilan keputusan pada saat mengalami 
penugasan yang kompleks dan juga mempertimbangkan profesi maka sistem 
informasi pendukung sangat diperlukan. Keputusan auditor baik didapat dari 
individu maupun tim yang mana keputusannya itu bersifat analitis, tepat dan 
diperlukannya komunikasi antar tim audit tanpa harus bertemu secara langsung 
Sistem Informasi Teknologi Elektronik  dibutuhkan mengingat penugasan seorang 
auditor begitu kompleks.  

Penelitian Bamber et al. (1996 dalam Herusetya 2007) terhadap auditor praktisi 
memberi bukti bahwa penggunaan group support system (GSS) meningkatkan 
konsensus dan memberikan arahan problem-analysis yang lebih lengkap, juga 
memberikan manfaat bagi pembuatan keputusan kelompok ketimbang keputusan 
yang bersifat individual. GSS dapat meningkatkan partisipasi dan hasil yang 
diinginkan (Anson et al. 1995; Dennis dan Garfield, 2003 dalam Herusetya 2007), 
dan mempengaruhi proses interaksi melalui perangkat lunak yang dapat 
digunakan oleh anggota kelompok dalam menghasilkan informasi, mengelola, 
mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi (Anson et al. 1995).  

Terdapat beragam decision aids, mulai dari simple decision aids hingga highly 
complex artificial intelegence-based system (Abdolmohammadi & Usoff, 
2001).Group decision support systems (GDSS) dalam konteks sistem informasi 
dapat membantu auditor dalam membuat keputusan audit yang lebih efisien dan 
efektif (Ho, 1999; DeSanctis & Gallupe, 1987 dalam Ho, 1999; Bonner et al. 
1996; Janvrin et al. 2008 dalam Herusetya 2007). Computer Assisted Audit 
Techniques and Tools (CAATT) memiliki peran dalam membantu auditor untuk 
meningkatkan prosedur penilaian risiko dengan lebih efisien dan efektif 
(Vuchnich, 2008). Penelitian lain membahas penggunaan audit support system, 
GSS, GDSS, dan jenis electronic groupware lainnya guna meningkatkan kualitas 
keputusan audit laporan keuangan (kualitas audit performance) (Dowling, 2009; 
Venkatesh et al. 2003; Janvrin et al. 2008) 
JOB SATISFACTION 

 Davis et.al., (1989, dalam Fitriany dkk . 2010) mendefinisikan kepuasan kerja 
sebagai perasaan karyawan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan 
mereka yang merupakan hasil persepsi pengalaman selama masa kerjanya. 
Menurut Nguyen et al. (2003 dalam penelitian Fitriany dkk 2010) konsep job 
satisfaction mengandung dimensi yang bersifat multidimensional, sehingga tidak 
dapat diprediksikan dengan dimensi tunggal. 



 
 

IMBALAN MONETER 
Kompensasi merupakan aspek yang penting dalam memajukan kinerja 

perusahaan, karena kompensasi dapat mempengaruhi perilaku para pegawai 
pelaksana operasi perusahaan, dimana mereka mempunyai harapan atau tujuan. 
Apabila tujuan mereka terpenuhi, maka mereka akan memberikan kemampuan 
yang terbaik dalam bentuk kinerja kepada perusahaan. Kompensasi merupakan 
imbalan dari pemilik perusahaan dengan harapan untuk memenuhi tujuan setiap 
pelaksana operasi perusahaan (Agus, 2003 dalam Handayani 2007) 
I. Jenis-jenis Kompensasi 

Menurut Gary Dessler (dikutip oleh Lies Indriyatni, 2009 dalam Dito 2010) 
kompensasi mempunyai tiga komponen sebagai berikut : 
1. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk gaji, 
dan intensif atau bonus/komisi. 
2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan 
asuransi. 
3. Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang luwes dan 
kantor yang bergengsi. 
2. Tujuan Diadakan Pemberian Kompensasi 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002 dalam Dito 2010), tujuan pemberian 
kompensasi (balas jasa) antara lain adalah: 
1. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 
majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan 
baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati. 
2. Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan 
fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 
jabatannya. 
3. Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang 
qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 
4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 
bawahannya. 
5. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 
konsistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-
over relatif kecil. 
6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 
semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 
berlaku. 
7. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 
dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 



 
 

8. Pengaruh Pemerintah 
Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 
dihindarkan. 
TASK PERFORMANCE 

Gibson (1997 dalam Mudjiati 2008) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari 
pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas, efisien dan 
kriteria efektifitas kerja lainnya. Menurut Minner (1988) kinerja didefinisikan 
sebagai tingkat kebutuhan seorang individu sebagai pengharapan atas pekerjaan 
yang dilakukannya. Setiap harapan dari tiap individu dinilai berdasarkan peran. 
Jika peran yang dimainkan seseorang individu tidak diketahui dengan jelas atau 
nampak samar, maka setiap individu tidak akan mengetahui secara persis apa 
yang diharapkannya. Kinerja juga merupakan hasil yang telah dicapai seseorang, 
yang berhubungan dengan tugas dan peran yang dilakukannya. Menurut Fiske 
(McCoy dan Cudeck, 1994 dalam Mudjiati 2008) kinerja merupakan perilaku atau 
tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Spesifikasi tujuan ini mewakili 
keputusan penilaian yang dilakukan oleh ahlinya. 

 
Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran dalam memahami 
masalah dengan lebih mudah, peneliti akan menyajikan kerangka teoritis. 
Perkiraan kerangka teoritis ini disajikan dalam bentuk skema atau gambaran yang 
menunjukkan hubungan masing-masing variabel yaitu sebagai berikut: 
 
 

Gambar II.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C. METODE  PENELITIAN 

Ruang Lingkup dan Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu suatu tindakan 

menguji kebenaran fakta yang berkaitan dengan kondisi – kondisi atau kondisi 

Sistem Informasi Teknologi 
Elektronik ( SITE ) 

(Variable independen) 

Job Satisfaction ( JSA ) 

(Variable independen) 

Task Performance ( TP ) 

(Variable dependen) 

Imbalan Moneter ( IMO ) 

(Variable independen)



 
 

tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama bagi orang yang 
bertanggung jawab, menaruh perhatian atau kepedulian dan sebagai suatu 
pengoleksian atau pengumpulan dan analisis data pada beberapa aspek dari suatu 
area ( permasalahan ) atau kelompok ( webster da;a, suhardono, 2001 dalam 
Wibowo  ( 2006 ) 

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi yang dijadikan obyek pada penelitian ini adalah auditor independen 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik ( KAP ) diwilayah Jawa Tengah 
dan yogyakarta. Sedang sampel penelitian adalah auditor yang bekerja pada 
KAP Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta.  

2. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto 
1998:117). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan 
populasi, karena populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 
KAP dengan kriteria yaitu daerah yang dipilih merupakan daerah yang 
memiliki tingkat pertumbuhan industri dan usaha perdagangan maupun jasa 
yang cukup tinggi. Selain itu, di daerah Surakarta dan Yogyakarta terdapat 
banyak KAP (Kantor Akuntan Publik) yang mudah dijangkau oleh peneliti. 

3. Teknik pengambilan sampel 
Pengambilan sample menggunakan teknikSimple Random Sampling 

B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data 
primer yaitu data yang diperoleh dari KAP di wilayah Jawa Tengah ( Karesidenan 
Surakarta dan Yogyakarta ) dengan melakukan survey auditor 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu jawaban tertulis dari 
informan atas daftar kuesioner dari peneliti ( Sugiarto, Siagian, Sunaryanto dan 
Oetomo, 2001 dalam Wibowo 2006 ). Kuesioner secara langsung didistribusikan 
kepada KAP di Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta.  

Teknik Analisis Data 
1.  Pengujian Instrumen 

a. Uji Validitas 
Uji validitas diperlukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Ghozali, 2009: 42). Pengukuran ini dilakukan dengan bantuan komputer  yang 
menggunakan program SPSS 16.0.  
 Validitas alat pengukur dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor yang 
diperoleh masing-masing pernyataan dengan skor totalnya. Skor total ini 
merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pernyataan. 
Korelasi antara skor pernyataan tertentu dengan skor totalnya harus signifikan 
berdasarkan ukuran statistik tertentu.Apabila skor total masing-masing pernyataan 
berkorelasi dengan skor totalnya, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur 
tersebut mempunyai validitas.Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> rtabel 



 
 

artinya masing-masing variabel cukup valid. Tingkat signifikasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (α = 0,05). 
 Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh 
Pearson, yang dikenal dengan rumus Pearson Product Moment: 

rxy= ∑ ∑ ∑
∑ ² ∑ ² ∑ ² ∑ ²

 

Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi setiap pernyataan atau item 
n  = Jumlah subjek/banyaknya sampel 
x  = Nilai setiap item pernyataan atau item x 
y  = Nilai dari pernyataan atau item 

b. Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan realibel atau 
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu.Pengukuran reabilitas disinidiukur dengan program SPSS 
dengan pengujian uji statistik Cronbach Alpha (α).Tingkat signifikan dalam 
penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila koefisien yang dihasilkan dari uji 
reabilitas yaitu rhitung > rtabel, maka data tersebut dapat diandalkan kriteria suatu 
instrumen dikatakan realibel jika nilai Alpha> 0,6 (Ghozali, 2009: 45) 
2. Pengujian Asumsi Klasik 
a.  UJI NORMALITAS 
b. UJI MULTIKOLINIERITAS 
c. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
  
 
Metode Regresi Linear Berganda 

Untuk melihat hubungan antara Sistem Informasi Teknologi Elektronik dengan 
variabel independen yang telah ditetapkan diatas dilakukan analisis regresi 
berganda menggunakan dengan bantuan komputer  yang menggunakan program 
SPSS 16.0. Analisis ini dipakai untuk mempermudah melihat sejauh mana 
pengaruh variabel independen dan variabel dependen.  

TPit= a+b1SITE1+b2JSA2+b3IMO3+e 
Dimana: 
TPit      =  Task Performance Auditor 
αi =  Koefisien konstanta  
b1-3 =  Koefisien regresi variable independent  
SITE =  Sistem Informasi Teknologi Elektronik 
JSA = Job Satisfaction 
IMO = ImbalanMoneter 
e = Standard Error 

d. Pengujian Hipotesis 
Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel 

independen (Sistem Informasi Teknologo Elektronik, Job Satisfaction dan 
Imbalan Moneter ) terhadap variabel dependen (Task performance). Untuk 



 
 

menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji t, tetapi sebelumnya 
dilakukan uji F dan uji R² 
a. Uji F 

Uji F diperlukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen tarhadap 
variabel dependen secara simultan dan untuk mengetahui ketepatan model regresi 
yang digunakan (goodness of fit). Model goodness of fit bertujuan untuk 
mengetahui apakah perumusan model sudah tepat atau fit. Uji ini dilakukan 
dengan membandingkan signifikasi nilai F. Jika hasil Fhitung>Ftabel maka model 
yang dirumuskan sudah tepat (goodness of fit) (Ghozali, 2009). 
b. UJi Koefesien Determinasi ( R2) 

Koefisien R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 
1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). 
c. Uji t (t-test) 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen.Kriteria yang digunakan adalah 
Ho : Tidak ada pengaruh Sistem Informasi Teknologi Elektronik, Job Satisfaction 
dan Imbalan Moneter  terhadap Task Performance. 
Ha : Ada pengaruh Sistem Informasi Teknologi Elektronik, Job Satisfaction dan 
Imbalan Moneter  terhadap Task Performance. 

e. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan di KAP Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta 

dengan menyebarkan kuesioner secara langsung. Kuesioner didistribusikan pada 
bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Adapun responden dalam 
penelitian ini adalah 3 KAP di wilayah Surakarta dan 3 KAP di wilayah 
Yogyakarta. 

Sebanyak 90 kuesioner  dikirim dan didistribusikan ke KAP wilayah surakarta 
dan Yogyakarta. Responden mendapatkan kesempatan waktu untuk mengisi 
kuesioner dalam kurun waktu sampai 2 minggu sampai tiga minggu, namun dalam 
realitasnya kuesioner dapat diterima kembali dalam kurun waktu 3 minggu sampai 
8 minggu setelah pengiriman, adapun kuesioner yang kembali adalah sebanyak 43 
kuesioner ( tingkat pengembalian 47,78 % ). Dari 43 jawaban kuesioner tersebut, 
2 jawaban kuesioner tidak dapat digunakan untuk analisis data karena 
pengisiannya tidak lengkap. Jawaban responden yang digunakan dalam analisis 
data adalah 41. Jumlah tersebut telah memenuhi jumlah minimum sampel yang 
disarankan ( 30 sampel ) 

1. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
1.1.Uji Validitas 

Berdasarkan uji validitas menggunakan faktor analisa terhadap butir – butir 
pernyataan dalam kuesioner dengan bantuan progam SPSS 16 dengan tingkat 



 
 

signifikan 0.05 ( 5 % ) maka semua instrumen valid karena rhitung lebih besar 
dari rtabel (0, 3008 ),                                                                                                                              
1.2. Uji Reliabilitas 

Tabel IV.8 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Interpretasi 

Sistem Informasi Teknologi Elektronik 0,816 Reliabel 

Job Satisfaction 0,787 Reliabel 

Imbalan Moneter 0,782 Reliabel 

Task Performance 0,621 Relliabel 

 
Pengujian terhadap ketiga variabel menunjukkan kisaran menunjukkan kisaran 

reliability antara 0,6214 – 0,8162. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 
Alpha semua variabel dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,6 sehingga sesuai 
dengan Nunnaly dalam Ghozaly ( 2005 : 42 ), maka dapat dinyatakan bahwa 
semua instrumen dalam penelitian ini reliabel. 

B. UJI ASUMSI KLASIK 
a. Asumsi Normalitas 

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Cara menguji 
normalitas yaitu dengan membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh dengan 
taraf signifikansi (α) 0,05. Hasil uji normalitas terhadap nilai residual masing-
masing model persamaan dengan program SPSS 12.0 diperoleh nilai kolmogorov 
Smirnov Z sebesar 0,936 dengan nilai signifikan atau p-value sebesar 0,345 yang 
lebih besar dari α=0,05 (0,936>0,05). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
residual  model regresi terdistribusi normal. Secara rinci hasil uji normalitas dapat 
dilihat pada tabel IV.9 di bawah ini: 

b. Asumsi Multikolinearitas 
Berdasarkan tabel IV.10 diketahui bahwa kedua variabel independen memiliki 

VIF < 10 dan atau memiliki tolerance > 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
data penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.Dengan demikian bahwa data 
penelitian memenuhi asumsi bebas multikolinieritas.  

c. Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) dari residual satu 
ke pengamatan yang lain. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas pada 
model regresi, maka digunakan uji gletser. Suatu model regresi dinyatakan bebas 
dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikan yang diperoleh lebih dari 



 
 

0,05. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel IV.5 dibawah 
ini. 

Pada tabel IV.11 diketahui bahwa probabilitas masing-masing variabel lebih 
besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut 
bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

c. UJI HIPOTESIS 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Analisis data pada pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui 
ada tidaknya pengaruh Sistem Informasi Teknologi Elektronik ( SITE ), Job 
Satisfaction ( JSA ), Imbalan Moneter ( IMO )  terhadap Task Performance ( TP ). 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
dan hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel IV.12 
Hasil Analisis Regresi 

Model 
Unstandardized 
Coefficient 

Standardized 
Coefficient t Sig 

B Std. Error Beta 
Constanta -6.163 1.634  -3.773 0.001 
SITE 0.056 0.018 0.327 3.166 0.003 
JSA 0.189 0.049 0.396 3.842 0.000 
IMO 0.143 0.026 0.546 5.603 0.000 
R 0,809 
R-Square 0,654 
Adj. R Square 0,626 
Fhitung 23.331 
Probabilitas F 0,000 

Dependent Variabel : TP 
Sumber : Data primer yang diolah 2012 
Persamaan Regresi 

TP = -6.163+0.056SITE + 0,189JSA + 0,143 IMO +e 
Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Koefisien regresi variabel  SITE  diperoleh sebesar 0,056 dengan arah koefisien 
positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan  menggunakan Sistem Informasi 
Teknologi Elektronik  dapat meningkatkan Task performance seorang auditor. 
b. Koefisien regresi variabel JSA diperoleh sebesar 0,189 dengan arah koefisien 
positif. Hal ini menunjukkan bahwa semaikn tinggi Job Satisfaction atau kepuasan 
kerja yang dirasakan seorang auditor dapat meningkatkan Task Performance 
seorang auditor 

c. Koefisien regresi variabel  IMO diperoleh sebesar 0,143 dengan arah koefisien 
positif. Hal ini menunjukkan bahwa Imbalan Moneter yang didapatkan seorang 
auditor dapat meningkatkan Task Performance seorang auditor. 
d. Error 
 
 



 
 

2. Uji F (F-test) 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS, 

diperoleh Fhitung sebesar 23,331  dan Ftabel = 3,23. Apabila dibandingkan dengan 
Fhitung dengan nilai Ftabel dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi 
Fhitung> Ftabel yaitu 23,331 > 3,23. Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi 
sebesar (0,000) < 0,05 hal ini menunjukan model penelitian yang fit. 

2. Uji t (t-test) 
Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

(individu) variabel-variabel independen yaitu Sistem Informasi Teknologi 
Elektronik ( SITE ), Job Satisfaction ( JSA ), Imbalan Moneter ( IMO )  terhadap 
terhadap variabel dependen yaitu Task Performance ( TP ) atau menguji 
signifikansi konstanta dan variabel dependen. 
 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 3,166 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,003. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini 
berarti variabel Sistem Informasi Teknologi Elektronik berpengaruh signifikan 
terhadap Task Performance. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat 
bahwa koefisien variabel Sistem Informasi Teknologi Elektronik adalah positif, 
hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Sistem Informai 
Teknologi Elektronik dapat berakibat pada peningkatan Task Performance. 
Dengan demikian dapat disimpulkan H1 diterima. Artinya penggunaan Sistem 
Informasi Teknologi Elektronik dapat meningkatkan Task Performance Auditor. 

a. Test Hipotesis Pengaruh  Job Satisfaction  terhadap Task Performance. 
Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 3,842 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini 
berarti variabel Job Satisfaction atau Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Task 
Performance. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien 
variabel Job Satisfaction adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi 
responden terhadap Job Satisfaction atau kepuasan kerja yang dirasakan  dapat 
berakibat pada peningkatan Task Performance. Dengan demikian dapat 
disimpulkan H2 diterima. Artinya Job satifaction dapat meningkatkan Task 
Performance Auditor. 

b. Test Hipotesis Pengaruh  Imbalan Moneter  terhadap Task Performance. 
Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 5,603 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini 
berarti variabel Imbalan Moneter  berpengaruh terhadap Task Performance. 
Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel 
Imbalan Moneter adalah positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden 
terhadap Imbalan Moneter yang diterima  dapat berakibat pada peningkatan Task 
Performance. Dengan demikian dapat disimpulkan H3 diterima. Artinya Imbalan 
Moneter  dapat meningkatkan Task Performance Auditor. 

 



 
 

3.  Determinasi 

Sesuai dengan  hasil perhitungan estimasi regresi, maka diperoleh nilai 
Koefisien Determinasi (R2)  sebesar  0,626 yang artinya artinya 62,6% variasi dari 
semua variabel bebas yaitu Sistem Informasi Teknologi Elektronik, Job 
Satisfaction dan Imbalan Moneter dapat menerangkan Variabel tak Bebas yaitu 
Task Performance, sedangkan sisanya sebesar 37,4 % diterangkan oleh variabel 
lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 
4. Pembahasan 

Sesuai dengan  hasil analisis data diketahui bahwa variabel Sistem Informasi 
Teknologi Elektronik, Job Satisfaction, Imbalan Moneter, secara individu dan 
bersama-sama  mempengaruhi Task Performance Auditor.  

1. Hipotesis Pengaruh Sistem Informasi Teknologi Elektronik Terhadap Task 
Performance. 

Adanya Pengaruh Positif Sistem Informasi Teknologi Elektronik berarti 
semakin tinggi Auditor memanfaatkan dan terampil menggunakan Sistem 
Informasi Teknologi Elektronik maka semakin tinggi pula Task Performance 
Auditor dalam menyelesaikan setiap tugas – tugasnya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Norsaidi et 
al. 2008; Doll dan Torkzadeh, 1998 dalam Antonius Herusetya 20 yang 
mengemukakan bahwa pemanfaatan tehnologi informasi akan meningkatkan 
kinerja. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh penelitian DeLone 
danMcLean (1992; 2003 dalam Istianingsih dkk 2009)  

2. Hipotesis Pengaruh Job Satisfaction Terhadap Task Performance. 
Adanya Pengaruh Job Satisfaction atau kepuasan kerja berarti semakin tinggi 

kepuasan kerja seorang auditor maka semakin tinggi pula Task Performance 
seorang auditor dalam menyelesaikan tugas – tugasnya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Spector 
(1997 dalam Fitriany dkk 2010) bahwa jika KAP tidak ingin kehilangan orang-
orang yang memiliki performance tinggi, KAP kecil dan menengah harus 
memperhatikan masalah job satisfaction auditor, terutama mereka yang memiliki 
performance tinggi. Selain itu penelitian ini juga didukung Vroom (1960) dan 
Strauss (1968 dalam  Cecilia Engko dkk. 2007) Menurut mereka, produktivitas 
dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepuasan kerja, karena kepuasan kerja 
memberikan semangat kepada pekerja untuk meningkatkan produktivitas. 

3. Hipotesis Pengaruh Imbalan Moneter terhadap Task Performance. 
Adanya Pengaruh Imbalan Moneter berarti semakin tinggi imbalan moneter 

yang dapat berupa gaji, insentif, maupun komisi maka semakin tinggi Task 
Performance seorang auditor dalam menyelesaikan tugas – tugasnya. 

Penelitian ini didukung oleh Allen dan Helms (2001 ) dan Condly et al ( 2003) 
dalam Marganingsih 2008 menyatakan bahwa imbalan mempengaruhi motivasi 
dan motivasi mempengaruhi kinerja individu yang kemudian mempengaruhi 
kinerja organisasi. 



 
 

E.  PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah uraikan  pada bab 
sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Sistem Informasi Teknologi Elektronik memiliki nilai signifikansi yang lebih 
kecil dari pada Alpha ( 5 % ). Jadi hipotesis pertama ( H1 ) diterima, oleh 
karena itu terdapat pengaruh antara Sistem Informasi Teknologi Elektronik 
terhadap Task Performance Auditor. 

2. Job Satisfaction memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada Alpha   
( 5 % ). Jadi hipotesis pertama ( H2 ) diterima, oleh karena itu terdapat 
pengaruh antara Job Satisfaction terhadap Task Performance Auditor. 

3. Imbalan Moneter memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada Alpha 
( 5 % ). Jadi hipotesis pertama ( H3 ) diterima, oleh karena itu terdapat 
pengaruh antara Imbalan Moneter terhadap Task Performance Auditor. 

4. Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS, dalam 
analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R2 
sebesar 0,626, Hal ini berarti 62,6 % variabel dependen Task Performance 
dijelaskan oleh Variabel independen yaitu Sistem Informasi Teknologi 
Elektronik, Job Satisfaction dan Imbalan Moneter. Sementara sisanya sebesar 
37,4 % diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi dalam 
penelitian ini. 

Saran 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali model penelitian ini 

dengan karakteristik pemakai Sistem Informasi Teknologi Elektronik, Job 
Satisfaction dan Imbalan Moneter yang berbeda. 

Replikasi juga bisa dilakukan agar dapat menguji hubungan antara Sistem 
Informasi Teknologi Elektronik, Job Satisfaction, dan Imbalan Moneter dengan 
mengembangkan instrumen – instrumen pengukur dalam variabel – variabel 
penelitian ini yang lebih valid dan andal. 
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