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Auditor is an independent agent whose duty is to assess whether a financial report has been prepared based on 
generally accepted accounting principles. On doing his/her duty, an auditor gains trust not only from clients 
but also from those who need the audited financial report. Therefore, to maintain and get more trust from those 
who need the information, an auditor has to have enough abilities, such as intellectual and emotional abilities. 

The concepts used in this research are intellectual and emotional intelligence, which are treated as independent 
variables, and job satisfaction which is treated as an intervening variable, while the auditor performance is 
treated as a dependent variable. 

This research is aimed to investigate whether intellectual and emotional intelligence have any significant effect 
to the auditors performance using job satisfaction as an intervening variable. Data (N = 76) for this research 
were collected with questionnaires from auditors at 12 Public Accountant Offices in Semarang. 

The result of this research shows that there was a significant effect of intellectual, emotional intelligence, and 
job satisfaction to auditors performance. Intellectual and emotional intelligence affected auditors performance 
through job satisfaction as intervening variable, yet the real relationship was direct. Therefore, the job satisfaction 
as the intervening variable was not proven. In this research, the multiple regression analysis unit was employed, 
and the path analysis which was an extension of the multiple regression was employed to test the job satisfaction 
as the intervening variable (Ghozali 2002: I 04). 

Keywords : Intellectual intelligence, emotional intelligence, job satisfaction, auditor performance, path analysis. 

Pendahuluan 

Pada umumnya perkembangan perusahaan berkaitan dengan profesi auditor atau dapat dikatakan profesi 
auditor tidak akan adajika tidak ada perusahaan. Perusahaan perseroan terbatas yang bersifat terbuka 
menyebabkan profesi auditor semakin dibutuhkan karena manajemen perusahaan terpisah dengan pemilik 
perusahaan. Penanam modal dalam hal ini yaitu sebagai pemilik perusahaan yang sesungguhnya sangat 
membutuhkan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang dihasilkan manajemen. Profesi auditor 
diperlukan untuk menilai apakah suatu laporan keuangan yang diberikan manajemen dapat atau tidak 
dapat dipercaya. 

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum 
terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor yang mempunyai 
keahlian dalam audit sebagai pihak yang independen diperlukan untuk menentukan kewajaran laporan 
keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam semua hal yang 
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berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor (IAI 
2001). 

Kemampuan secara umum dapat diartikan sebagai kompetensi. Kemampuan akan mendasari 
kemampuan kerja di perusahaan yang akhimya kemampuan tersebut akan menentukan baik buruknya 
kinerja seseorang,j uga akan berkaitan dengan puas tidaknya seseorang akan pekerjaannya. "Intelligence 
is a strong correlate-perhaps even a determinant-of many important outcomes in life, such as 
educational and occupational attainment and job performance " (Ganzach 1998). 

Menurut Robbins ( 1996), kemampuan intelektual meliputi (a) kemampuan melakukan analisis dengan 
cepat dan tepat (b) kemampuan untuk pemahaman membaca dan mendengar (c) kemampuan 
menggunakari. logika dan menilai argumen (d) kemampuan daya in gat masa lalu. Akuntan bertindak 
sebagai konsultan yang membantu memecahkan masalah-masalah bisnis dan organisasi (Bryant et al. 
2006), sehingga kemampuan intelektual sangat dibutuhkan oleh akuntan termasuk auditor. 

Kemampuan tidak hanya meliputi kemampun intelektual (IQ) namun juga meliputi kemampuan I 
kecerdasan emosional. Kemampuan emosi atau emotional intelligence menunjukkan potensi untuk 
mempelajari keterampilan-keterampilan praktis yang didasarkan pada lima unsumya: kesadaran diri , 
motivasi, pengaturan diri, empati, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan 
emosi menunjukkan berapa banyak potensi itu telah diterjemahkan ke dalam kemampuan di tempat kerja 
(Goleman 2001: 39). Pembukaan rahasia kemampuan emosional adalah subjek yang menarik untuk 
diskusi 1ebih !an jut (Kumar & Rastogi 2007). 

Karyawan yang tergabung dalam suatu organisasi, membawa seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat 
dan penga1aman masa lalu yang menyatu membentuk harapan kerja (Davis & Newstrom 1985). 
Kepuasan kerja merupakan suatu fungsi dari hubungan yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan 
seseorang dari suatu pekerjaan dengan apa yang ditawarkan oleh pekerjaan tersebut (Christen, Iyer & 
Soberman 2006). Puas atau tidaknya seorang karyawan terhadap pekerjaannya akan berpengaruh terhadap 
kinerja dari karyawan tersebut, yang selanjutnya kinerja karyawan tersebutjuga akan mempengaruhi 
kinerja organisasi. Organisasi yang memiliki karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan cenderung 
lebih efektif dibandingkan dengan organisasi yang karyawannya kurang puas terhadap pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian Jatar belakang diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada 
tidaknya pengaruh kemampuan auditor dalam hal ini kemampuan intelektual dan kemampuan emosional 
serta kepuasan kerja auditor terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi auditor independen dalam meningkatkan kinerjanya. Selain itu, penelitian inijugadiharapkan 
dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori dan juga kontribusi praktis untuk organisasi terutama 
Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengelola sumber daya manusianya. 

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Konsep Kemampuan Auditor 

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1997), kemampuan (ability) menunjukkan kecakapan 
seseorang seperti pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills). Seorang karyawan yang tidak 
memiliki kemampuan untuk menganalisis persoalan mungkin sekali tidak akan berusaha sungguh-sungguh 
untuk memecahkannya 
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Kemampuan atau (ability) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam 
suatu pekerjaan (Robbins 2001: 3 7). Kemampuan auditor menunjukkan terdapatnya pencapaian dan 
pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk 
memberikanjasa dengan kemudahan dan kecerdikan (Noviyanti 2003). 

Konsep Kemampuan Intelektual 

Menurut Robbins (200 1: 3 7) kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk 
menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas mental. 

Robbins (2001) mengungkapkan 7 tujuh dimensi kemampuan intelektual: number aptitude, verbal 
comprehension, perceptual speed, inductive reasoning, deductive reasoning, spatial visualization, 
dan memory. 

Konsep Kemampuan Emosional 

Menurut Goleman (2002 : 45), kemampuan/kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi 
diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan 
kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 
berpikir, berempati dan berdoa. Kemampuan emosional meliputi tiga kategori kemampuan: evaluasi dan 
ekspresi emosi, regulasi emosi, dan penggunaan emosi dalam pengambilan keputusan (Rahim 2007). 

Kemampuan emosional menjadi penting karena kemampuan emosional turut menentukan seberapa baik 
seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimiliki termasuk keterampilan intelektual orang 
tersebut. Selain itu kemampuan emosional ini mampu melatih kemampuan seseorang untuk mengelola 
perasaannya, untuk memotivasi dirinya sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, 
kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, 
serta mampu berempati dan bekerja sama deQgan orang lain. (Trisnawati & Suryaningsum 2003). 

Konsep Kepuasan Kerja 

Menurut Davis dan Newstrom (1990: 105) kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan pegawai 
ten tang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Robbins (200 1) menyatakan bahwa kepuasan 
kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya 
ganjaran yang diterima pekerja dan yang diyakini yang seharusnya diterima. Selanjutnya menurut Handoko 
(1992: 63), kepuasan kerja merupakan cermin perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Perasaan 

. tersebut ditampilkan pada sikap positifkaryawan terhadap pekerjaannya serta segala sesuatu yang dihadapi 
di lingkungan kerjanya. Judge dan Watanabe (1993) melakukan penelitian tentang kepuasan kerja dan 
kepuasan hidup. Dimana kepuasan kerja dipengaruhi oleh 9 variabel antara lain promosi, faktor intrinsik, 
kondisi kerja, pendidikan, penrlaian bersitat subyektif, tingkat penggajian, jam kerja, pengalarrian kerja, 

· dan rotasi I perpindahan. 

Menurut As ' ad (1995: I 04), kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap 
. pekerjaan sendiri , situasi kerja, kerja sama antara pimpinan dengan sesama karyawan, kepuasan kerja 
· adalah hal yang san gat individual, setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 
i dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak hal-hal yang ada dalam pekerjaan yang 
, sesuai dengan individu tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya. 
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Konsep Kinerja Auditor 

Menurut Mulyadi (1993: 420) kinerja merupakan perilaku manusia dalam melaksanakan peranannya 
untuk mencapai tujuan organisasi. Lain halnya Rivai (2003:86) menyebutkan bahwa kinerja merupakan 
seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan 
yang diminta. Kinerjajuga merujuk pada suatu pencapaian karyawan atas tugas yang diberikan . 

Konsep kinerja yang dipakai dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh 
seorang auditor dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya melalui suatu prosedur audit 
yang telah ditetapkan. Beberapa penelitian sebelumnya dari Frucot dan Shearon ( 1991 ), Moizer dan 
Pratt (1988), Brownell dan Hirst (1986), Brownell (1982), dan Jiambalvo (1989) dalam Bryant, Wier & 
Stone (2006) menggunakan evaluasi diri sebagai proksi untuk kinerja auditor. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kemampuan Intelektual terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Kemampuan karyawan seringkali menjadi ukuran atasan untuk memberikan suatu pekerjaan yang menjadi 
tanggungjawab bagi bawahannya. Tidak mungkin seseorang yang memiliki kemampuan kerja rendah 
diberi tanggung jawab yang besar, atau sebaliknya seseorang dengan kemampuan yang tinggi diberi 
tanggungjawab yang kecil. 

Snell dan Dean ( 1992) mengemukakan, apabila kemampuan karyawan rendah akan menggunakan waktu 
dan usaha yang lebih besar dari pada karyawan berkemampuan tinggi untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan menuntut pengetahuan, keterampilan dengan baik. Pengetahuan 
keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang karyawan akan menentukan kesiapan untuk suatu 
pekerjaan. Ketepatan dalam memberikan pekerjaan akan mempengaruhi kepuasan dari seorang bawahan. 

Penelitian Meulmann (1991) dan Barrett dan Forbes (1980) dalam Ganzach (1998) menemukan hubungan 
negatif antara kemampuan intelektual dengan kepuasan kerja. Dengan menggunakan 5.423 sampel, 
Ganzach menemukan bukti bahwa kemampuan intelektual mempunyai pengaruh positif secara tidak 
langsung terhadap kepuasan kerja melalui kompleksitas pekerjaan. 

Cameron dan Heckman (1993); Blackburn dan Neumark (1993); Green dan Riddell (2003) serta Bronars 
dan Oettinger (2006) menemukan bukti terdapat hubungan positif antara kemampuan intelektual dan 
pendapatan yang diterima. Manurung (2004), dalam penelitiannya membuktikan bahwa kemampuan 
kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Pengaruh Kemampuan Emosional terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Kemampuan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan 
yang dimiliki. Selain itu memampukan seseorang mengelola perasaannya. Goleman (2002 : 44) 
menyebutkan setinggi-tingginya, IQ menyumbang kira-kira 20 persen bagi faktor-faktor yang menentukan 
sukses dalam hidup, sebuah bukti yang semakin mengukuhkan bahwa kemampuan emosional, lebih 
ampuh dari IQ. 
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"Not knowing your emotional intelligence tendencies can result in being incompatible with 
other people, not being happy with your job, not succeeding at your job, and being physically 
unhealthy - with stress-related problems". 

etidakmampuan untuk mengetahui kemampuan emosional dapat menyebabkan seseorang tidak bahagia 
dengan pekerjaannya. 

Hasil penelitian Panda (2008) menemukan bahwa kemampuan emosional berhubungan negatif dengan 
stress yang dirasakan. Bar-On (1997) dalam Zeidner, Matthew & Robert (2004) melaporkan hubungan 
antara total skor kemampuan emosional dan kepuasan kerja dengan menggunakan 314 sam pel. Penelitian 
Abraham (2000) menemukan bukti bahwa kemampuan emosional menjelaskan varians yang signifikan 
dalam kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Auditor 

Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang didapatkan ketika seseorang selesai atau sedang 
melakukan pekerjaannya, kepuasan kerja ini akan sangat penting dalam menentukan seberapa baik 
kinerja yang dicapai oleh seorang auditor, seorang yang tidak memiliki kepuasan kerja tidak akan 
menunjukan hasil kerja yang positif atau baik, lain halnya seorang yang puas dengan pekerjaannya atau 
dengan apa yang ia kerjakan akan menunjukkan hasil pekerjaan yang baik dan memuaskan. 

Andrianto (200 1) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kepuasan kerja secara signifikan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2003) juga 
membuktikan hal yang sama dimana kepuasan kerja menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi 
kinerja karyawan. 

Pengaruh Kemampuan Intelektual terhadap Kinerja Auditor Melalui Kepuasan Kerja sebagai 
Variabel Intervening. 

Kepercayaan masyarakat umum atas kinerja auditor san gat penting bagi perkembangan profesi auditor. 
Oleh karena itu setiap auditor harus memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk melakukan 
audit, seperti disebutkan dalam standar umum auditing pertama yang menyebutkan bahwa "audit harus 
dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai 
auditor" standar ini menegaskan bahwa sekalipun seorang memiliki I mempunyai kompetensi yang tinggi 
di bidang lain misalnya bidang bisnis dan keuangan, ia tidak memenuhi persyaratan dalam standar inijika 
tidak memiliki pendidikan dan pengalaman memadai dalam bidang auditing (Noviyanti 2004). 

Penelitian Ganzach (1998) menemukan bukti bahwa kemampuan intelektual berpengaruh negatifsecara 
langsung terhadap kepuasan kerja. Perbedaan kemampuan dapat menghasilkan perbedaan dalam kinerja 
atau produktivitas yang kemudian akan berpengaruh terhadap prospek promosi yang lebih baik atau 
potensi pendapatan yang lebih tinggi (Heineck & Anger 2008). Lebih jauh dikatakan bahwa individu 
dapat diharapkan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik jika ditantang dengan tugas yang lebih 
kompleks dibanding individu dengan kemampuan yang lebih rendah. 
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Yenny (2004) dalam penelitiannyamenyatakan bahwa kemampuan karyawan berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Begitujuga dengan Dubut, (2003) dalam penelitiannyajuga menghasilkan hal 
sama dimana kemampuan karyawan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemampuan intelektual 
ditemukan sebagai faktor yang penting untuk kinerja, khususnya dalam pekerjaan yang kompleks yang 
memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi (Ferris, Witt, dan Hochwarter 2001; Landy, Shankster & 
Kohler 1994). 

Pengaruh Kemampuan Emosional terhadap Kinerja Auditor melalui Kepuasan Kerja sehagai 
Variahel Intervening 

Goleman (2002: 212) mengungkapkan dalam memantapkan karier seseorang, mungkin tidak ada yang 
lebih penting selain mengenali perasaan-perasaan terdalam seseorang mengenai hal-hal yang dikerjakan 
dan perubahan-perubahan yang mungkin membuat seseorang sungguh-sungguh lebih puas dengan 
pekerjaannya. 

Penelitian Rahim (2007) menemukan bukti bahwa pengenalan diri berhubungan positif dengan pengendalian 
diri, empati, dan ketrampilan sosial; pengendalian diri berhubungan positif dengan empati dan ketrampilan 
sosial; empati dan ketrampilan sosial berhubungan positif dengan motivasi; yang kemudian berhubungan 
positif dengan kemampuan dalam memecahkan masalah. Wong, Wong, dan Law (2007) menemukan 
bukti bahwa kemampuan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Cina. 

Penelitian Rathi dan Rastogi (2008) menunjukkan bahwa kemampuan emosional berpengaruh positif 
terha'dap occupational self-efficacy. Karyawan dengan kemampuan emosional yang lebih tinggi lebih 
efektif jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki kemampuan emosional yang lebih rendah. 
Kemampuan emosional ditemukan berpengaruh positif terhadap efektivitas kepemimpinan, kepuasan 
kerja dan kinerja (Rosete dan Ciarrochi 2005; Wong dan Law 2002). 

Perumusan hipotesis : 
H 1 . kemampuan intelektual berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 
H 2 kemampuan emosional berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 
H 3 Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
H

4 
kemampuan intelektual melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

H
5 

kemampuan em6sional melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Kern am puan 
r--

lntelektual 

Kemampuan 
r--

Em osional 
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Metode Penelitian 

Populasi dan Besaran Sampel 

Populasi penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di kantor-kantor Akuntan Publik di Semarang. 
Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini adalah Accidental Sampling dimaria teknik penentuan 
sam pel berdasarkan kebetulan, yaitu auditor di KAP di Semarang, yang secara kebetulan bertemu dengan 
peneliti. Jumlah sampel sebanyak 76 responden. 

Pengukuran Variabel 

Kemampuan Intelektual ( Sebagai Variabel /ndependen) 

Kemampuan intelektual diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Santoso (2004) 
dengan 7 item pertanyaan (a= 0,761). 

Kemampuan Emosional (Sebagai Variabel lndependen) 

Kemampuan emosional diukur dengan menggunakan 16 item pertanyaan (a= 0,800). 

Kepuasan Kerja (Sebagai Variabel Independen) 

Tingkat kepuasan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan individu auditor yang 
bekerja di KAP. lndikator empirik dari kepuasan kerja adalah (1) pekerjaan itu sendiri, (2) hubungan 
dengan atasan, (3) hubungan dengan ternan sekerja, (4) gaji yang diperoleh, (5) promosi. Instrumen yang 
dipakai untuk mengukur kepuasan kerja terdiri dari 9 item yang digunakan oleh Samsari (2004) (a= 
0,765). 

Kinerja Auditor (Sebagai Variabel Dependen) 

Dalam penelitian ini kinerja diukur dengan menggunakan 14 item pertanyaan (Effendy 2004) (a= 0,823). 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan secara langsung datang ke kantor akuntan publik di kota 
Semarang dan melakukan penyebaran kuesioner kepada para auditor untuk memperoleh data penelitian 
yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Dari I 00 kuesioner yang didistribusikan, 76 kuesioner kembali dan dapat digunakan untuk analisis. 

Metode Analisis 

Untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui pengaruh kemampuan 
intelektual (X1), kemampuan emosional (X2) dan kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja auditor (Y) 
menggunakan alat regresi berganda. 

Rumusan persamaan regresi berganda adalah: 
Y = a + blxl + b2x2 + b3x3 +e .. .... .. .......................... .... .... ...... .. .. ............ .... .. .. .. (1) 
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dimana, y -Kinerja auditor 
a Konstanta 
b Koefisien Regresi 
X1 Kemampuan intelektual 
X2 Kemampuan emosional 
X3 Kepuasan kerja 
e error (Variable pengganggu) 

Sedangkan untuk menguji pengaruh varibel intervening digunakan metode analisisjalur (path analysis ). 
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah 
penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang 
telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali 2002:104 ). 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengujian Hipotesis 

Untuk mempermudah pembahasan, pemaparan akan terlebih dahulu menampilkan hasil pengujian terhadap 
kedua hipotesis yang dimaksud yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai basil 

yang diperoleh. Pada tabell menampilkan hasil pengujian hipotesis. 

Variabel Independen 

Kemampuan intelektual 
Kemampuan Emosional 
Kepuasan Kerja 
F-statistik: 25.482 
Adjusted R-Square : 0,495 

Bentuk persamaan regresi berganda : 

Tabel 1 
Hasil Uji Hipotesis 

Koefisien 
Re resi 

0.588 
0.232 
0.274 

Y = 11.941 + 0.588X 1 + 0.232X2+ 0.274X3+ e 

t-test 

3.739 
4.365 
2.984 

Signifikasi 

0.000 
0.000 
0.004 

Baik konstanta maupun koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai yang positif. Hal ini 
menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah, berarti kinerja 
auditor akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan intelektual , kemampuan 
emosional dan kepuasan kerja auditor. 

Dari uji AN OVA atau F test, didapat F hitung adalah 25.482 dengan tingkat signifikansi 0,000 . Artinya 
kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja auditor. Dalam perhitungan regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi 
(Ac(justed R Squared) sebesar 0.495 atau 49.5 persen, berarti semua variabel independen yang digunakan 
dalam regresi berganda ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 49.5 persen. Atau dengan 
kata lain variabel kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kepuasan kerja mampu memberikan 
kontribusi sebesar 49.5 persen dalam menjelaskan variabel kinerja auditor. Sedangkan si sanya sebesar 
50.5 persen dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak disertakan dalam penel it ian 

Ill!. 
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Uji Hipotesis 1: Kemampuan intelektual berpengaruh terhadap kepuasan kerja audi1or 

Anal isis pengaruh kemampuan intelektual terhadap kepuasan kerja dilakukan dengan memanfaatkan uji t. 
Pengujian terhadap hipotesis pertama ini dilakukan dengan membandingkan statistik t-test dengan statistik 
t-tabel pada tingkat alpha sebesar 5 persen. Jika statistik t-test < statistik t-tabel berarti kemampuan 
intelektual tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja sedangkanjika statistik 
t-test > statistik t-tabel berarti kemampuan intelektual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan kerja. 

Berdasarkan hasi I perhitungan regresi berganda dapat diketahui statistik t -test untuk variabel kemampuan 
intelektual(X) yang bernilai 2.715 ternyata lebih besar dari statistik t-tabel pada tingkat alpha sebesar 
0.05 yang bernilai 1.9925. Hal ini menunjukkan variabel kemampuan intelektual mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan kerja, hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelurnnya 
oleh Manurung (2004) dimana kemampuan intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

eiJa. 

ariabel Kemampuan intelektual (X,) memiliki beta (koefisien regresi yang distandarkan) sebesar 0.331 
_:ang menunjukkan bahwa variabel kemampuan intelektual (X

2
) memiliki pengaruh terhadap variabel 

tinerja auditor (Y) dengan kontribusi sebesar 33.1 persen. 

'}i Hipotesis 2 : Kemampuan emosional berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

dasarkan hasil perhitungan regresi berganda dapat diketahui statistik t-test untuk variabel Kemampuan 
sional (Xz) yang bernilai 2.601 ternyata lebih besar dari statistik t-tabel pada tingkat alpha sebesar 

.o-yang bernilai 1.9925. Hal ini menunjukkan variabel kemampuan emosional mempunyai pengaruh 
g signifikan terhadap kepuasan kerja. 

- · bel kemampuan emosional (X
2

) yang memiliki beta (koefisien regresi yang distandarkan) terbesar 
tara variabel independen lainnyayaitu sebesar 0.385 yangmenunjukkan bahwa variabel kemampuan 
· onal (X

2
) memil iki pengaruh paling dominan terhadap variabel kinerja auditor (Y) dengan kontribusi 

~~.r 38.5 persen. 

Hipotesis 3 : Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Auditor 

!lcrla:;arkan hasil perhitungan regresi berganda dapat diketahui statistik t-test untuk variabel kepuasan 
) yang bernilai 4.634 ternyata lebih besar dari statistik t-tabel pada tingkat alpha sebesar 0.05 

_ ~ ~ilai 1. 9925. Hal ini berarti variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
~OJ·ra auditor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (200 1 ), maupun 
1.*=:.:gan penelitian yang dilakukan olehAstuti (2003) dimana kepuasan kerja ikut atau menjadi salah satu 
._:id:Jel yang mempengaruhi kinerja. 

1iil:m~el keputusan kerja (X
3

) memiliki beta (koefisien regresi yang distandarkan) sebesar 0.263 yang 
~-~DJllkkan bahwa variabel kepusan kerja (X

3
) memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja auditor 

gan kontribusi sebesar 26.3 persen. 
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Uji Hipotesis 4 : Kemampuan Intelektual melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
berpengaruh terhadap kinerja auditor 

Untuk menguji hipotesis keempat ini digunakan koefisienjalur, koefisien jalur adalah standardizedkoefisien 
regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi 
yang dihipotesiskan. Dalam hal ini ada dua persamaan : 

Kepuasan kerja = b, kemampuan intelektual + e 1 
Kinerja auditor = b, kemampuan intelektual + b

3 
Kepuasan kerja + e2 

Hasil output SPSS perhitungan regresi berganda dapat diketahui nilai standarized beta kemampuan 
intelektual pada Persamaan satu sebesar 0.301 dan signifikan pada 0.008, statistik t-test untuk variabel 
kemampuan intelektual (X) yang bernilai 2.715 ternyata lebih besar dari statistik t-tabel pada tingkat 
alpha sebesar 0.05 yang bernilai 1.9925. Hal ini menunjukkan variabel kemampuan intelektual mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Nilai koefisien standarized beta 0.301 merupakan 
nilai path atau jalur p2. Pada output SPSS persamaan regresi dua (2) nilai standarized beta untuk 
kemampuan intelektual 0.422 dan kepuasan kerja 0.347 semuanya signifikan. Berdasarkan hasil 
perhitungan regresi berganda dapat diketahui bahwa statistik f-test pada tingkat alpha sebesar 5 persen 
adalah sebesar 23.004, yang ternyata lebih besar dari statistik f tabelnya yaitu sebesar 3 .12. Dengan 
demikian berarti variabel kemampuan intelektual dan variabel kepuasan kerja secara serentak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Nilai standarized beta kemampuan intelektual 0.422 
merupakan nilai jalur path p1 dan nilai standarized beta untuk kepuasan kerja 0.347 merupakan nilai 
jalur path 3 

Kepuasan kerja ~ 0.
3 ~ ~47 

Kemampuan ______ 0_.4_2_2 ____ ..,. Kinerja auditor 
intelektual 

Sumber: Data primer 

Gambar2 
Pengaruh Kemampuan Intelektual terhadap Kinerja Auditor 

melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

Hasil anal isis jalur menunjukan bahwa kemampuan intelektual dapat berpengaruh langsung ke kinerja 
auditor dan dapatjuga berpengaruh tidak langsung yaitu dari kemampuan intelektual ke kepuasan kerja 
(sebagai variabel intervening) lalu ke kinerja auditor. Besarnya pengaruh langsung yaitu 0.422 sedangkan 
besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu 
(0.301) X (0.347) = 0.104447. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien 
hubungan tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah langsung, 
yaitu kemampuan intelektual berpengaruh secara langsung ke kinerja auditor. 
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Uji Hipotesis 5 : Kemampuan emosional melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
berpengaruh terhadap kinerja auditor · 

Untuk menguji hipotesis ke lima ini digunakan koefisienjalur, koefisienjalur adalah standardizedkoefisien 
regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi 
ang dihipotesiskan. Dalam hal ini ada dua persamaan : 

Kepuasan kerja = b
2 

kemampuan emosional + e 1 
Kinerja auditor = b

2 
kemampuan emosional + b

3 
Kepuasan kerja + e2 

Hasil output SPSS perhitungan regresi berganda dapat diketahui nilai standarized beta kemampuan 
intelektual pada Persamaan satu sebesar 0.289 dan signifikan pada 0.0 11, statistik t-test untuk variabel 
kemampuan intelektual (X) yang bernilai 2.601 ternyata lebih besar dari statistik t-tabel pada tingkat 
alpha sebesar 0.05 yang bemilai 1.9925. Hal ini menunjukkan variabel kemampuan intelektual mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Nilai koefisien standarized beta 0.289 merupakan 
nilai path atau jalur p2. Pada output SPSS persamaan regresi dua (2) ni1ai standarized beta untuk 
kemampuan intelektual 0.462 dan kepuasan kerja 0.340 semuanya signifikan. Berdasarkan basil 
perhitungan regresi berganda dapat diketahui bahwa statistik f-test pada tingkat alpha sebesar 5 persen 
adalah sebesar 26.516 yang ternyata lebih besar dari statistik f tabelnya yaitu sebesar 3.12. Dengan 
demikian berarti variabel kemampuan emosional dan variabel kepuasan kerja secara serentak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Nilai standarized beta kemampuan intelektual 0.462 
merupakan nilai jalur path pl dan nilai standarized beta untuk kepuasan kerja 0.340 merupakan nilai 
jalur path 3 

~ 
Kepuasan kerja ~ 0.

3 ~40 

Kemampuan _______ 0_.4_6_2 ____ _. Kinerja auditor 
emosional 

Sumber: Data Primer 

Gambar3 
Pengaruh Kemampuan Emosional terhadap Kinerja Auditor 

melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

Hasil analisisjalur menunjukan bahwa kemampuan emosional dapat berpengaruh langsung ke kinerja 
auditor dan dapatjuga berpengaruh tidak langsung yaitu dari kemampuan emosional ke kepuasan kerja 
( sebagai variabel intervening) lalu ke kinerja auditor. Besarnya pengaruh langsung yaitu 0.462 sedangkan 
besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu 
(0.289) X (0.340) = 0.09826. Oleh karena koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan 
tidak langsung, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah langsung, yaitu 
kemampuan emosional berpengaruh secara langsung ke kinerja auditor. 
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Simpulan dan Implikasi 

Berdasarkan hasil anal isis dan bahasan anal isis yang telah diuraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 

I. Variabel kemampuan intelektual dan kemampuan emosional mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel kepuasan kerja 

2. Variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja auditor 
3. Dengan menggunakan koefisienjalur, menunjukan bahwa kemampuan intelektual dan kemampuan 

emosional berpengaruh langsung ke kinerja auditor (tidak melalui kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening). 

Implikasi Teoritis 

Berikut ini akan disajikan beberapa implikasi toeritis terhadap hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya 
yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori yang ada: 

l. Penelitian ini menemukan bukti bahwa kemampuan intelektual maupun kemampuan emosional 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Manurung (2004), dimana jika seseorang tidak memiliki kemampuan intelektual maupun 
kemampuan emosional yang cukup dimungkinkan ia tidak memiliki kepuasan kerja, lain halnya 
seseorang yang memiliki kemampuan intelektual maupun kemampuan emosional yang tinggi maka 
ia akan memil iki kepuasan kerja yang tinggi pula. 

2. Penelitian ini menemukan bukti bahwakemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kepuasan 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah 
dilakukan oleh Yenny (2004), Dubut (2003), dimana dalam penelitiannya mereka membuktikan bahwa 
kemampuan berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan untuk kepuasan kerja, hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan Andrianto (200 1) dan Astuti (2003), dim ana mereka 
menyebutkan bahwa kepuasan kerja akan mempengaruhi kinerja auditor. Dengan demikian hasil 
dari penelitian ini menambah dukungan terhadap teori bahwa kemampuan intelektual, kemampuan 
emosional dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

Im plikasi Terapan 

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para auditor 
independen yang bekerja pada kantor Akuntan Publik di Semarang: 

I. Seseorang yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup maka kinerjanya pun akan dapat 
meningkat. Sehingga auditor harus berusaha meningkatkan kemampuan intelektual yang ia miliki, 
bisa saja dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar/ diklat audit yang sering diadakan 
oleh lembaga pendidikan maupun yang diadakan oleh IAPI. 

2. Kemampuan emosional menjadi penting karena kemampuan emosional turut menentukan seberapa 
baik seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimiliki, dan apabila seseorang mampu 
menggunakan ketrampilan yang iamiliki secara maksimal, maka otomatis kinerjanyapun akan dapat 
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meningkat, Kemampuan emosional seorang auditor harus ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk 
mendukung supaya kepuasan kerja dan kinerja dapat meningkat juga. Upaya untuk meningkatkan 
kemampuan emosional dapat dilakukan dengan meningkatkan pengenalan diri, pengendalian diri, 
motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. 

3. Puas atau tidaknya seorang karyawan terhadap pekerjaannya akhirnya akan 'berpengaruh terhadap 
kinerja dari karyawan tersebut, karyawan yang lebih puas dengan pekeijaannya akan cenderung 
lebih efektif dibandingkan dengan organisasi yang karyawannya kurang puas terhadap pekerjaannya, 
atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki rasa puas akan pekerjaannya maka otomatis 
kinerjanya dapat meningkat, maka dari itu seorang auditor sebaiknya dapat menikmati apa yang ia 
kerjakan, menjaga hubungan kerja sama dengan atasan maupun rekan sekerja, sehingga rasa puas 
dan senang akan pekerjaannya dapat tercipta sehingga otomatis ketika ia mengerjakan apa yang 
menjadi tanggungjawabnya akan terasa ringan dan akhirnya kinerja dapat meningkat. 

Keterbatasan Penelitian 

Adapun beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

I. Untuk penelitian ini sam pel yang diambil terbatas, yaitu hanya auditor-auditor yang berada di kota 
Semarang saja, sehingga ada kemungkinan basil dari penelitian ini berbedajika sampel yang diambil 
berasal dari seluruh Jawa Tengah atau seluruh Indonesia. · 

2. Penelitian inijuga tidak mempertimbangkan seluruh variabellain yang mungkin mempengaruhi kineija 
auditor, dalam penelitian ini diasumsikan hanya tiga variabel (kemampuan intelektual dan kemampuan 
emosional sebagai variabel independen dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening) yang 
memiliki kemungkinan potensial mempengaruhi kinerja auditor secara signifikan. Variabel ini hanya 
mewakili sebesar 49.5 persen dari variabellain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja auditor. 

3. Pengukuran untuk variabel kemampuan intelektual diukur dengan persepsi responden. terhadap 
kemampuan intelektualnya sendiri sehinggajawaban bisa bias, karenaorang cenderung untuk menilai 
dirinya sendiri baik. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan kuesioner yang 
benar-benar dapat mengukur kemampuan intelektual seseorang, misalnya melalui semacam tes 
mengenai kemampuan auditing dan accounting dari auditor. 

Penelitian Mendatang 

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan minimal dapat mendorong dan memicu dilakukan penelitian
penelitian berikutnya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan dalam 
Penelitian selanjutnya penting untuk mempertimbangkan: 

1. Selain responden mengisi kuesioner untuk menilai dirinya sendiri, bisa saja juga dilakukan penelitian 
dengan ditanyakan langsung kepada pimpinan atau rekan sekerja untuk memperoleh data yang lebih 
nyata, karena biasanya ketika seseorang menilai dirinya sendiri mereka akan menilai lebih tinggi dari 
apa yang sebenarnya. · 

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengujian model yang sama pada kelompok 
sampel yang lebih besar lagi atau berada di wilayah yang berbeda, misalnya saja di kota-kota besa:r 
seperti Jakarta. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian yang ada dengan 
memperhatikan atau menambahkan beberapa variabellain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja 
auditor. Misalnya saja seperti keahlian audit, komitmen organisasi, independensi, motivasi kerja, 
insentif, kompensasi, dan lain sebagainya. 
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