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ABSTRACT 

This study empirically examined the influence and relationship mentoring 
program with role stress, job satisfaction, Job Performance and turnover intention 
auditor profesional in the public accounting firm. To collect the data, a research 
instrument was prepared to participant. The data from questionare are 110 and this study 
uses full structural equation modeling (SEM) AMOS 4. 

The results of this study  found formal mentoring and informal mentoring in 
the public accounting firm increase culture of job performance auditor within the public 
accounting firm, but found negatively not significan Job Performance to turnover 
intention and influence mentoring to role conflict.The result of this stream of researh that  
the public accounting firm use mentoring program increase culture of job performance 
auditor and have mentoring theory suggests mentors provide a positive influence on 
protégé, helping to integrate into an organizational role. Mentors are wiewed as crucial 
for obtaining information about organizational members. Providing critical feedback 
during complex assignments and learning how to manage work groups, peers and 
superiors. Mentoring programmes in organizations seeking to manage better the career 
development of employees. Mentoring program are those in which new profesional 
employees are assigned to older managers to assist in adjusting to the organizational 
culture and provide career development functions in in the public accounting firm. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara 
implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan 
dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam (Kreitner dan Kinicki, 1995). 
Definisi ini menyoroti tiga karakteristik budaya organisasi yang penting. Pertama budaya 
organisasi diberikan kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi. Kedua, budaya 
organisasi mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. Ketiga, budaya berlaku 
pada dua tingkat yang  berbeda yaitu masing-masing tingkat bervariasi dalam kaitannya 
dengan pandangan ke luar dan kemampuan bertahan terhadap perubahan. 

Sedangkan sosialisasi  organisasi didefinisikan sebagai proses seorang 
mempelajari nilai, norma dan perilaku yang dituntut, yang memungkinkan anggota 
organisasi berpartisipasi sebagai anggota organisasi. Sosialisasi organisasi merupakan 
mekanisme kunci yang digunakan oleh organisasi untuk menanamkan budaya organisasi. 
Sosialisasi organisasi  dapat mengubah orang baru menjadi orang yang berfungsi penuh  
dalam mempromosikan dan mendukung nilai dan keyakinan dasar organisasi (Kreitner 
dan Kinicki,1995). 

Sosialisasi merupakan proses keorganisasian yang luar biasa pentingnya. Lewat 
sosialisasi, organisasi berusaha pertama-tama mencapai tingkat hasil karya individual 
yang tinggi, walaupun hasil karya kelompok dan keorganisasian juga diperluas oleh usaha 
sosialiasi yang efektif. Menurut Gibson et.al (1998) sosialisasi keorganisasian adalah 
proses yang dialami individu untuk menghargai nilai, kemampuan, perilaku yang 
diharapkan dan pengetahunan sosial yang diperlukan untuk mengasumsikan peranan 
keorganisasian dan untuk berpartisipasi dalam organisasi. Kegiatan khusus dari sosialisasi 
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berbeda-beda diantara organisasi, namun tujuannya tetap sama mengintegrasikan atau 
menyatu-padukan  kepentingan individual dengan kepentingan keorganisasian. 

Menurut Gibson et.al (1992) dari pandangan individu, proses sosialisasi berkaitan 
dengan pengembangan karir. Individu memandang organisasi sebagai tempat untuk 
mencari kesempatan mendapatkan pengalaman kerja yang memuaskan yang berupa karir 
yang memuaskan  dengan   proses sosialisasi berusaha  menjadikan individu mengartikan 
kegiatan yang memuaskan dirinya sebagai kegiatan yang menyebabkan hasil karya 
menjadi efektif, baik hasil karya kelompok maupun keorganisasian. Selanjutnya menurut 
Gibson et.al (1992) proses pengembangan karir individiual berhubungan erat dengan 
proses sosialiasi keorganisasian. 

Sosialisasi dapat  melalui mentoring (pelatihan) yang didefinisikan sebagai proses 
membentuk  dan mempertahankan hubungan yang berkembang yang berlangsung secara 
intensif antara karyawan senior (pementor) dan karyawan junior. Mentoring merupakan 
bagian dari pengembangan budaya prestasi kerja yang penting karena tiga alasan. 
Pertama, mentoring menyumbangkan pembentukan rasa kesatuan dengan meningkatkan 
penerimaan nilai dasar organisasi di dalam organisasi. Kedua, aspek sosialisasi mentoring 
juga meningkatkan rasa keanggotaan dan yang ketiga mentoring dapat meningkatkan 
hubungan antar pribadi di antara anggota organisasi. 

Membangun budaya dengan program in-house mentoring dalam berbagai bisnis 
menurut Messmer (1988) akan mendapatkan  keuntungan jangka pendek dan panjang 
dalam masing-masing program. Misalnya dapat mengembangan skills, pengetahunan dan 
gaya kepemimpinan agar lebih profesional, program ini dapat meningkatkan  komitmen 
karyawan dan akan berdampak lebih baik. Program mentoring dapat lebih sukses dalam 
mengembangkan pembawaan baru, juga sebagai perekrutan level staff junior dan 
memberikan pada staff untuk lebih cepat dalam mengambil prosedur keputusan. 
Pementor dapat bertindak sebagai pemberi orientasi mengenai perusahaan, sebagai 
penasehat kepercayaan mengenai isue pengembangan karir dalam  budaya perusahaan. 
Menuntun dengan cheklist merupakan suatu design program mentoring untuk 
menyesuaikan dengan tujuan dan strategi organisasi. Selain itu menurut Messmer (1988) 
suatu survey dilakukan oleh Accountemps Mentoring Survey terhadap 150 eksekutif di 
America, mengenai seberapa penting bagi profesional baru dalam memulai karir dengan 
melalui program mentor?. Dari 150 eksekutif menjawab 50% sangat penting,  agak 
penting 44%, agak tidak penting 5% dan yang menjawab tidak tahu 1 %. Sedangkan 
pertanyaan mengenai bagaimana keuntungan besar pribadi dari pementor . Dari 150 
eksekutif yang menjawab 63 % menjawab dapat dijadikan suatu sumber kepercayaan dan 
nasehat, 22% menjawab memungkinkan untuk menjadikan lebih profesional dibidang 
industri, 6 % dapat menjadikan suatu dukungan morale, dan 8 % menjawab untuk 
memulai suatu kontak jaringan sedangkan 1 % menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. 

Menurut Peryataan Standar Auditing (PSA)  No. 04 tahun 2001 dalam standar 
umum yang pertama bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang 
memiliki keahlian dan pelatihan teknis. Selanjutnya dalam PSA tersebut dikatakan  
bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor 
harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang 
auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal  auditor 
diperluas dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk  
memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus melalui pelatihan teknis 
yang cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. 
Asisten junior yang baru masuk ke dalam karier auditor harus memperoleh pengalaman 
profesionalnya dengan supervisor yang memadai dan review atas pekerjaannya dari 
atasannya yang lebih berpengalaman. Selanjutnya dalam PSA tersebut dikatakan bahwa 
yang dimaksud dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya yang 
terus-menerus terhadap perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesi. Karyawan 
harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip 
akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan. 
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Selain itu menurut Sawyer (1991) pelatihan memberikan pada seseorang 
kemampuan yang baru, kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri dengan 
lebih baik atau membantu yang memegang pekerjaan baru. Selanjutnya dikatakan oleh 
Sawyer (1991) auditor mempunyai kebutuhan latihan-latihan yang berbeda dengan 
orientasi apabila auditor keluar dari sekolah atau dari disiplin lain seperti akuntan publik. 
Dalam perspektif pengendalian, pelatihan (mentoring) termasuk dalam unsur 
pengendalian administrative  atau administrative control. Menurut Sawyer (1991) 
administrative control adalah meliputi rencana organisasi dan semua metode dan 
prosedur yang terutama dihubungkan dengan efisiensi kegiatan dan ketaatan pada 
kebijaksanaan yang biasanya tidak berhubungan langsung dengan dengan catatan 
keuangan, dalam  pengendalian ini meliputi pengendalian dengan analisa statistik, time 
and motion study, laporan-laporan kegiatan, program latihan pegawai dan pengawas 
kualitas. 

Teori dinamika peran yang dikembangkan oleh Kahn, Wolfe Quinn, Snock & 
Rosenthal (1964) menyebutkan bahwa orang mempelajari peran organisasional mereka 
dari pengharapan-pengharapan peran yang disampaikan oleh anggota-anggota lain dalam 
set peran (pengawas dan rekan kerja). Pementor, sebagai anggota organisasi yang lebih 
berpengalaman yang tertarik untuk mengembangkan dan menumbuhkan karir seseorang 
(Hunt & Michael 1983), juga merupakan anggota dari set peran tersebut. Jadi secara 
definisi, pementor memiliki informasi-informasi yang jika disampaikan kepada peserta 
mentoring, akan memperjelas perannya sebagai pementor. Disamping memberikan 
informasi yang memperjelas perannya, pementor juga memberikan alternatif-alternatif 
kepada peserta mentoringnya untuk mengatasi tuntutan-tuntutan peran, termasuk 
pengharapan-pengharapan peran kontradiktif. Kram (1987) menyatakan bahwa tugas 
pengembangan yang penting bagi pegawai yunior adalah mencari alternatif dan membuat 
pilihan tentang cara untuk melaksanakan peran manajerial. 
 Hasil penelitian Sawyer (1991) menunjukkan bahwa kualitas informasi umpan 
balik dari pengawas dan rekan-rekan kerja berkaitan dengan tingkat ambiguitas peran 
yang lebih rendah sedangkan pertukaran informasi berkualitas yang lebih tinggi antara 
pimpinan dengan pegawai baru bawahan berkaitan dengan ambiguitas peran yang  lebih 
rendah dan meredakan pengaruh negatif (seperti niat pindah) yang muncul akibat tidak 
terpenuhinya pengharapan-pengharapan peran (Major, Koslowski, Chao & Gardner, 
1995). 

Analisis terhadap fungsi-fungsi mentoring dan stres peran menunjukkan adanya 
dua fungsi spesifik mentoring yang diberikan mentoring informal yang berkorelasi 
dengan rendahnya tingkat ambiguitas peran, yaitu; mentoring soal karir (terutama untuk 
akuntan senior), serta perlindungan dan bantuan (terutama untuk manajer senior) selain 
itu dukungan sosial maupun pembentukan peran tidak berkorelasi dengan variasi 
ambiguitas peran. Tidak adanya korelasi ini berlawanan dengan hipotesa Ragins (1997) 
yang menyatakan bahwa karena dukungan sosial menunjang proses sosialisasi dan 
keefektifan peserta mentoring dalam peran-peran profesional, maka fungsi ini semestinya 
berdampak pada variabel-variabel seperti stres peran pekerjaan dan stres peran. 
 Keberadaan program-program mentoring formal ini memunculkan sejumlah 
persoalan unik. Pementor yang ditugaskan secara formal mungkin tidak berinteraksi 
dengan peserta mentoringnya dengan cara yang sama seperti mentoring informal. Jika 
pementor formal tersebut tidak mengawasi peserta mentoringnya, maka pementor tidak 
bisa memberikan informasi umpan balik yang dapat memperjelas peran si peserta 
mentoring dan membantunya dalam proses negoisasi peran Jackson & Schuler, 1985; 
Kahn et al 1964; Sawyer 1992). Meski ada bukti bahwa mentoring informal berkaitan 
dengan rendahnya niat pindah pegawai akuntan publik (Viator & Scandura, 1991), namun 
masih belum diketahui apakah mentoring formal juga berkaitan dengan rendahnya niat 
pindah, baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui proses negoisiasi peran. 
Penelitian ini menyelidiki hubungan potensial mentoring formal dengan stress peran dan 
hasil-hasil kerja dengan menggunakan intsrumen konflik peran yang multidimensi. 
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Berawal dari penelitian tersebut masalah penelitian dirumuskan dalam dua 
pertanyaan penelitian sebagai berikut bagaimana hubungan pengaruh mentoring formal 
dan mentoring informal terhadap konflik peran kepuasan kerja serta dengan prestasi kerja 
dan niatan  untuk pindah. 

Penelitian ini diharapkan  mempunyai implikasi baik teoritis maupun praktis. 
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini 
memberikan bukti empiris mengenai pengembangan budaya prestasi kerja di lingkungan 
kantor akuntan publik (KAP) melalui program mentoring. Bukti ini berupa pengujian 
dengan data primer dengan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan dampak 
pelaksanaan program mentoring seperti peningkatan pengembangan karyawan, 
kompensasi dan peningkatan karir serta mengurangi tingkat turnover intention di KAP. 

Kedua, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pelaksanaan 
program mentoring yang berhubungan dengan stress peran yang dialami oleh auditor 
KAP seperti konflik peran. Selain itu juga pelaksanaan program mentoring yang terdapat 
di KAP akan juga berakibat pada tingkat kepuasan kerja dan prestasi auditor KAP.. 

Bukti ini dapat memperkaya literatur akuntansi keperilakuan berupa 
bertambahnya pengetahuan mengenai manfaat program mentoring bagi kantor akuntan 
publik (KAP) seperti yang disarankan pada Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 
tahun 2001 sedangkan beberapa implikasi praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 
Pertama, hasil  penelitian diharapkan dapat memberi petunjuk kepada pimpinan KAP 
agar lebih menyadari terhadap program pelatihan dan keahlian auditor independen. 
Kedua, hasil penelitian diharapkan  menjadi dasar bagi manajemen KAP dalam 
pelaksanaan administrative control  di lingkungan kantor akuntan publik. 

 
RIVIEW LITERATUR DAN HIPOTESA 

 Pengaruh  mentoring terhadap  dan konflik peran 
Teori dinamika peran (Kahn et al 1964), didasarkan pada proses-proses peran 

yaitu : siklus proses-proses antara penyampai-penyampai peran dengan individu yang 
dimaksud. Menurut teori ini penyampai-penyampai peran memiliki pengharapan-
pengharapan terhadap perilaku individu yang dituju dan berusaha mempengaruhi perilaku 
individu tersebut dengan menyampaikan informasi tentang pengaharapan-pengharapan 
peran. Individu yang dimaksud merespon dengan menerima atau menolak berdasarkan 
persepsinya terhadap si penyampai peran.  
 Dasar teoritis dalam penelitian ini adalah, pementor bertindak sebagai penyampai 
peran dengan peserta mentoringnya dalam proses-proses peran, dan sehingga interaksi-
interaksi mereka cenderung berkaitan dengan hasil-hasil peran. Dirsmith & Covaleski 
(1985), melaporkan bahwa hubungan pementor dengan peserta mentoring di kantor-
kantor akuntan publik terbiasa untuk menyampaikan informasi secara lateral. Dirsmith et 
al (1997) juga menyatakan bahwa saran dan tuntutan mentoring di kantor-kantor akuntan 
publik berguna untuk memberikan peserta mentoring informasi umpan balik tentang 
“hubungan si peserta mentoring dengan klien-klien dan rekanan inti, aspek-aspek bisnis 
perusahaan, penampilan dan perilaku peserta mentoring, serta politik praktisnya Deskripsi 
ini dengan jelas menyatakan pementor sebagai penyampai peran. 
 Fungsi-Fungsi Mentoring, Kram (1998) mengidentifikasikan dua kategori luas 
fungsi-fungsi mentoring; fungsi-fungsi karir dan fungsi-fungsi dukungan psikossosial. 
Fungsi-fungsi karir menunjang peserta mentoring dalam mempelajari pekerjaannya dan 
mempersiapkan peningkatan karir dalam organisasi. Sebaliknya, fungsi-fungsi psikososial 
berguna untuk menunjang dan memastikan perkembangan keberadaan diri si peserta 
mentoring. Pementor dapat mengambil peran sosial aktif dengan membagi pengalaman 
pribadinya dan mendorong peserta mentoring untuk terbuka bila menghadapi masalah-
masalah pekerjaan. 

Lima fungsi karir yang meningkatkan perkembangan karir adalah dukungan 
pengetahuan dan pandangan, pelatihan, perlindungan dan tugas yang menantang. 
Keempat fungsi psikosoial adalah peran keteladan, penerimaan dan konfirmasi, konseling 
dan persahabatan. Fungsi psikososial menjelaskan identitas partisipan dan meningkatkan 
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keyakinan terhadap kemampuan. Dalam gambar 1 berikut ini Kram mengindentifikasi 
dua fungsi umum- karir dan psikososial dari proses mentoring 
 

Gambar 1.1 
Dukungan : Secara aktif mencalonkan manajer  junior 

untuk promosi dan posisi yang diinginkan 
Pengetahuan (exposure) dan pandangan (visibility): 

Menempatkan manajer junior dengan 
eksekutif kunci yang dapat dapat 
menyediakan kesempatan 

Pelatihan : menyediakan tips praktis mengenai  bagaimana 
mencapai tujuan dan mendapatkan 
pengakuan 

Perlindungan :melindungi manajer junior dari situasi yang 
secara pontensial membahayakan atau dari 
manajer senior 

Penugasan yang menantang : membantu manajer junior 
mengembangkan kompetensi yang penting 
melalui penugasan dan umpan balik yang 
menguntungkan 

 
 
Membentuk Peran : memberikan manajer junior sebuah 

pola nilai perilaku untuk berusaha 
menandingi (hal ini merupakan fungsi 
psikososial yang paling sering diamati) 

Penerimaan dan Konfirmasi : menyediakan dukungan dan 
dorongan bersama 

Konseling : membantu manajer junior menyelesaikan 
permasalahan pribadi, karenanya 
meningkatkan rasa diri karyawan 

Persahabatan : terlihat dalam interaksi sosial yang 
memuaskan 

 
Sumber : KE. Kram. (1985) 
 

Konflik peran adalah “kemunculan dua (atau lebih) penyampai peran secara 
berbarengan yang saling bertentangan” Katz & Kahn 1978). Katz & Kahn 
mengidentifikasi banyak jenis konflik peran, tetapi yang paling relevan dengan praktek 
akuntan publik adalah konflik antar penyampai peran dan konflik individu- peran. 
Konflik antar penyampai peran terjadi bila pengharapan seorang penyampai peran 
(manajer audit) bertentangan dengan pengharapan-pengharapan penyampai peran lain 
(manajer audit lain). Konflik individu-peran terjadi bilamana tuntutan-tuntutan peran 
tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, niat-niat atau kapasitas si individu. 
 Teori mentoring menghimbau agar pementor memberikan pengaruh positif pada 
peserta mentoringnya, membantunya menyesuaikan diri dengan peran organisasionalnya. 
Pementor dipandang sebagai sumber penting untuk mendapatkan informasi-informasi 
tentang proses-proses organisasi, untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota 
penting organisasi, memberikan umpan balik penting pada masa-masa penugasan yang 
sulit, dan tempat belajar untuk mengatur kelompok-kelompok kerja, rekan-rekan kerja 
dan atasan (Dreher & Ash 1990, Kram 1988). 

Viator (2001) melakukan penelitian pengaruh  mentoring terhadap konflik peran 
hasil menunjukkan tidak adanya hubungan antara yang memiliki mentoring informal 
dengan konflik peran. Akan tetapi, ditemukan hubungan negatif signifikan  dalam sub 
kelompok manajerial senior wanita dan manajer pria, dimana pegawai yang memiliki 

Fungsi 
Karir 

Fungsi 
Psikososial 
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mentoring informal menunjukkan tingkat konflik peran yang lebih rendah dan dalam sub-
kelompok menajer wanita, pegawai dengan mentoring informal menunjukkan tingkat 
konflik peran lebih tinggi.  

Berdasarkan hal ini, dapat dibuat prediksi bahwa pegawai akuntan publik yang 
didampingi pementor mengalami ambiguitas peran lebih rendah dan  konflik peran lebih 
kecil. Hipotesis dalam bentuk alternatif yang dirumuskan berdasarkan hal tersebut  adalah 
sebagai berikut : 
Hipotesa 1 : Mentoring terhadap  auditor independent kantor akuntan publik (KAP) 

mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat konflik peran   
 
Pengaruh Mentoring terhadap Prestasi Kerja dan Niatan Untuk Pindah 

Penelitian-penelitian mentoring menemukan bahwa hubungan-hubungan 
mentoring berkorelasi dengan hasil-hasil kerja positif, termasuk kompensasi yang lebih 
besar dan promosi yang lebih cepat (Dreher & Ash 1990; fegenson 1989; Turban & 
Daugherti 1994; Whitely, Daugherty & Drecher 1991), kepuasan kerja yang lebih tinggi 
(Chao, Waltz & Gardner 1992, Whitely & Coester 1993), serta niat pindah yang lebih 
rendah (Viator & Scandura 1991). Dalam penelitian kali ini, diperkirakan bahwa 
mentoring berkorelasi langsung dengan dua hal hasil kerja yaitu : berkorelasi positif 
dengan prestasi kerja dan berkorelasi negatif dengan niat untuk pindah. 

Untuk melengkapi model teoritis, hubungan antara prestasi kerja dengan niat 
pindah diperkirakan negatif. Kantor-kantor akuntan publik biasanya memiliki sikap 
“berprestasi baik atau keluar”, dimana pegawai-pegawainya diharapkan untuk unggul 
dalam prestasi kerja dan menunjukkan kemampuan  untuk meningkatkan diri. Tekanan-
tekanan untuk meningkatkan karir dan lingkungan kerja yang kompetitif ini banyak 
dikaitkan dengan niat pindah pegawai (Collins & Killough 1992; Dalton, Hill & Remsey 
1997). 
Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesa yang dibangun adalah sebagai berikut : 
Hipotesa 2 : Mentoring terhadap  auditor independent kantor akuntan publik (KAP) 

mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi  kerja auditor  
Hipotesa 3 : Prestasi  kerja auditor independent kantor akuntan publik (KAP) mempunyai 

pengaruh negatif  terhadap niatan pindah auditor  
Pengaruh Mentoring terhadap Kepuasan Kerja 

Penelitian-penelitian mentoring menemukan bahwa hubungan-hubungan 
mentoring berkorelasi dengan hasil-hasil kerja positif, kepuasan kerja yang lebih tinggi 
(Chao, Waltz & Gardner 1992, Whitely & Coester 1993). Menurut Harold E. Burt dalam 
Moh. As’ad (1978). Mengemukakan pendapatnya tentang faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan kepuasan kerja adalah pertama faktor hubungan antar karyawan, antara lain 
hubungan antara manager dengan karyawan, faktor fisis dan kondisi kerja, hubungan 
sosial diantara karyawan, sugesti dari teman sekerja. Kedua faktor individuil, yaitu yang 
berhubungan dengan : sikap orang terhadap pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja 
dan jenis kelamin. Ketiga adalah faktor-faktor luar, yang berhubungan dengan keadaan 
keluarga karyawan, rekreasi dan pendidikan. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh 
Ghiselli dan Brown (1950) dalam Moh. As’ad (1978). Mengemukakan ada lima faktor 
yang menimbulkan kepuasan kerja yaitu antara lain kedudukan, pangkat atau golongan, 
umur, jaminan finansial dan jaminan sosial serta mutu pengawasan. Berdasarkan 
pemikiran diatas maka hipotesa yang selanjutnya adalah : 
Hipotesa 4 : Mentoring terhadap  auditor independent kantor akuntan publik (KAP) 

mempunyai pengaruh positif terhadap derajad kepuasan kerja auditor 
independent 

 
METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 
Populasi  penelitian ini, seperti penelitian-penelitian lainnya misal, Aranya et al 

(1982), Noriss dan Buhr (1983) dan Meixener dan Bline (1989), menggunakan staf 
akuntan publik secara individual sebagai unit yang dianalisis. Pengambilan sampel 
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berdasarkan jumlah populasi KAP. Data dan alamat diambil dari direktori Kantor 
Akuntan Publik Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
Kompartemen Akuntan Publik  sebagai rerangka sampling. Selanjutnya teknik 
pengumpulan sampel dengan cara Accidental sampling yaitu teknik sampling yang 
memiliki sampel dari individu atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Syarat 
pengolahan data dengan alat analisis  statistik  SEM (structural equation model) antara 
100-200 sampel (Hair et.al.,1995). 
Teknik Pengumpulan Data 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari 
jawaban responden terhadap serangkain pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 
Sedangkan responden yang menjawab daftar pertanyaan tersebut adalah sebagian 
karyawan KAP yang terdapat di  Indonesia. Data-data untuk penelitian lapangan ini 
dikumpulkan dengan survey melalui pos terhadap 500 karyawan di kantor-kantor akuntan 
publik. Sampelnya diambil dari basis data pegawai (akuntan senior, manajer dan manajer 
senior)  dan pegawai yang bergelar akuntan dan non akuntan. 
Definisi Operasional Variabel 

Mentoring informal dan formal. Kuesioner penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi 15 pertanyaan dengan skala likert lima poin berkisar dari ‘sangat 
tidak setuju” dan “sangat setuju”.yang menilai dua fungsi mentoring karir, (mentoring 
soal karir dan bantuan serta dukungan) dan dua fungsi dukungan psikososial (dukungan 
sosial dan pembentukan peran). Item pertanyaan ini diambil dari skala yang digunakan 
dalam penelitian-penelitian mentoring (Chao et al 1992; Dreher & Ash 1990; Noe 1988; 
Scandura & Victor 1994; Tepper 1995; Turban &Doughherty 1994; Viator 2001). 
koefisien Alpha Cronbach  dari penelitian terdahulu berkisar dari 0,89 - 0,86 

Konflik peran terjadi jika seseorang memiliki beberapa peran yang saling 
bertentangan atau ketika sebuah posisi tunggal memiliki harapan potensial yang saling 
bertentangan. Setiap peran mengacu pada sebuah indentitas yang mendefinisikan  siapa 
mereka  dan bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi tertentu (Siegel dan 
Marconi, 1989).Mekanisme pengendalian tugas berdasarkan pada diri sendiri (self-
control) kemungkinan akan berbenturan dengan mekanisme pengendalian organisasi 
yang dikembangkan oleh manjemen. Konflik peran berhubungan dengan adanya dua 
tuntutan yang saling bertentangan. Rizzo et al., (1970). Instrumen ini terdiri dari dua belas 
item pertanyaan dengan skala lima likert poin (sangat tidak pasti sampai dengan sangat 
pasti) dengan memiliki tiga dimensi yaitu konflik peran antara karyawan sendiri dengan 
pekerjaannya, konflik peran antara karyawan sendiri dengan atasannya dan konflik peran 
antara karyawan sendiri dengan klien kantor akuntan publik. 

Kepuasan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  tingkat kepuasan 
kerja individu staff akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP). Untuk 
mengukur variabel kepuasan kerja, peneliti menggunakan instrumen  The Minnesota 
Satisfaction Quetionare (MSQ/ kuesioner kepuasan Minnesota) yang dikembangkan 
untuk menghubungkan penilaian dengan teori. Weiss et. al (1967) melaporkan validitas 
konsep berdasarkan hasil pengujian instrumen ini dalam profesi yang sama dan antara 
profesi yang berbeda.Setiap responden diminta untuk menjawab 20 butir pertanyaan 
dengan menggunakan skala kategori (Category  Scale) yang berkaitan kepuasan  dengan 
5 (lima) pilihan yaitu  (1) Sangat Memuaskan, (2) Memuaskan, (3) Sedang, (4) Kurang 
Memuaskan, (5) Sangat Memuaskan 

Prestasi kerja diartikan sebagai kesuksesan yang dicapai seseorang 
melaksanakan suatu pekerjaan. Kesuksesan yang dimaksud tersebut ukurannya tidak 
dapat disamakan pada semua orang, namun lebih merupakan  hasil yang dicapai oleh 
seseorang menurut ukuran yang berlaku sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya 
(Marier dalam Wayan, 2000).Pengukuran prestasi  kerja secara sendiri penelitian ini sama 
dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 
Miller (1999), untuk secara khusus mengukur kinerja kerja staf akuntan atau sebagai staf 
auditor dengan mengguankan skala likert lima point dengan alpha cronbach sebesar 0,70. 
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Niat untuk pindah  atau Turnover intentions merupakan keinginan individu 
untuk meninggalkan organisasi guna mencari alternatif pekerjaan lain. Keinginan pindah 
tersebut mengacu pada hubungan individu dengan organisasi, yang belum diwujudkan 
dalam bentuk tindakan (Abelson. 1987; dalam Wayan. 2000). Konstruk ini diukur 
menggunakan instrumen Lee dan Mowday.(1987)  terdiri dari 5 item pernyataan dengan 
skala interval lima poin. Skor yang rendah menunjukkan rendahnya keinginan untuk 
meninggalkan organisasi dan begitu pula sebaliknya.  
Penelitian-penelitian akuntansi keperilakuan menggunakan tolok ukur niat pindah 
pegawai yang agak berbeda (Aranya & Ferris 1984; Aranya, Lachman & Amernic 1982; 
Dillard  Ferris 1979; Harrel &Stahl 1984; Senatra 1980) 
Pengolahan Data dan Analisis data 

Peneliti ini menggunakan struktural equation model (SEM) sebagai teknik 
analisisnya Pada dasarnya SEM adalah merupakan kombinasi dari multiple regression 
dengan faktor analisis. Kelebihan SEM terletak pada kemampuannya menganalisis 
hubungan yang rumit secara simultan dan tetap efisien. Kemampuan tersebut membuat 
proses analisis bergeser dari exploratory menjadi confirmaty analysis. Structural eqution 
modeling (SEM)  adalah  teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek-aspek 
multiple regression (menguji hubungan saling ketergantungan) dan factor analyisis 
(menunjukkan konsep-konsep tak terukur faktor dengan banyak variabel) untuk 
mengestimasi hubungan saling ketergantungan secara simultan (Hair et.al, 1998 ,583). 
Diperlukan beberapa ukuran yang fit guna menilai apakah model yang diprediksi sesuai 
dengan model yang ada dalam populasi (Hair et.all, 1998) 

Data penelitian dianalisis dengan alat statistik, yang pertama adalah  statistik 
deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi responden penelitian 
(Jenis Kelamin, Pendidikan) dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian.  
Penelitian ini  menggunakan tabel distribusi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, 
median, kisaran dan deviasi standar. Kedua metode Analisis  data yang digunakan dalam 
penelitian ini  adalah SEM (Structural Equation Modeling). Karena dengan SEM, 
peneliti dapat mengontrol dengan lengkap atas spesifikasi individu-individu untuk tiap 
bentuk statisik dari Goodness of fit bagi pemecahan faktor; dapat memberikan analisis 
faktor konfirmatori secara khusus digunakan dalam validasi skala untuk mengukur 
bentuk-bentuk khusus. Tujuh langkah dalam SEM adalah : (1) mengembangkan model 
berdasar teori, (2) mengembangkan sebuah diagram alur dari hubungan klausal, (3) 
mengubah diagram alur kedalam persamaan struktural dan model pengukuran, (4) 
memilih jenis matrixs input dan estimasi model yang diusulkan (5) menganalisis 
kemungkinan apakah model dapat diidentifikasi, (6) menganalisis kriteria goodness-of-
fit,(7) menginterpretasikan hasil penyajian (Hair et al,1998).  

 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Responden 

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui pengiriman kuesioner 
kepada  500 responden. Responden penelitian ini adalah   auditor kantor akuntan publik 
(KAP) di Indonesia. Kuesioner yang kembali adalah 115 buah dan yang dapat diolah 
adalah 110 buah. Alasan pengurangan jumlah responden yang dianalisis terjadi karena 
berbagai kondisi diantaranya adalah 2 kuesioner responden tidak menjawab seluruh 
pertanyaan yang diajukan, 3 kuesioner responden hanya menjawab sebagian dari daftar 
pertanyaan. Jumlah akhir data yang diolah tersebut  telah melebihi besaran sampel 
minimal  yang pengolahan datanya dengan menggunakan AMOS. 
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4.2.  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif mengenai karakteristik responden yaitu demografi responden 

yang berpartisipasi pada penelitian ini. Demografi responden ini menggambarkan, jenis 
kelamin, pendidikan,  Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini tercantum 
pada tabel 4.1  

 
Dari 110 responden, jumlah responden pria sebesar 74,545% dan jumlah 

responden wanita 25,454%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan sebagian besar 
responden memiliki pendidikan S1 sejumlah 51,818% dan  S2 sejumlah 48,812%  

 
Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian 

(mentoring, konflik peran, prestasi kerja, kepuasan kerja dan niat untuk pindah) 
digunakan tabel frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata,  kisaran teoritis, 
kisaran sesungguhnya dan standar deviasi yang disajikan dalam tabel  4.2. Berdasarkan 
tabel tersebut hasil pengukuran mengenai variabel mentoring, skor jawaban responden 
berkisar antara 24-67 yang lebih rendah dari kisaran maksimal teoritis yaitu antara 15 – 
75. Angka ini menunjukkan bahwa  karyawan yang menjadi responden ini menunjukkan 
pembentukan mentoring yang tidak terlalu tinggi. Mengenai skor jawaban responden 
variabel konflik peran berkisar 29-56 dengan kisaran teoritis 12-60 hal ini berarti jawaban 
respoden tidak  ada yang mempunyai jawaban yang sangat tinggi mengenai konflik peran 
yang terjadi pada KAP. Sedangkan mengenai variabel prestasi kerja berkisar antara 8 – 
30 dengan kisaran teoritis 6–30 hal ini berarti responden dalam penelitian ini mempunyai 
prestasi kerja yang sangat tinggi terhadap organisasinya untuk variabel kepuasan  kerja 
berkisar antara 38 – 86 dengan kisaran teoritis 20–100 hal ini berarti responden dalam 
penelitian ini mempunyai kepuasam kerja yang tidak terlalu  tinggi terhadap 
organisasinya. Demikian pula skor jawaban responden mengenai variabel niat untuk 
pindah KAP berkisar antara 7 – 22 dengan kisaran teoritis antara 5 sampai dengan 25 hal 

TABEL 4.1 
Statistik Deskriptif : Karakteristik Responden 

 FREKUENSI PERSENTAS
E 

Ukuran Sampel 110 100 
Jenis 
Kelamin 

Pria 
Wanita 

82 
28 

74,54 
25,45 

Pendidikan 
Terakhir 

S1 
S2 
 

57 
53 
 

51,818 
48,812 

                 Sumber : Data yang diolah 
 

TABEL 4.2 
Statistik Deskriptif Variabel 

VARIABEL KISARAN 
TEORITIS 

 

KISARAN 
SESUNGGUHNYA 

RATA-RATA DEVIASI 
STANDAR 

Mentoring 15 - 75 24 - 67 43.9091 9.6332        
Konflik Peran   12 -60 29- 56 42.0182 5.4013        
Prestasi Kerja 6-30 8 –30 19.0727 4.6050        
Kepuasan Kerja 20-100 38-86 59.4727 9.7244        
Niat Untuk Pindah 5-25 7-22 13.6182 3.1096        

Sumber : Data Primer yang diolah 
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ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini mempunyai keinginan untuk 
pindah yang sangat rendah. 
Proses Pengujian Dan Analisis Data 
 Pengolahan data bertujuan untuk  menganalisis hubungan sebab akibat antara 
variabel-variabel penelitian. Karena data yang diperoleh merupakan data perilaku yang 
didapat dari angket, maka sebelum  mengambil data perlu  pengujian statistik untuk 
kelayakan angket. Pengujian tersebut berupa uji reliability menggunakan program SPSS 
dan uji validitas dengan menggunakan confirmatory analysis dengan menggunakan 
program AMOS 4.0. Kemudian setelah angket melewati uji-uji tersebut  analisa data 
penelitian dilaksanakan.  
Uji reliabilitas dan  confirmatory  factor analysis 

 
Tabel  4.3 

Ringkasan Hasil Pengujian Reliabilitas dan 
Confirmatory factor Analysis 

 
VARIABEL 

HASIL PERHITUNGAN  
RELIABILITAS 

ALPHA CRONBACH 

VARIABEL 
INDIKATOR 

HASIL 
PERHITUNGAN  

CONFRIMATORY  
FACTOR 

ANALYSIS 
M 0.743 X1 – X15 

 
X1 – X15 

KP 0,7749 X16 – X27 
 

X1 – X15 

PK 0,8807 X28 – X33 
 

X28 – X33 

KK 0,7084 X34 – X53 
 

X34 – X53 

NUP 0,7271 X54 – X58 
 

X54 – X58 

     Sumber : Data primer yang diolah  
 
Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat 

ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan 
dengan program statistik spss 10.0 didapat hasil korelasi alpha dari cronbach lebih besar 
dari 0.7 sedangkan hasil confrimatory factor analysis dengan program amos 4 tidak ada 
indikator yang tereliminasi semua indikator dalam variabel dalam penelitian ini 
digunakan adapun ringkasan  dari lampiran  hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Dalam pengujian ini variabel –variabel penelitian di berikan konotasi sebagai 
berikut : 
M  = Mentoring formal dan informal   KP  = Konflik Peran 
PK  = Prestasi Kerja    KK  = Kepuasan Kerja 
NUP  = Niat Untuk Pindah 
 
Structural Equation Model 

 Tabel  4.4 
Regression Weights 

   ESTIMATE S.E. C.R. P 
PK <-- M 0.111 0.052 2.154 0.031 
KP <-- M 0.046 0.045 1.011 0.312 
KK <-- M 0.402 0.049 8.142 0.000 
NUP <-- PK -0.057 0.051 -1.126 0.260 

       Sumber : Data primer yang diolah 
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Setelah model melalui proses Confrimatory factor Analysis konstruk penelitian, maka 
selanjutnya dilakukan analisis terhadap full model dengan menggunakan SEM. Hasil 
analisis terhadap full model dapat dilihat pada gambar 4.1 dan regression weight pada 
tabel 4.4 sebagai berikut: 
 

Gambar 4.1 
Full Model 

Pengaruh Mentoring Terhadap Kepuasan Kerja,  
Konflik Peran Dan Prestasi Kerja Serta Niatan Pindah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data primer yang diolah 
 Keterangan : 
 M  = Mentoring formal dan informal  KP  = Konflik Peran 
 PK  = Prestasi Kerja    KK  = Kepuasan Kerja 

NUP  = Niat Untuk Pindah 
 

 
 
 
Evaluasi asumsi Multikolinieritas.  
 Dengan menggunakan AMOS 4.0. uji ini dapat dideteksi dari determinan matriks 
kovarian. Nilai determinan matriks kovarian yang sangat kecil memberi indikasi adanya 
problem multikolinieritas. Hasil dari penganalisaan dengan AMOS 4.0, didapat 
determinan matriks kovarian sample sebesar Determinant of sample covariance matrix = 
1,3796e-000. Hasil ini mengidentifikasikan nilai yang jauh dari nol. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan 
bahwa data penelitian layak untuk digunakan. 
 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Berdasarkan perhitungan dengan program AMOS untuk model SEM ini, 
dihasilkan indeks-indeks goodness of fit sebagai berikut: Tabel 4.5 

Evaluasi Kriteria Goodness of Fit atas Structural equation model  pada model tersebut 
menunjukkan model yang  baik dengan ditunjukkan pada Chi-square yang baik secara 

umum dapat dikatakan bahwa model yang kedua adalah cukup fit untuk dianalisis 
Pengujian Hipotesis 

Setelah melalui proses analisis konfirmatori faktor dan analisis terhadap full 
model dari SEM keseluruhan model dapat diterima dengan baik.Berdasarkan hasil 
analisis terhadap indeks goodness- of- fit, model ini telah memenuhi kriteria yang 
disyaratkan Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang 
diajukan berdasarkan hasil analisis statistik yang didapat dari output program AMOS. 
Pengujian Hipotesis 1 dan 2 

Hipotesa 1 yang menyatakan mentoring terhadap  auditor independent kantor 
akuntan publik (KAP) mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat konflik peran  
Parameter estimasi antara mentoring dengan konflik peran  yang dibentuk menghasilkan 

M

.04

PK

.01

KP

.38

KK

.01

NUP

.10

.61

e1

e2

e3

e4

Uji Hipotesa
Chi-Square=11.480
Probability =.075
CMIN/DF=1.913
AGFI=.906
TLI=.848
CFI=.909
RMSEA=.092

-.11.20
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nilai CR 1.011 seperti dalam tabel 4.3. yang diharapkan nilai CR ≥ +1.96 dan mempunyai 
nilai P sebesar 0,312 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H 1  dapat diterima. 
Bukti tersebut menunjukkan auditor independent yang mempunyai tingkat mentoring 
tinggi dapat menghidarkan terjadinya konflik peran. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis 
yang menyatakan. mentoring terhadap  auditor independent kantor akuntan publik (KAP) 
mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat konflik peran  tidak dapat diterima. Hasil 
temuan ini sesuai dengan Viator (2001) melakukan penelitian pengaruh  mentoring 
terhadap konflik peran hasil menunjukkan tidak adanya hubungan antara yang memiliki 
mentoring informal dengan konflik peran 
 

Tabel 4.5. 
Tabel Evaluasi Kriteria Goodness of Fit  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
. 
 

 
Hipotesa 2 yang menyatakan  Mentoring terhadap  auditor independent kantor 

akuntan publik (KAP) mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi  kerja auditor 
Parameter estimasi antara mentoring dengan prestasi kerja yang  dibentuk menghasilkan 
nilai CR 2.154 seperti dalam tabel 4.3. dapat dilihat bahwa nilai CR lebih 1.96, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis H 2 diterima pada tingkat signifiansi 5%, dan dapat 
juga dilihat dari  P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0,031 karena  P- 
value kurang dari 0.05, maka hipotesis H 2 diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka 
hipotesis yang menyatakan bahwa mentoring terhadap  auditor independent kantor 
akuntan publik (KAP) mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi  kerja auditor dapat 
diterima. 

Hasil empiris tersebut mendukung hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai 
mentoring yang menemukan bahwa hubungan-hubungan mentoring berkorelasi dengan 
hasil-hasil kerja positif, termasuk kompensasi yang lebih besar dan promosi yang lebih 
cepat (Dreher & Ash 1990; Fegenson 1989; Turban & Daugherti 1994; Whitely, 
Daugherty & Drecher 1991), kepuasan kerja yang lebih tinggi (Chao, Waltz & Gardner 
1992, Whitely & Coester 1993), serta niat pindah yang lebih rendah (Viator & Scandura, 
1991).  
Pengujian Hipotesis 3 dan 4 

Hipotesa 3 yang menyatakan  prestasi  kerja auditor independent kantor 
akuntan publik (KAP) mempunyai pengaruh negatif  terhadap niatan pindah auditor. 
Parameter estimasi antara mentoring dengan niatan pindah auditor dibentuk menghasilkan 
nilai CR –1,126 Dapat dilihat bahwa nilai CR kurang 1.96, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis H 3 ditolak  pada tingkat signifikansi 5%. Dapat juga dilihat dari P- 
value, dari penelitian ini di dapat P- value sebesar 0.260 karena P- value lebih dari 0.05, 
maka hipotesis H3 ditolak. Hasil ini belum dapat mendukung  hasil penelitian-penelitian 
terdahulu mengenai mentoring yang menemukan bahwa hubungan-hubungan mentoring 
berkorelasi dengan hasil-hasil kerja positif, termasuk kompensasi yang lebih besar dan 

GOODNESS 
OF FIT 

CUT OFF VALUE HASIL  
ESTIMASI 

KETERANGAN 

Chi- square Diharapkan kecil 
Dari  11.56594 

11.490 Kurang Baik 

Probability > 0.05 0.075 Baik 

AGFI > 0.90 0.906 Baik 

CFI >0.95 0.906 Baik 

TLI >0.95 0.848 Kurang Baik 

RMSEA < 0.08 0.909 Kurang Baik 

CMIN/DF <  2.00 1.913 Baik 

Sumber : Data yang sudah diolah  
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promosi yang lebih cepat (Dreher & Ash 1990; Fegenson 1989; Turban & Daugherti 
1994; Whitely, Daugherty & Drecher 1991), serta niat pindah yang lebih rendah (Viator 
& Scandura, 1991). 

Hipotesa 4 yang menyatakan mentoring terhadap  auditor independent kantor 
akuntan publik (KAP) mempunyai pengaruh positif terhadap derajad kepuasan kerja 
auditor independent Parameter estimasi antara variabel mentoring dengan kepuasan kerja  
yang dibentuk menghasilkan nilai CR 8.142. Dapat dilihat bahwa nilai CR lebih besar 
dari 1.96, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 diterima pada tingkat 
signifikansi 5% Dapat juga dilihat dari P- value. Dari penelitian ini di dapat P- value 
sebesar 0.080, karena P- value lebih dari 0.05, maka hipotesis H4 dapat diterima. Hasil ini 
mendukung penelitian-penelitian mentoring menemukan bahwa hubungan-hubungan 
mentoring berkorelasi dengan hasil-hasil kerja positif, kepuasan kerja yang lebih tinggi 
(Chao, Waltz & Gardner 1992, Whitely & Coester 1993). 

  
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa mentoring formal dan informal yang 
terdapat pada KAP  berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi kerja dan kepuasan 
kerja auditor independent, sedangkan ditemukan negatif tidak signifikan prestasi kerja 
terhadap niat untuk pindah, sedangkan pengaruh mentoing terhadap konflik peran belum 
dapat didukung. Walaupun temuan ini menolak hipotesis penelitian namun karakteristik 
data dimana kecenderungan  responden mengidentifikasi KAP yang menggadakan 
mentoring akan mempengaruhi prestasi kerja auditor dalam lingkungan kerjanya, maka 
hal ini menunjukkan dukungan terhadap teori mentoring menghimbau agar pementor 
memberikan pengaruh positif pada peserta mentoringnya, membantunya menyesuaikan 
diri dengan peran organisasionalnya. Pementor dipandang sebagai sumber penting untuk 
mendapatkan informasi-informasi tentang proses-proses organisasi, untuk menjalin 
hubungan dengan anggota-anggota penting organisasi, memberikan umpan balik penting 
pada masa-masa penugasan yang sulit, dan tempat belajar untuk mengatur kelompok-
kelompok kerja, rekan-rekan kerja dan atasan (Dreher & Ash 1990, Kram 1988) dan 
dengan adanya mentoring dapat lebih sukses dalam mengembangkan pembawaan baru, 
juga sebagai perekrutan level staff junior dan memberikan pada staff untuk lebih cepat 
dalam mengambil prosedur keputusan. Pementor dapat bertindak sebagai pemberi 
orientasi mengenai KAP, sebagai penasehat kepercayaan mengenai isue pengembangan 
karir dalam  budaya KAP. 
 Implikasi teoritis sebagai agenda penelitian akan datang dari temuan penelitian 
ini yaitu bahwa penelitian-penelitian di masa akan datang dapat menguji secara bersama 
ketidakpastian lingkungan yang dipersepsikan dengan ukuran kondisi aktual dan ukuran 
persepsi auditor independent atau menambahkan variabel lain mengenai budaya 
organisasi dan stres kerja. Jika memugkinkan dapat digunakan pengamatan longitudinal 
untuk menentukan dengan akurat strategi mentoring yang diterapkan KAP. Selain itu 
metode wawancara dapat mengatasi masalah bias persepsi responden tentang item 
pertanyaan sehingga maksud pertanyaan dapat dipahami responden dan akhirnya 
menghasilkan data yang akurat. 

Perlunya kehati-hatian dalam penggunaan  kuesioner pengukuran mentoring, 
kepuasan kerja dan konflik peran karena jumlah pertanyaan yang terlalu banyak sehingga 
mengakibatkan kesulitan dalam pengukuran validitas data dan responden akan merasa 
jenuh dengan jumlah pertanyaan terlalu banyak tersebut. Implikasi praktik yang dapat 
disumbangkan penelitian ini yaitu perlunya manajemen memperhatikan program 
mentoring yang ada pada KAP  dan mencari strategi penerapan mentoring yang efektif 
dengan kondisi  lingkungan yang dihadapi KAP menjadi faktor penting diperhatikan 
untuk mendesain program mentoring KAP.  

Keterbatasan penelitian ini  adalah pada hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 
program mentoring yang ada di Indonesia,jumlah sampel yang digunakan belum 
memenuhi kriteria sampel yang lebih baik, selain itu metode pengumpulan data yang 
masih belum mampu meningkatkan respon rate. Penelitian di masa akan datang dapat 
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mengantisipasi kelemahan penelitian ini agar dapat menghasilkan penelitian yang sesuai 
dengan harapan peneliti. 
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