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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena adanya motivasi dari peneliti 

yang ingin mengetahui tentang kinerja auditor. Tujuan penelitian ini dilakukan 

untuk menetahui pengaruh Gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-

efficacy terhadap kinerja auditor. Populasi dalam penelitian ini adalah 

auditornyang bekerja di Akuntan Publik di Surakrta dan Yogyakarta, sample 

dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di 

Surakarta dan Yogyakarta sebanyak 47 auditor dengan menggunakan teknik 

Convenience sampling. Alat penelitian menggunakan kuesioner yang disampaikan 

secara langsung kepada auditor oleh peneliti. Data dianalisis dengan 

menggunakan kuesioner yang disampaikan secara langsung menggunakan regresi 

dengan bantuan program SPSS (Statistic Product and Service Solution) 17. Hasil 

dari penelitian ini ternyata hanya mendukung dua dari empat hipoteisi yang 

diajukan yaitu orientasi tujuaan dan self- efficacy berpengaruh terhadap inerja 

auditor. Sedangkan variabel lain yaitu gender, kmpleksitas tugas tidak berpengruh 

terhadap kinerja auditor. Hal ini mungkin disebabkankarena lebih besarnya 

pengaruh variabel- variabel lain yaitu sebesar 75, 3% (hasil uji koefisien 

determinasi). 

Kata kunci: gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan, self- efficacy,  kinerja 

auditor. 
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PENDAHULUAN 

Auditor mengumpulkan bukti-bukti dalam waktu yang berbeda dan 

mengitegrasikan informasi yang ada dalam bukti tersebut untuk membuat 

suatu keputusan informasi yang ada dalam bukti tersebut untuk membuat 

suatu keputusan. kinerja auditor merupakan tindakan atau pemeriksaan yang 

telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kalbers dan 

Forgatty (1995) dalam Trisnaningsih (2007) menemukakan bahwa kinerja 

auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjan yang dilakukan olah atasan, rekan 

kerja, diri sendiri dan bawahan langsung. 

Auditor memiliki peranan penting dala menjalankan fungsi 

pemeriksaan oleh karena itu seorang auditor harus mampu menerapkan 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman  (Marganingsih, 2009). Banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja seorang auditor baik bersifat teknis 

maupun non teknis. Salah satu faktor yang banyak mempengaruhi kinerja 

auditor misalnya adalah perilaku individu, yang sekarang semakin banyak 

menerima perhatian dari para akuntansi ataupun dari akademisi. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian Arsanti (2009) yang meneliti 

tentang hubungan antara penetapan tujuan, self- efficacy dan kinerja dengan 

menambahkan beberapa variabel yaitu Gender, Kompleksitas tugas dan 

orientasi tujuan sebagai variabel independen. Penelitian ini dimotivasi oleh 

beberapa alasan pertama karena banyaknya kasus kegagalan audit dalam 

dekade belakangan ini, yang telah menimbulkan krisis kepercayaan 

masyarakat mengenai ketidak mampuan profesi akuntan dalam melaksanakan 



tugasnya secara maksimal misalnya dalam mengaudit laporan keuangan. 

Dengan melihat uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan 

self-efficacy  terhadap kinerja auditor. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Motivasi Berprestasi 

Teori motivasi berprestasi merupakan keinginan atau kehendak untuk 

menyelesaikan suatu tugas secara sederhana atau sukses didalam situasi 

persaingan (McClelland). Menurut dia setiap orang mempunyai kadar “n 

Ach” (need for achievement) yang berlainan. 

B. Teori Penetapan Tujuan 

Teori penetapan tujuan merupakan bagian dari teori motivasi yang 

dikemukakan oleh Edwin Locked pada tahun 1978. Locked (dalam locked 

dan Latham, 1990) mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori tindakan 

yang diarahkan oleh tujuan (goal-directed action) yaitu: (a) tujuan yang 

cukup sulit ternyata menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi 

daripada tujuan yang lebih mudah dan (b) tujuan khusus, cukup sulit akan 

menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi (Latham, 2004 dalam 

Nadhiroh, 2010). 

C. Gender 

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis atau 



seksualnya, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial budaya (Berninghausen 

dan Kerstan, 1992 dalam Zulaikah, 2006). 

D. Kompleksitas Tugas 

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, 

berbeda-beda dan saling berkaitan satu sama lainnya. Libby dan Lipe 

(1992) dalam Kasim et al., (2013) menyatakan bahwa kompleksitas tugas 

dapat dijadikan sebagai alat dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. 

E. Orientasi Tujuan 

Orientasi tujuan merupakan suatu mental fremework bagaimana 

individu mengiplementasikan dan merespon situasi/kejadian yang 

dihadapinya (Dweck dan Legget, 1988). Secara spesifik ada tiga macam 

orientasi tujuan (goal orientation) yaitu orientasi tujuan pendekatan 

kinerja dan orintasi tujuan pembelajaran. Dan orientasi tujuan 

penghindaran kinerja (Nichollas, 1984 dalam Nadhiroh, 2010). 

F. Self- Efficacy 

Self-efficacy dinyatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa dia 

dapat menjalankan sebuah tugas pada sebuah tingkat tertentu, adalah salah 

satu dari faktor yang mempengaruhi aktifitas pribadi terhadap pencapaian 

tugas (Bandura, 1986). 

G. Kinerja Auditor 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanana suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 



strategis planning suatu organisasi (Wati, et al. 2010). Lowyer dan Poter 

dalam Kasim (2013) menuliskan bahwa job performance atau kinerja 

usaha adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk ukuran pekerjaan yang bersangkutan, sebagai suatu tingkat 

dimana karyawan memenuhi/mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. 

dibedakan menjadi dua kinerja individu dan kinerja organisasi. 

H. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakuakn peneliti-peneliti terdahulu yang 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan gender, kompleksitas tugas, 

orientasi tujuan, self-efficacy maupun kinerja. Ada beberapa penelitian 

tentang gender yaitu gender didalam penelitian adapun penelitian itu 

adalah oleh Trisnaningsih dan Iswati (2003) mengatakan bahwa tidak ada 

perbedaan kinerja auditor dilihat dari segi gender penelitian ini dilakukan 

oleh Trisnaningsih dan Iswati pada KAP di jawa timur dengan menyebar 

260 kuesioner dari 260 kuesioner hanya ada 105 kuesioner yang kembali 

serta hanya terdapat 85 kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kasim et al,. (2013) yang berjudul 

Pengaruh akuntanbilitas, kompetensi dan kompleksitas tugas terhadap 

kinerja auditor yang dilakukan di auditor BPK di perwakilan aceh. 

Hasilnya menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. juga penelitian yang dilakukan oleh Arsanti, (2009) 

hasilnya menunjukkan bahwa self-efficacy memilki pengaruh terhadap 

kinerja.  



Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi et al. (2007) meneliti 

pengaruh orientasi tujuan dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment 

performence. Hasil penelitiannya adalah orientasi tujuan pembelajaran 

berpengaruh dengan audit judgment performance, orientasi tujuan 

penghindaran kinerja dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh dengan 

audit judgment performance, orientasi tujuan pendekatan tujuan 

berinteraksi dengan kompleksitas tugas rendah dan akan berhubungan 

positif dengan audit judgment performance. 

I. Kerangka Pemikiran 

Kepercayaan publik terhadap profesionalisme seseorang secara 

umum dipengaruhi oleh beberapa aspek individu yang meliputi antara lain 

gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-efficacy kerangka 

pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Self-efficacy 
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J. Hipotesis 

1. Pengaruh Gender terhadap kinerja auditor 

Gender menjadi salah satu variabel yang sangat penting yang 

berhubungan dengan kinerja auditor. Menurut Meyer dan Levy (1986) 

dalam Puspitasari (2011). 

H1: Gender berpengaruh terhadap kinerja Auditor. 

2. Pengaruh Kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor 

Kompleksitas tugas menjadi variable yang penting didalam 

penelitian tentang penetapan tujuan, pengambilan keputusan, dan kinerja 

(Maynard dan Hakel, 1997 dalam Sanusi et al., 2007). 

H2: Kompleksitas tugas berpengaruh pada kinerja auditor. 

3. Pengaruh orientasi tujuan terhadap kinerja auditor 

Konsep orientasi tujuan merupakan kontruksi unidimensional, 

selain itu meskipun orientasi tujuan telah dikonseptualisasikan baik 

sebagai bagian atau sifat, hal ini sangat sering dikonseptualisasi dan 

diukur sebagai variabel (Payne et al., 2007 dalam Sanusi et al., 2007). 

H3: Orientasi tujuan berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

4. Pengaruh Self-efficacy terhadap kinerja auditor 

Self-efficacy (efikasi diri) ada persepsi/ keyakinan tentang 

kemampuan diri sendiri. Bandura (1986) menyatakan bahwa self-efficacy 

adalah kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah 

tugas pada suatu tingkat tertentu, yang mempengaruhi aktifitas pribadi 

terhadap pencapaian tujuan. 



H4: Self-Efficacy berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan mengukur kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan berdasarkan karakteristik 

masalah yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini termasuk didalam penelitian 

induktif (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data ini 

diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden yang berisi pertanyaan-

pertannyan yang menyangkut dengan gender, kompleksitas tugas, orientasi 

tujuan, dan self-efficacy. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian yang dilakukan ini adalah semua auditor yang 

bekerja pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta dan sample penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja dikantor akuntan publik di Surakarta dan 

Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dengan menggunkan teknik 

convenience sampling ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya 



mudah diperoleh  peneliti, sehingga sering disebut juga penelitian sampel 

berdasarkan kemudahan (Indriantoro dan Supomo, 2002: 130). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang langsung dibagikan oleh peneliti kepada responden di kantor-kantor 

akuntan publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Metode kuesioner 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data secara 

primer dimana peneliti menyebarkan langsung kepada responden dan peneliti 

bertemu langsung dengan responden serta peneliti dapat memberikan 

penjelasan dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan jika semua pertanyaan 

telah diisi oleh responden (Indriantoro dan Supomo, 2002). Jumlah kuesioner 

yang disediakan  peneliti sebanyak 58 eksemplar. Kuesioner tersebut berisi 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang gender, kompleksitas tugas, 

orientasi tujuan, self-efficacy dan kinerja auditor. 

E. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), metode deskriptif merupakan 

penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu penelitian terhadap 

fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa: 

individu, organisasi, industri atau prefektif yang lain. 

2. Uji Kualitas Data 

Menurut Sugiyono (2000) menyebutkan bahwa kesimpulan penelitian 

yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian,dibuat berdasarkan 



hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan 

analisis data. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu uji 

normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah 

Kolmogorov-Smirnov. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) ataukah 

tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen. (Ghozali, 2006). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009 :125). 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi (Uji F) 

Pada prinsip pengujian simultan dilakukan dengan koefisien 

regresi secara bersamaan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 



b. Uji Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen dalam 

menjelaskan varian variabel dependen sangat terbatas. 

c. Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Uji regresi berganda untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau variabel independen secara individu dalam 

menerangkan variabel dependen.  

Untuk itu model regresi berganda sebagai berikut: 

Y = a + β1 X1 + β2 X2  + β3 X3 + β4 X4..........  + e 

    Keterangan: 

 Y = Kinerja Auditor 

 a = Konstanta 

 X1= Gender 

 X2 = Kompleksitas tugas 

 X3 = Orientasi tujuan 

 X4 = Self-efficacy 

e = error 

HASIL DAN ANALISIS 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 58 kuesioner yang disebar oleh 

peneliti ternyata hanya kembali 47 kuesioner dengan hanya 42 kuesioner yang 

dapat diolah sedangkan sisanya tidak lengkap. 



 Hasil uji instrument penelitian menunjukkan bahwa kompleskitas tugas, 

orientasi tujuan, self- efficacy dan kinerja ternyata ada dua item pertanyan dalam 

variabel orientasi tujuan yang tidak valid karena signifikan nya lebih dari 0,05 dan 

sudah dikeluarkan atau dioutliyer. Untuk uji reliabilitas semuanya dikatakan 

reliabel karena nilai dari cronbach alpha diatas 0,60 sehingga semua nya 

dinyatakan realibel. 

 Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai dari p value one sample 

kolmogorov-smirnov sebesar 1,88 yang berarti signifikannya diatas 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini 

memiliki sebaran data yang normal. Hasil dari uji multikolinieritas menunjukkan 

bahwa semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dengan masing- masing 

nilai VIF gender 1,205, kompleksitas tugas 1,344, orientasi tujuan 1,055, dan self- 

efficacy sebesar 1,151 dan ini berarti bahwa model regresi tidak terdapat 

multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa gender memiliki 

nilai sig 0,976, kompleksitas tugas memiliki nilai sig sebesar 0,512 dan orientasi 

tujuan memiliki nilai sig sebesar 0,178 serat self-efficacy memiliki nilai sig 

sebesar 0,499 ini menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan 

lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa model regresi bebas dari 

heteroskedastisitas. 

Hasil uji regresi berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

KA = -3,464+0,442G+0,084KT+0,302OT+0,781SE+e 

Ini menunjukkan bahwa gender sebesar 0,442 dengan koefisien positif, hal ini 

meunujukan bahwa perbedaan gender dapat meningkatkan kinerja auditor, 



kompleksitas tugas sebesar 0,084 dengan koefisien positif berarti semakin 

kompleks tugas yang dilakukan oleh seorang auditor maka makin baik kinerja 

yang dilakukan auditor. Orientasi tujuan sebesar 0,302 dengan koefisien positif 

hal ini menunjukkan semakin baik kinerja yang dilakukan oleh auditor. Self- 

efficacy sebesar 0,781 dengan koefisien positif hal ini menunjukkan bawa 

samakin tinggi tingkat self-efficacy yang dimiliki oleh seorang auditor maka 

semakin baik kinerja yang dilakukan auditor. Dari uji F diperoleh nilai F hitung 

yaitu 4,365 dengan nilai signifikan 0,000 dibahwah 0,05dapat disimpulkan bahwa 

variabel gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-efficacy mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadapkinerja auditor. Hasil uji t memperoleh t 

hitung gender sebesar 0,461 dan nilai p- value sebesar 0,647 sehingga H1 ditolak. 

Kompleksitas tugas sebesar 0,483 dan nilai p- value sebesar 0,632 H2 ditolak. 

Orientasi tujuan sebesar 2,334 dan nilai p- value sebesar 0,025 maka H3 diterima. 

Self-efficacy sebesar 2,453 dan p- value sebesar 0,019 maka H4 diterima.hasil 

dari perhitungan R2 diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted squer 

sebesar 0,247 hal ini berati bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sebesar 24,7% dan ini berarti variabel-

variabel gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self –efficacy 

mempengruhi kinerja auditor sebesar 24,7% dan sisannya 75,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

1. Pengaruh gender terhadap kinerja auditor 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gender memiliki t hitung 

sebesar 0,461 dengan tingkat signifikannya 0,647. Tingkat singnifikan (0,647) > α 



(0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

2. Pengaruh Kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas 

memiliki t hitung sebesar 0,483 dan nilai signifikannya 0,632. Tingkat signifikan 

0,632> α (0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas 

tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. 

3. Pengaruh orientasi tujuan terhadap kinerja auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel orientasi tujuan memiliki t 

hitung sebesar 2,334 dan nilai signifikannya 0,025. Tingkat signifikan (0,025) < α 

(0,05). Koefisien variabel pada tingkat level 5%. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel orientasi tujuan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. 

4. Pengaruh self-efficacy terhadap kinerja auditor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel self-efficacy memiliki t hitung 

sebesar 2,453 dan nilai signifikannya 0,019. Tingkat signifikansi (0,019) < α 

(0,05). Dapat disimpulkan bahwa variabel self-efficacy berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan kan bahwa tingkat self-

efficacy setiap auditor juga berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menginvestigasi dan 

menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor. Faktor-

faktor tersebut meliputi gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-



efficacy. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah, 

kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Gender tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor sehingga H1 ditolak. 

2. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor sehingga 

H2 ditolak. 

3. Orientasi tujuan berpengaruh terhadap kinerja auditor sehingga H3 

diterima. 

4. Self-effficacy berpengaruh terhapa kinerja auditor sehingga H4 diterima. 

Saran 

1. Dilihat dari penelitian dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian 

ini yaitu gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-efficacy dari 

variebel diatas ternyata hanya dua yeng berpengruh terhadap kinerja 

auditor, sehingga untuk penelitian selannjutnya dapat menambah variabel 

lain seperti pengalaman, tekanan ketaatan dan variabel-variabel lain. 

2. Agar cakupan hasil dari penelitian digunakan secara umum lakukan 

penelitian di tempat-tempat lain dan lebih banyak responden yang 

digunakan kalau bisa se indonesia. 

3. Pilihlah waktu penyebaran kuesioner di waktu yang bukan busy session. 
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