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Abstract
The aims of this research is to analyze the effect of formal education, motivation, complexity of audit, due
prpffesional care, and time budget pressure to internal auditor performance. Questioner has been used in this
research to collect data. Multiple regression analysis is the technique analyze in this research. The result of this
research shows in a simultan although partial test, formal education, motivation, complexity of audit, due
professional care, and time budget pressure have a positive and signifficant effect to internal auditor performance
Keywords: formal education, motivation, complexity of audit, due professional care, time budget pressure,
internal auditor performance
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan formal, motivasi, kompleksitas audit, due
profesional care, dan time budget pressure terhadap kinerja auditor internal dalam pengawasan keuangan daerah.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan
analisis regresi linier berganda dengan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil dari
analisis yang dilakukan, didapat bahwa secara simultan maupun parsial pendidikan formal, motivasi, kompleksitas
audit, due profesional care, dan time budget pressure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan daerah.
Kata kunci : Peran Pendidikan Formal, Motivasi, Kompleksitas Audit, Due Profesional Care, Time Budget
Pressure dan Kinerja Auditor Internal Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

I.

PENDAHULUAN
Penilaian kinerja terhadap lembaga
dan organisasi tidak hanya berlaku pada
lembaga atau orang non komersial. Hal ini
dimaksudkan
agar
dapat
diketahui
sejauhmana pemerintah, pembangunan, dan
pelayanan masyarakat dan menyampaikan
laporan keuangan. Kemampuan pemerintah
daerah dalam mengelola keuangan termuat
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) yang menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam pembiayaan
kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Tuntutan akuntabilitas sektor publik
terhadap terwujudnya Good Governance
Government
di
Indonesia
semakin
meningkat
karena
merupakan
tata
pengelolaan pemerintah yang di inginkan
semua Negara saat ini. Indonesia yang
tergolong negara majemuk yang memiliki
wilayah yang luas serta memiliki berbagai
suku dan budaya sangat memerlukan suatu
sistem
pemerintahan
yang
mampu
menyatukan setiap perbedaan tersebut
sehingga apa yang menjadi keinginan
masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah.
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Tuntutan ini wajar, karena beberapa
penelitian menunjukkan bahwa terjadinya
krisis ekonomi di Indonesia ternyata
disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad
governance) dan buruknya birokrasi
(Sunarsip, 2001 dalam Ayuningtyas, 2012).
Banyak
dijumpai
fenomena
mengenai
penyimpangan
pengelolaan
keuangan di pemerintah kabupaten. Badan
pengawasan internal di Pemerintah Provinsi
maupun daerah masih sangat lemah
akibatnya masih banyak penyimpangan
dalam pengelolaan anggaran lolos begitu
saja. Kabupaten Gianyar merupakan salah
satu kabupaten di Provinsi Bali yang
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan
(BPK), Namun opini wajar tanpa
pengecualian yang diberikan BPK terhadap
laporan keuangan Kabupaten Gianyar bukan
berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan.
Beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam
laporan BPK berupa temuan kepatuhan
yaitu, penyertaan modal pada perusahaan
daerah air minum belum ditetapkan
statusnya, kelebihan pembayaran belanja
perjalanan dinas di luar daerah pada
pemerintah kabupaten gianyar dan kesalahan
penganggaran dan realisai belanja barang
dan jasa pada bagian pengelolaan aset dan
perwat.
Sedangkan Dana Perimbangan
dalam Perubahan APBD 2016 mengalami
penurunan sebesar Rp 9,563 milyar lebih
(0,99
persen)
dibandingkan
dengan
anggaran tahun berjualan sebesar Rp
965,786 milyar lebih. Kemudian Lain – lain
Pendapatan Daerah yang Sah dalam
Perubahan mengalami peningkatan sebesar
Rp 9,019 milyar lebih (4,30 persen),
dibandingkan dengan anggaran tahun
berjalan sebesar Rp 209,582 milyar lebih.
Kemudian APBD Bangli tahun 2016,
banyak terjadi kesalahan posting kegiatan.
Untuk APBD Tahun 2016, banyak kegiatan
terjadi kesalahan posting anggaran. Di tahun
2016 kesalahan posting anggaran justru

mencapai 31 kegiatan dan tersebar di 8
SKPD. Anggaran kegiatan yang salah
posting sebelumnya memang tidak dibahas
secara detail dalam pembahasan APBD.
Yang dibahas bersama DPRD, hanya berupa
anggaran global.
Penelitian-penelitian yang telah
banyak dilakukan selama ini mengemukakan
adanya research gap, baik dari segi hasil
penelitian itu sendiri maupun dari segi
variabel
yang
digunakan.
Dengan
rasionalisasi tersebut maka penelitian ini
akan dilaksanakan di dua Kantor Inspektorat
dengan fokus pada perumusan rancangan
model peningkatan kinerja auditor internal
(Inspektorat) pemerintah kabupaten. dengan
menggunakan lima variabel yaitu peran
pendidikan formal, motivasi, kompleksitas
audit, due profesional care , dan time budget
pressure apakah berpengaruh terhadap
kinerja auditor dalam pengawasan laporan
keuangan daerah. Maka judul penelitian ini
adalah “Pengaruh Peran Pendidikan Formal,
Motivasi,
Kompleksitas Audit,
Due
Professional Care, Dan Time Budget
Pressure Terhadap Kinerja Auditor Internal
Dalam Pengawasan Keuangan Daerah ”
(Studi Pada 2 Kantor Inspektorat
Di
Provinsi Bali)
Berdasarkan uraian di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk menguji
Pengaruh Peran Pendidikan Formal,
Motivasi,
Kompleksitas Audit,
Due
Professional Care, Dan Time Budget
Pressure Terhadap Kinerja Auditor Internal
Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Motivasi
Menurut Arfan Ikhsan Lubis
(2010:90) teori motivasi adalah proses yang
dimulai dengan definisi fisiologi atau
psikologi yang menggerakan perilaku atau
dorongan yang ditujukan untuk tujuan
insentif. Mativasi juga berkaitan dengan
reaksi subjek yang terjadi sepanjang proses

Jurnal JEPUN: Jurnal Ekonomi Pembangunan Unwar (2018) © All Right Reserved

Page 31

Vol.1, No.1Maret 2018

ini. Motivasi adalah suatu konsep penting
untuk perilaku akuantan karena efektivitas
organisasional bergantung pada orang yang
membentuk
sebagaimana
karyawan
mengharapkan untuk dibentuk.
Pengertian Audit
Audit menurut Arens (2011) adalah
kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi
terhadap bukti- bukti yang dilakukan oleh
yang kompeten dan independen untuk
menentukan dan melaporkan tingkat
kesesuain antara kondisi yang ditemukan
dan kriteria yang ditetapkan. ( Arens, 2003).
Audit Internal
Audit intern adalah auditor yang
bekerja dalam perusahaan (perusahaan
Negara maupun swasta) yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen
puncak
telah
dipatuhi,
menentukan baik atau tidaknya penjagaan
terhadap kekayaan organisasi, menentukan
efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan
organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilkan oleh berbagai
bagian organisasi. (Mulyadi, 2014: 29).
Audit Sektor Publik
Ditinjau dari sudut profesi akuntansi
publik, auditing adalah pemeriksaan
(examination) secara objektif atas laporan
keuangan tersebut menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi
keuangan dan hasil usaha perusahaan atau
organisasi tersebut.
Audit Keuangan (Financial Audit)
Definisi audit keuangan secara
spesifik dikemukakan (Bastian 2007 : 44),
merupakan “tujuan pengujian atas laporan
keuangan oleh auditor independen adalah
untuk mengekpresikan suatu opini yang
jujur mengenai posisi keuangan, hasil
operasi dan arus kas yang disesuaikan
dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum.
Audit Kinerja (Performance Audit)

Menurut Bastian (2007 : 47- 49)
Audit kinerja merupakan pemeriksaan
secara objektif dan sistematik terhadap
berbagai macam bukti untuk dapat
melakukan penilaian secara independen atas
kinerja entitas atau program/ kegiatan
pemerintah yang diaudit. Audit Investigasi
(Special Audit)
Audit investigasi adalah kegiatan
pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang
tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik
pada area-area pertanggungjawaban yang
diduga mengandung inefesiensi untuk
ditindak lanjuti bergantung pada derajat
penyimpangan wewenang yang ditemukan.
Pendidikan Formal
Tingkat pendidikan seorang auditor
sangatlah penting (Satyawati, 2009). Dengan
tingkat pendidikan yang memadai, seorang
auditor dapat menjalankan profesinya
seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini
tentu akan berpengaruh pada kinerja yang
dapat diindikasikan dari jumlah temuan dan
kualitas hasil pemeriksaan.
Kompleksitas Audit
Kompleksitas audit adalah persepsi
individu tentang kesulitan tugas audit yang
disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan
daya ingat serta kemampuan untuk
mengintegrasikan masalah yang dimiliki.
(Restu dan Indriantoro, 2000 dalam Nirmala
2013).
Due Professional Care
Due professional care sangat penting
bagi auditor dalam pekerjaan auditnya.
Auditor dituntut untuk selalu berfikir kritis
terhadap bukti audit yang ditemukan dengan
selalu mempertanyakan dan melakukan
evaluasi terhadap bukti audit tersebut
Time Budget Pressure
Time Budget Pressure merupakan
pengalokasian waktu yang ditentukan oleh
klien kepada auditor dalam proses
pengauditan guna menghindari adanya
kecurangan waktu dan permainan yang
dilakukan
oleh
auditor
dalam
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mengumpulkan
buktibukti
mendukung hasil pemeriksaan.

untuk

Hipotesis
Ha1 : Peran pendidikan formal berpengaruh
positif terhadap kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah.
Ha2 : Motivasi berpengaruh positif terhadap
kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan keuangan daerah.
Ha3 : Kompleksitas
audit
berpengaruh
positif terhadap kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah.
Ha4 : Due professional care berpengaruh
positif terhadap kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah.
Ha5 : Time budget pressure berpengaruh
positif terhadap kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah.
Ha6 : Peran pendidikan formal, motivasi,
kompleksitas audit, due profesional care,
time budget pressure berpengaruh positif
terhadap kinerja auditor internal dalam
pengawasan keuangan daerah.
III.

METODE PENELITIAN
Tempat penelitian yaitu Pada Kantor
Inspektorat
Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli. Objek Penelitian ini
adalah peran pendidikan formal, motivasi,
kompleksitas audit, due professional care,
dan time budget pressure terhadap kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan
keuangan daerah. Populasi dalam penelitian
ini adalah auditor internal pemerintah
(Inspektorat) di 2 Kantor Inspektorat di
Provinsi
Bali.
Penentuan
sampel
menggunakan
metode
nonprobability
sampling dengan teknik purposive sampling.
Sampel yang digunakan sebanyak 2 Kantor
dengan 21 responden pada masing-masing
kantor. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data, yaitu teknik kuesioner
yang menggunakan skala likert 5 poin.
Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linear berganda yang

sebelumnya dilakukan uji instrument seperti
uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik
seperti uji normalitas, uji multikolinieritas,
uji heteroskedstisitas, uji hipotesis t, uji
hopotesis f dan uji R2.
A. Definisi Operasional Variabel
1. Peranan pendidikan (X1)
Tingkat pendidikan adalah jenjang
pendidikan staf Auditor Internal
Inspektorat yang diukur dengan tingkat
atau stara pendidikan yang dimiliki oleh
staf Auditor Internal Inspektorat. (Albar,
2009) Maka jika dilihat dari segi latar
belakang pendidikan formal bisa
mencerminkan kualitas sumber daya
manusia suatu organisasi.
2. Motivasi (X2)
Motivasi adalah dorongan individu
untuk bertindak yang menyebabkan
orang berperilaku dengan cara tertentu
mencapai tujuan. Apabila dorongan
seseorang untuk menunjukkan kualitas
kinerjanya adalah tinggi maka kinerja
yang dicapai oleh orang tersebut akan
tinggi pula. Dorongan untuk mencapai
kualitas kinerja yang tinggi disebabkan
oleh
keinginan
seseorang
untuk
memenuhi kebutuhannya.
3. Komplesitas Audit (X3 )
Komplesitas audit adalah persepsi
individu tentang kesulitan tugas audit
yang disebabkan oleh terbatasnya
kapasitas dan daya ingat serta
kemampuan untuk mengintegrasikan
masalah yang dimiliki. Persepsi ini yang
menimbulkan
pemikiran
dan
kemungkinan bahwa tugas audit sulit
bagi seseorang, namun mungkin mudah
bagi orang lain (Restu dan Indriantoro,
2000) dalam Nirmal (2013).
4. Due Professional Care (X4)
Due professional care memiliki arti
kemahiran profesional yang cermat dan
seksama (PSA No. 04 SPAP 2001).
Singgih dan Bawono (2010) dalam
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Nirmala (2013) mendefinisikan due
professional care sebagai kecermatan
dan keseksamaan dalam penggunaan
kemahiran profesional yang menuntut
auditor untuk melaksanakan skeptisme
profesional.
5. Time Budget Pressure (X5)
Time budget pressure adalah keadaan
yang menunjukkan auditor dituntut
untuk melakukan efisiensi terhadap
anggaran waktu yang telah disusun atau
terdapat pembatasan waktu anggaran
yang sangat ketat dan kaku Sososutikno
(2003) dalam Nirmala (2013).
6. Kinerja
Auditor
Internal
Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah (Y)
Kinerja auditor adalah akuntan publik
yang
melaksanakan
penugasan
pemeriksaan
(examination)
secara
objektif atas laporan suatu perusahaan
atau organisasi lain dengan tujuan untuk
menentukan apakah laporan keuangan

tersebut menyajikan secara wajar sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum, dalam semua hal material, posisi
keuangan dan hasil usaha perusahaan
Mulyadi (2002) dalam Sujana (2012).
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengiriman kuisioner dilakukan secara
langsung dengan mengantar langsung ke
Kantor Inspektorat Kabupaten Gianyar
dan
Kabupaten
Bangli.
Seluruh
kuisioner terkumpul kembali dimana
masing masing Kantor memiliki 21
responden sehingga jumlah data
kuisioner yang diolah sebanyak 42 data.
Uji Instrumen
1. Uji Validitas
Berdasarkan hasil uji, maka semua
variabel memiliki korelasi diatas 0,3
sehingga instrument tersebut valid.
Adapun hasil uji validitas akan disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian
No.
Butir Pertanyaan
Peran Pendidikan Formal (X1)
1
X1.1
2
X1.2
3
X1.3
4
X1.4
Motivasi (X2)
1
X2.1
2
X2.2
3
X2.3
4
X2.4
5
X2.5
6
X2.6
Kompleksitas Audit (X3)
1
X3.1
2
X3.2
3
X3.3
4
X3.4
Due Profesional Care (X4)
1
X4.1
2
X4.2
3
X4.3
4
X4.4
5
X4.5
Time Budget Pressure (X5)
1
X5.1

Koefisien Korelasi

Keterangan

0,742
0,680
0,761
0,719

Valid
Valid
Valid
Valid

0,851
0,731
0,437
0,513
0,379
0,758

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0,665
0,741
0,624
0,665

Valid
Valid
Valid
Valid

0,536
0,720
0,684
0,705
0,614

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0,748

Valid
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2
X5.2
0,655
3
X5.3
0,552
4
X5.4
0,763
5
X5.5
0,710
Kinerja Auditor Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)
1
Y.1
0,637
2
Y.2
0,700
3
Y.3
0,577
4
Y.4
0,631
5
Y.5
0,569
6
Y.6
0,711
7
Y.7
0,677
8
Y.8
0,654
9
Y.9
0,656
10
Y.10
0,687
Sumber : Data diolah, 2017

2. Uji Realibilitas
Suatu konstruk atau variabel
reliabel jika memberikan nilai
Alpha > 0,70. Berdasarkan hasil
semua variabel memiliki nilai

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Cronbach Alpha berada diatas 0,7
menyatakan instrument tersebut reliabel,
sehingga layak dijadikan instrument
penelitian. Hasil uji reliabilitas instrumen
akan disajikan pada Tabel 2.

dikatakan
Cronbach
uji, maka
koefisien

Tabel 2
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian
Variabel
Peran Pendidikan Formal (X1)
Motivasi (X2)
Kompleksitas Audit (X3)
Due Profesional Care (X4)
Time Budget Pressure (X5)
Kinerja Auditor Dalam Pengawasan
Keuangan Daerah (Y)
Sumber: Data diolah, 2017

Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Hasil uji menunjukan bahwa
Asymp.Sig. 0,893. Oleh karena

Cronbach Alpha
0,789
0,737
0,766
0,750
0,771
0,759

nilai
nilai

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Asymp.Sig. lebih besar dari 0,05 maka dapat
dinyatakan bahwa model uji telah memenuhi
syarat normalitas data. hal ini ditunjukkan
pada hasil uji normalitas pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters

a,b

Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual
42
.0000000
1.51027874
.089
.089
-.054
.577
.893

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah, 2017
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kurang dari 10. Nilai tolerance diatas 10%
atau 0,1. Sehingga dapat disimpulkan tidak
terjadi hubungan multikolinearitas antara
variabel bebas tersebut.

2. Uji Multikolinieritas
Hasil uji menunjukkan Hasil uji
multikolinearitas pada tabel 4 menunjukan
bahwa masing-masing variabel memiliki
nilai Variance Inflation Factor. (VIF) yang

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
X1
0,783
1,276
X2
0,823
1,215
X3
0,922
1,084
X4
0,446
2,240
X5
0,503
1,990
Sumber : Data diolah, 2017

menyebar dibawah dan diatas titik origin
(angka 0). Hal ini menunjukan bahwa tidak
terjadi heteroskedastis.

3. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat
gambar grafik Scatterplot. Hasil gambar
tidak membentuk pola teratur dan titik-titik

Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot

Dependent Variable: Y

Regression Studentized Residual

3

2

1

0

-1

-2

-3
-2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Predicted Value

Data primer diolah, 2017
windows. Berikut ini hasil uji regresi
4. Uji Hipotesis
a Analisis Regresi Linier Berganda
berganda dapat dilihat pada tabel 5 sebagai
Analisis
regresi
dilakukan
dengan
berikut ;
menggunakan program SPSS 17.0 for
Tabel 5
Hasil Pengujian Regresi Berganda
Model
1 (Constant)
X1
X2

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-39,839
9,220
1,370
0,197
0,237
0,075

Standardized
Coefficients
Beta
0,589
0,261

T
-4,321
6,941
3,155
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X3
0,386
X4
1,514
X5
0,756
Sumber: Data diolah, 2017

Dari hasil analisis regresi dapat disusun
persamaan regresi sebagai berikut :
Y= -39,839 + 0,589X1 + 0,261X2 + 0,160 X3
+ 0,697X4 + 0,539 X5 +e
1) Nilai konstanta sebesar -39,839 kearah
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa,
apabila peran pendidikan formal,
motivasi, kompleksitas audit, due
profesional care dan time budget
pressure bernilai minus 39,839 satuan
atau dianggap nol.
2) Nilai koefisien regresi peran pendidikan
formal (X1) sebesar 0,589 kearah positif.
Hal ini menunjukan bahwa setiap
kenaikan variabel peran pendidikan
formal akan mendorong peningkatan
kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan keuangan daerah dengan
syarat variabel bebas lainnya konstan
(tetap), maka kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah
akan mengalami kenaikan sebesar 0,589.
3) Nilai koefisien regresi motivasi (X2)
sebesar 0,261 kearah positif. Hal ini
menunjukan bahwa setiap kenaikan
variabel motivasi akan mendorong
peningkatan kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah
dengan syarat variabel bebas lainnya
konstan (tetap), maka auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah
akan mengalami kenaikan sebesar 0,261.
4) Nilai koefisien regresi kompleksitas
audit (X3) sebesar 0,160 kearah positif.
Hal ini menunjukan bahwa setiap
kenaikan variabel kompleksitas audit
akan mendorong peningkatan kinerja
auditor internal dalam pengawasan
keuangan daerah dengan syarat variabel
bebas lainnya konstan (tetap), maka

0,189
0,244
0,149

0,160
0,697
0,539

2,046
6,199
5,081

0,048
0,000
0,000

kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan keuangan daerah akan
mengalami kenaikan sebesar 0,160.
5) Nilai koefisien regresi due profesional
care (X4) sebesar 0,697 kearah positif.
Hal ini menunjukan bahwa setiap
kenaikan variabel due profesional care
akan mendorong peningkatan kinerja
auditor internal dalam pengawasan
keuangan daerah dengan syarat variabel
bebas lainnya konstan (tetap), maka
kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan keuangan daerah akan
mengalami kenaikan sebesar 0,697.
6) Nilai koefisien regresi time budget
pressure (X4) sebesar 0,539 kearah
positif. Hal ini menunjukan bahwa setiap
kenaikan variabel time budget pressure
akan mendorong peningkatan kinerja
auditor internal dalam pengawasan
keuangan daerah dengan syarat variabel
bebas lainnya konstan (tetap), maka
kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan keuangan daerah akan
mengalami kenaikan sebesar 0,539.
b Uji Hipotesis 1 (Uji F)
Berdasarkan
hasil
pengujian
ANOVA pada Tabel 6 diperoleh nilai F
sebesar 28,208 dengan signifikansi 0.000a <
0,05 ini berarti bahwa model regresi yang
digunakan adalah layak yang artinya
variabel Peran Pendidikan Formal, Motivasi,
Kompleksitas Audit, Due Profesional Care
dan Time Budget Pressure berpengaruh
positif secara simultan terhadap Kinerja
Auditor Dalam Pengawasan Keuangan
Daerah pada Kantor Inspektorat Kabupaten
Gianyar dan Kabupaten Bangli. Dapat
dilihat pada tabel 6:
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Tabel 6
Hasil Pengujian Statistik F ANOVAb
Model

Sum of Squares

1.

Df

Regression
366,386
5
Residual
93,519
36
Total
459,905
41
a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X1,X4
b. Dependent Variabel: Y
Sumber : Data diolah 2017

c Uji Hipotesis 2 (Uji t)
1) Pengaruh Peran Pendidikan Formal
terhadap Kinerja Auditor Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah.
Hasil uji statistik t pada variabel peran
pendidikan formal menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0,000 hasilnya lebih
kecil dari 0,05 yang artinya variabel peran
pendidikan formal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja auditor dalam
pengawasan keuangan daerah pada Kantor
Inspektorat
Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli, dimana koefisien
regresinya adalah sebesar 0,589 yang
bernilai positif.
2) Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja
Auditor
Dalam
Pengawasan
Keuangan Daerah.
Hasil uji statistik t pada variabel motivasi
menunjukkan nilai signifikansi sebesar
0,003 hasilnya lebih kecil dari 0,05 yang
artinya variabel motivasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja auditor
dalam pengawasan keuangan daerah pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli, dimana koefisien
regresinya adalah sebesar 0,261 yang
bernilai positif.
3) Pengaruh
Kompleksitas
Audit
terhadap Kinerja Auditor Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah.
Hasil uji statistik t pada variabel
kompleksitas audit
menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0,048 hasilnya lebih

Mean
Square
73,277
2,598

F

Sig.

28,208

0,000a

kecil dari 0,05 yang artinya variabel
kompleksitas audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja auditor dalam
pengawasan keuangan daerah pada Kantor
Inspektorat
Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli, dimana koefisien
regresinya adalah sebesar 0,160 yang
bernilai positif.
4) Pengaruh Due Profesional Care
terhadap Kinerja Auditor Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah.
Hasil uji statistik t pada variabel due
profesional care menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0,000 hasilnya lebih
kecil dari 0,05 yang artinya variabel due
profesional care berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja auditor dalam
pengawasan keuangan daerah pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Gianyar
dan Kabupaten Bangli, dimana koefisien
regresinya adalah sebesar 0,697 yang
bernilai positif.
5) Pengaruh Time Budget Pressure
terhadap Kinerja Auditor Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah.
Hasil uji statistik t pada variabel time
budget pressure menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0,000 hasilnya lebih
kecil dari 0,05 yang artinya variabel time
budget pressure berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja auditor dalam
pengawasan keuangan daerah pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Gianyar
dan Kabupaten Bangli, dimana koefisien
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regresinya adalah sebesar 0,539 yang

bernilai positif.

Tabel 7
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
Model

R

1
0,893a
Sumber : Data diolah 2017

Model Summaryb
R Square
Adjusted R
Square
0,797
0,768

Pengaruh Peran Pendidikan Formal
Terhadap Kinerja Auditor Internal
Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa
peran pendidikan formal berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah. Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat
dilihat nilai signifikan dari peran pendidikan
formal adalah 0,000 < 0,050 ini menunjukan
bahwa variabel peran pendidikan formal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja auditor internal dalam pengawasan
keuangan daerah.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja
Auditor Internal Dalam Pengawasan
Keuangan Daerah
Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa
motivasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja auditor internal dalam
pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan
data pada Tabel 5 dapat dilihat nilai
signifikan dari motivasi adalah 0,003 <
0,050 ini menunjukan bahwa variabel
motivasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja auditor internal dalam
pengawasan keuangan daerah.
Pengaruh Kompleksitas Audit Terhadap
Kinerja
Auditor
Internal
Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah
Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa
kompleksitas audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat dilihat
nilai signifikan dari kompleksitas audit

Std. Error of
the Estimate
1,61175

adalah 0,048 < 0,050 ini menunjukan bahwa
variabel kompleksitas audit berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
auditor
internal
dalam
pengawasan
keuangan daerah.
Pengaruh Due Profesional Care Terhadap
Kinerja
Auditor
Internal
Dalam
Pengawasan Keuangan Daerah.
Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa
due profesional care berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah. Berdasarkan data pada Tabel 5
dapat dilihat nilai signifikan dari due
profesional care adalah 0,000 < 0,050 ini
menunjukan
bahwa
variabel
due
profesional care positif dan signifikan
berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam
pengawasan keuangan daerah.
Pengaruh
Time
Budget
Pressure
Terhadap Kinerja Auditor Internal
Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
Hipotesis keempat (H5) menyatakan bahwa
time budget pressure berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah. Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat
dilihat nilai signifikan dari time budget
pressure adalah 0,000 < 0,050 ini
menunjukan bahwa variabel time budget
pressure positif dan signifikan berpengaruh
terhadap kinerja auditor internal dalam
pengawasan keuangan daerah.
Pengaruh Peran Pendidikan Formal,
Motivasi, Kompleksitas Audit, Due
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Profesional Care dan Time Budget
Pressure Terhadap Kinerja Auditor
Internal Dalam Pengawasan Keuangan
Daerah.
Hipotesis kelima (H6) menyatakan bahwa
peran
pendidikan
formal,
motivasi,
kompleksitas audit, due profesional care dan
time budget pressure secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja manajerial. Berdasarkan data pada
Tabel 6 dapat dilihat nilai signifikan dari
peran
pendidikan
formal,
motivasi,
kompleksitas audit, due profesional care dan
time budget pressure adalah 0,000 < 0,050
ini menunjukan bahwa secara simultan
variabel peran pendidikan formal, motivasi,
kompleksitas audit, due profesional care dan
time budget pressure secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja auditor internal dalam pengawasan
keuangan daerah.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Secara simultan, peran pendidikan
formal, motivasi, kompleksitas audit,
due profesional care dan time budget
pressure
secara
bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan
secara simultan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah
pada
Kantor
Inspektorat
Kabupaten Gianyar dan Kabupaten
Bangli, yang ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 dengan taraf
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
2. Peran pendidikan formal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
auditor internal dalam pengawasan
keuangan
daerah
pada
Kantor
Inspektorat Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli, yang ditunjukkan
dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 dengan taraf signifikansi lebih
kecil dari 0,05.

3. Motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah
pada
Kantor
Inspektorat
Kabupaten Gianyar dan Kabupaten
Bangli, yang ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,003 dengan taraf
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
4. Kompleksitas audit berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah
pada
Kantor
Inspektorat
Kabupaten Gianyar dan Kabupaten
Bangli, yang ditunjukkan dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,048 dengan taraf
signifikansi lebih kecil dari 0,05.
5. Due profesional care berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
auditor internal dalam pengawasan
keuangan
daerah
pada
Kantor
Inspektorat Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli, yang ditunjukkan
dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 dengan taraf signifikansi lebih
kecil dari 0,05.
6. Time budget pressure berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
auditor internal dalam pengawasan
keuangan
daerah
pada
Kantor
Inspektorat Kabupaten Gianyar dan
Kabupaten Bangli, yang ditunjukkan
dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 dengan taraf signifikansi lebih
kecil dari 0,05.
B. Saran
1. Dengan
mempertimbangkan
peran
pendidikan
formal,
motivasi,
kompleksitas audit, due profesional care
dan time budget pressure yang dapat
meningkatkan kinerja auditor internal
dalam pengawasan keuangan daerah pada
Kantor Inspektorat Kabupaten Gianyar
dan Kabupaten Bangli, maka diharapkan
pada Kantor Inspektorat lain juga
meningkatkan peran pendidikan formal,
motivasi, kompleksitas audit, due
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profesional care dan time budget
pressure dengan baik.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya
dapat meneliti pengaruh-pengaruh lain
yang bisa meningkatkan kinerja auditor
internal dalam pengawasan keuangan
daerah selain peran pendidikan formal,
motivasi, kompleksitas audit, due
profesional care dan time budget
pressure.
3. Peneliti juga menyarankan untuk
penelitian selanjutnya
agar dapat
diperbandingkan
dengan
Kantor
Inspektorat daerah lain sehingga dapat
diperbandingkan model yang diteliti.
4. Dalam mengedar kuesioner diharapkan
peneliti betul-betul terjun kelapangan
untuk menanyakan pada responden,
karena kompleksitas audit hasilnya
bertentangan dengan teori.
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