
PENGARUH  GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL, MOTIVASI KERJA, 

LOCUS OF CONTROL TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN PRESTASI 

KERJA AUDITOR

JENA SARITA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIAN AGUSTIA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRACT

In facing an environment changing, company is obliged to improve the effectivity of  
management control system to make sure harmony level of the end goal between individual  
and organization. Hence, leader should be able to influence organization member in order  
individual goal consistantly with organization it self. Besides high job motivation and locus  
of control also influence goal achievement. Job satisfaction and job performance are the end  
of goal organization. This study is conducted to prove the connection between situational  
leadership style, job motivation, and locus of control toward auditor’s job satisfaction and  
job performance.

This  study  used  quantitative  research  which  stressed  on  hypothesis  testing.  
Independent variable (X) used which are situasional leadership style (X1),  job motivation  
(X2), and locus of control (X3), while dependent variable (Y) used which are job satisfaction  
(Y1)  and  job  performance  (Y2).  Data  collecting  method  is  used  through  survey  with  
questionnaire contain of question list answered by selected respondent and they are auditors 
of several public accountant office in Surabaya. Data analysis technique to test hypothesis is  
conducted using multiple and simple linear regression analysis.

Based on test,  the conclusions are situational leadership style, job motivation and  
locus of control simultaneously effect on job satisfaction,  situational leadership style and job  
motivation partially have a significant influence to job satisfaction, in the other hand, locus  
of control variable partially doesn’t have significant influence to job satisfaction. Test result  
shows  that  situational  leadership  style,  job  motivation  and  locus  of  control  effect  
simultaneously  to  job  performance,  situasional  leadership  style  partially  doesn’t  have  
significant effect to job performance, in the other hand job motivation and locus of control  
partially effect to job performance. Test result shows conclusion that job satisfaction have  
significant influence on job performance, and job performance have significant influence on  
job satisfaction.

Keywords: Situational leadership style, job motivation, locus of control, job satisfaction,  
job performance
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1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Untuk mencapai  keselarasan tujuan, seorang pemimpin harus dapat  mempengaruhi 

anggota organisasinya agar tujuan individu konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri. 

Selain  itu  motivasi  kerja  yang  tinggi  serta  adanya  locus  of  control turut  mempengaruhi 

pencapaian keselarasan tujuan. Kepuasan kerja serta prestasi kerja merupakan tujuan yang 

ingin dicapai oleh organisasi.

Kepuasan kerja merupakan faktor kritis untuk dapat tetap mempertahankan individu 

yang  berkualifikasi  baik.  Aspek-aspek spesifik  yang  berhubungan dengan kepuasan  kerja 

yaitu kepuasan yang berhubungan dengan gaji, keuntungan, promosi, kondisi kerja, supervisi, 

praktek  organisasi  dan  hubungan  dengan  rekan  kerja.  Robins  (2008:40)  mendefinisikan 

kepuasan  kerja  (job satisfaction)  merujuk pada  “Suatu perasaan  positif  tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya”. Selain kepuasan kerja, hal 

lain yang menjadi tujuan dari organisasi adalah prestasi kerja. Menurut Porter dan Lawler 

yang  dikutip  oleh  Schermerhorn  (Agustia,  2005:4)  mengemukakan  bahwa  prestasi  kerja 

diberi  batasan  sebagai  kesuksesan seseorang di  dalam melaksanakan  suatu  pekerjaan dan 

merupakan  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  seseorang  menurut  ukuran  yang  berlaku  untuk 

pekerjaan yang bersangkutan. Prestasi kerja pada garis besarnya dipengaruhi oleh dua hal, 

yaitu faktor individu dan faktor situasi. Prestasi kerja merupakan evaluasi terhadap pekerjaan 

yang dilakukan melalui atasan langsung, rekan kerja, diri sendiri atau bawahan langsung.

Diantara  indikator-indikator  penentu  kepuasan  kerja   dan  prestasi  kerja,  gaya 

kepemimpinan dipandang sebagai salah satu prediktor penting. Kesuksesan organisasi dalam 

mencapai  tujuan dan sasaran tergantung pada manajer  dan gaya  kepemimpinannya.  Gaya 

Kepemimpinan  merupakan  suatu  model  kepemimpinan  dimana  pemimpin  memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok demi pencapaian tujuan. Pada penelitian 

2



ini lebih memfokuskan pada gaya kepemimpinan situasional yang telah dikembangkan oleh 

Hersey dan Blanchard yang menekankan pada hubungan antara gaya kepemimpinan yang 

efektif dan tingkat kematangan para pengikutnya. 

Selain gaya kepemimpinan, penelitian ini ingin membuktikan apakah motivation dan 

locus of control merupakan indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja dan prestasi kerja 

auditor.  Sikap seorang auditor terhadap pekerjaan yang ditekuninya,  secara potensial  juga 

dipengaruhi  oleh  bagaimana  persepsi  auditor  tersebut  terhadap  pekerjaannya.  Locus  of  

control merupakan  salah  satu  aspek  karakteristik  kepribadian  yang  dimiliki  oleh  setiap 

individu dan dapat dibedakan atas  locus of control internal dan  locus of control eksternal.  

Robbins (2008:222) mendefinisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya 

motivasi  dalam bekerja, maka para auditor diharapkan lebih memiliki  intensitas, arah dan 

ketekunan  sehingga  tujuan  organisasi  pun  lebih  mudah  tercapai.  Hubungan  antara  gaya 

kepemimpinan situasional,  motivasi  kerja  dan  locus  of  control  pada  kepuasan kerja  ialah 

bagaimana  ketiga  variabel  bebas  tersebut  memberikan  pengaruh  pada  hasil  kinerja  atau 

prestasi kerja auditor.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Situasional Terhadap Kepuasan Kerja

Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi dan 

memotivasi bawahan atau orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah 

terhadap  pencapaian  tujuan  organisasi.  Cara  ini  mencerminkan  sikap  dan  pandangan 

pemimpin  terhadap  orang  yang  dipimpinnya  dan  merupakan  gambaran  dari  gaya 

kepemimpinan.

Dalam  lingkungan  kerja  audit,  pemimpin  tim  audit  dapat  mempengaruhi  tingkat 

kepuasan dari auditor yunior. Perilaku auditor akan berubah, sesuai dengan perubahan yang 
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ingin  diterapkan  oleh  para  pemimpin  serta  bagaimana  auditor  senior  mampu memotivasi 

bawahannya. Jalannya perubahan tersebut akan bisa sangat cepat, lambat atau statis semua 

bergantung pada individu auditor dan bantuan dari para auditor senior untuk memotivasi dan 

memberi contoh nyata kepada auditor yunior.

2.2. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Situasional Terhadap Prestasi Kerja

Menurut Hasibuan (2001 : 170), bahwa gaya kepemimpinan pada hakikatnya bertujuan 

untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi, 

agar dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal.

Dengan mendasarkan pada pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa pemimpin 

yang  efektif  ditentukan  oleh  kemampuannya  membaca  situasi  yang  dihadapi  dan 

menyesuaikan  gaya  kepemimpinannya  dengan  menggunakan  ciri-ciri  kepemimpinan 

sedemikian rupa agar sesuai dan mampu memenuhi tuntutan situasi yang dihadapi, sehingga 

para auditor yunior mampu dimotivasi dengan baik, dan mampu melaksanakan program kerja 

yang  telah  ditetapkan.  Pada  umumnya  bila  seseorang  akan  melakukan  sesuatu  jelas  ada 

tujuan tertentu yang hendak dicapainya.  Demikian juga halnya  dengan perusahaan,  tujuan 

yang hendak dicapai salah satunya adalah prestasi kerja yang optimal.

2.3. Hubungan Antara Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja

Motivasi dapat membangkitkan semangat kerja auditor yunior untuk bekerja lebih baik 

sehingga seorang auditor yang memiliki motivasi yang tinggi akan mempengaruhi kepuasan 

kerja menjadi lebih tinggi. Yukl (1992 : 254) berpendapat bahwa “Kinerja sebuah kelompok 

tergantung pada motivasi dan kemampuan anggota. Kinerja kelompok akan menjadi tinggi 

bilamana para anggotanya dimotivasi dan sangat terampil daripada bilamana para anggotanya 

tidak  termotivasi,  tidak  terampil,  atau  kedua-duanya”.  Dengan  adanya  auditor  yang 

termotivasi  maka dapat  lebih  mudah mencapai  kinerja  yang  diharapkan dalam organisasi 

sehingga kepuasan kerja lebih mudah dicapai.
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2.4. Hubungan Antara Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja

Beberapa  pendapat  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  motivasi  dan 

prestasi kerja. Dalam hal ini Simamora (2001:415) mengatakan bahwa “Motivasi karyawan 

untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan di masa 

mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan pengembangan”. 

Pendapat diatas mengatakan bahwa kinerja/ prestasi kerja mempengaruhi  motivasi  auditor 

untuk bekerja, jika prestasi  auditor baik ia akan termotivasi  untuk bekerja lebih baik lagi 

untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  oleh  auditor  tersebut.  Jika  auditor  tersebut 

mengetahui  bahwa  prestasi  yang  dicapai  kurang  baik  maka  kemungkinan  besar  ia  akan 

berusaha memperbaiki prestasi agar ia dapat bertahan bekerja di tempat tersebut artinya bila 

prestasinya  terus-menerus  buruk  bukan  tidak  mungkin  ia  akan  diberhentikan  dari 

pekerjaannya.

2.5. Hubungan Antara Locus of Control Terhadap Kepuasan Kerja

Manusia  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  dalam  hidupnya  selalu  berupaya 

memberi respon terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di dalam diri dan di 

lingkungan sekitar manusia. Aktivitas individu sebagai respon terhadap faktor-faktor internal 

dan eksternal tersebut dikontrol oleh faktor  locus of control. Locus of control baik internal 

maupun  eksternal  bukanlah  merupakan  suatu  konsep  tipologi,  melainkan  merupakan 

pengaruh atau sumbangan berbagai faktor lingkungan. Artinya locus of control bukan berasal 

sejak  lahir  melainkan  timbul  dalam  proses  pembentukannya  yang  berhubungan  dengan 

faktor-faktor lingkungan, sehingga tidak ada orang yang hanya memiliki kontrol internal saja 

ataupun kontrol eksternal saja.

Menurut Istianah (2007:39) menyatakan bahwa “terdapat hubungan positif antara locus  

of  control dengan  kepuasan  kerja  karyawan”.  Artinya  seorang  karyawan  akan  memiliki 

kepuasan kerja apabila karyawan tersebut dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan 
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jenis pekerjaan yang dilakukannya sebagai hasil pengaruh dalam dirinya (internal) maupun 

lingkungan di luar dirinya (eksternal). 

Seorang auditor yunior akan merasa puas dalam bekerja karena kontrol internalnya 

yaitu  kemampuan  kerja  dan  tindakan  kerja  memberikan  keberhasilan  dalam  bekerja. 

Sedangkan ada pula  auditor  yunior  yang merasa bahwa terdapat  kontrol eksternal  di  luar 

dirinya yang berupa nasib dan keberuntungan serta kekuasaan atasan dan lingkungan kerja 

yang mendukung hasil pekerjaan yang dilakukannya.

2.6. Hubungan Antara Locus of Control terhadap Prestasi Kerja

Jika seorang auditor cenderung memiliki internal locus of control sehingga dia yakin 

akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka akan menimbulkan 

kepuasan  kerja  dan  diharapkan  akan  meningkatkan  kinerja/prestasi  kerja  auditor.  Namun 

apabila seorang auditor mempunyai kecenderungan mempercayai faktor-faktor di luar dirinya 

sebagai penentu keberhasilannya, dapat dikatakan dia memiliki external locus of control, hal 

ini  justru  akan  menurunkan  kepuasan  kerja  dan  mengakibatkan  menurunnya  kinerja  dari 

auditor.

2.7. Hubungan antara Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja

Gibson et al. (1996 : 69) menyatakan bahwa ada masalah yang sering diperdebatkan 

dan  berlawanan  dalam  studi  kepuasan  kerja  yang  hubungannya  dengan  prestasi  kerja. 

Selanjutnya Gibson et al. (1996 : 69) menyatakan bahwa terdapat tiga pandangan mengenai 

hubungan kepuasan kerja dengan prestasi  kerja,  yaitu  (1) kepuasan menimbulkan prestasi 

kerja ; (2) prestasi kerja menimbulkan kepuasan; dan (3) tidak ada hubungan antara kepuasan 

kerja dengan prestasi kerja, bila tidak ada unsur imbalan sebagai variabel antara. Beberapa 

studi  berikutnya,  dinyatakan  oleh  Gibson  et  al.  (1996  :  70)  bahwa  pada  awal  seorang 

karyawan bekerja, kepuasan kerja berpengaruh pada prestasi kerja, akan tetapi makin lama 

masa kerja karyawan, kepuasan kerja menjadi kurang berpengaruh terhadap prestasi kerja. 
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Namun demikian masih ada yang menyarankan bahwa hubungan kepuasan kerja dan prestasi 

kerja mungkin ada dengan berbagai macam tingkatan yang bergantung pada situasi tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H1  :  Gaya  kepemimpinan  situasional,  motivasi  kerja,  dan  locus  of  control   berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja auditor.

H2 :  Gaya  kepemimpinan  situasional,  motivasi  kerja,  dan  locus  of  control berpengaruh 

terhadap prestasi kerja auditor. 

H3  :  Kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja auditor.

3. METODA PENELITIAN

3.1. Pemilihan Sampel dan Data Peneltian

Data penelitian dikumpulkan dengan kuesioner yang disebarkan kepada sampel auditor 

senior dan yunior di surabaya.  Populasi penelitian ini terdiri dari auditor senior dan auditor 

yunior  pada  43  Kantor  Akuntan  Publik  yang  ada  di  Surabaya 

(www.akuntanpublikindonesia.com). Jumlah populasi secara pasti tidak dapat diketahui. Hal 

itu terjadi karena (1) yang menjadi sampel adalah bukan KAP tetapi individu yaitu auditor 

senior dan auditor junior. (2) Tidak ada standar peraturan tentang struktur organisasi di KAP 

mengenai jumlah minimal auditor senior dan auditor junior yang harus dipunya KAP dan (3) 

Dengan demikian,  penelitian  ini  menyebarkan 172 kuisioner  (43x4).  Belum terdapat  data 

tentang jumlah auditor senior dan auditor junior yang dipublikasikan. Dengan menggunakan 

teknik Area Probability Sampling. 

3.2. Pengukuran Variabel

Variabel gaya kepemimpinan situasional diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Kumalasari (2007) dengan 17 pertanyaan yang memiliki tingkat validitas 

dan tingkat reliabilitas yang telah teruji.

7

http://www.akuntanpublikindonesia.com/


Variabel motivasi kerja diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Handiyanto (2000)  dengan 22 pertanyaan yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang 

telah teruji.

Variabel  locus of  control  diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Spector (1988) dan digunakan oleh Engko (2007). Instrumen yang berkaitan dengan locus of  

control   terdiri  dari  16  item pertanyaan  dan  telah  teruji  melalui  uji  validitas  dan  reliabilitas 

sehingga  instrumen  tersebut  konsisten  dan  cukup  handal  dalam mengukur  variabel  locus  of  

control.

Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Weiss  et  al  (1967) dengan  minnesota satisfaction questionare (MSQ)  dan instrumen ini  juga 

digunakan pada disertasi doctoral Indriantoro (1997). Yang digunakan adalah instrumen MSQ 

dalam  bentuk  singkat  yang  lebih  praktis  (20  pertanyaan)  dan  bukan  yang  100  pertanyaan. 

Instrumen ini dipilih karena validitasnya telah teruji, yang mempunyai interval consistency yang 

cukup. Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Agustia (2005).

3.3. Uji Kualitas Data 

Uji  kualitas  data  yang  diperoleh  dari  penggunaan  instrumen  penelitian  dapat 

dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. diolah baik secara manual maupun dengan 

menggunakan bantuan komputer. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran 

yang akurat. Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Dengan perkataan lain, yang diharapkan oleh peneliti.  Untuk 

mengukur validitas digunakan korelasi Product Moment Pearson. Jika hasil korelasi Product  

Moment Pearson antara masing-masing indikator dengan skor total indikator menunjukkan 

hasil  yang  signifikan (r hitung > r tabel) dimana dari jumlah sampel yang digunakan sebesar 

55 sehingga r tabelnya adalah 0,266, maka item pertanyaan tersebut bisa dikatakan valid. 

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 13.0. 
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 Sedangkan  uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  suatu  hasil 

pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih, atau dengan 

kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat  ukur dalam mengukur gejala yang 

sama. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan yang telah valid. Pengujian 

reliabilitas  dilakukan  dengan  membandingkan  koefisien  alpha  cronbach  (α)  dengan  0.6, 

dimana apabila  alpha lebih besar dari  0.6 maka butir  – butir  pernyataan dalam kuesioner 

adalah  reliabel.  Nilai  cronbach  alpha  ≥  0,60  berarti  bahwa  varibel  gaya  kepemimpinan 

situasional, motivasi kerja,  locus of control, kepuasan kerja, dan prestasi kerja adalah reliabel. 

Nilai cronbach alpha ≥ 0,60 berarti bahwa varibel gaya kepemimpinan situasional, motivasi kerja, 

locus of control, kepuasan kerja, dan prestasi kerja adalah reliabel. 

3.4. Uji Asumsi Klasik

3.4.1. Uji Multikolinieritas

Pengertian multikolinearitas  adalah terjadinya korelasi  yang sempurna maupun tidak 

sempurna tetapi relati sangat tinggi pada variabel bebas yang ada pada penelitian ini. Ada 

atau tidaknya multikolinearitas antara variabel bebas dengan melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF). Hasil pengujian menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas bila masing-

masing VIF variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0.10.

3.4.2. Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada tidaknya korelasi dalam penelitian ini maka dapat dilakukan pengujian 

dengan metode Durbin-Watson yaitu dengan melihat angka Durbin-Watson dan berdasarkan 

ketiga  kriteria  penentuan  dapat  ditentukan  ada  tidaknya  korelasi  dalam  hasil  penelitian 

sebagai berikut :

• < 1,10 atau >2,91             : telah terjadi autokorelasi

• 1,10-1,54 atau 2,46-2,90         : dinyatakan tanpa kesimpulan

• 1,68-2,32 : dinyatakan tidak terjadi autokorelasi

9



3.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi regresi berganda heteroskedastisita bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi 

adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

scatterplot.

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur 

maka telah  terjadi  heteroskedastisitas.  Dan jika  tidak  ada pola  yang  jelas,  serta  titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4. Uji Regresi Linear Berganda dan Sederhana

Dalam analisis linear berganda menurut Walpole dan Myers (1986) beberapa variabel 

independen digunakan untuk memprediksi  nilai  dari  variabel  dependen.  Sehingga analisis 

regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Fungsi Regresi Berganda :

Y1 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε ................................................(1)

Y2 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε ................................................(2)

Sedangkan untuk Regresi Sederhana:

Y1 = α + βY2 ....................................................................................(3)

Y2 = α + βY1 ....................................................................................(4)

Dimana :

Y1 = Kepuasan Kerja

Y2 = Prestasi Kerja

α = konstanta

X1 = Gaya Kepemimpinan Situasional

X2 = Motivasi Kerja
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X3 = Locus of Control

ε = Variabel Pengganggu (Error)

β, β1, β2, β3 = Koefisien Regresi

4. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.1. Pengujian  Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y1

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan gaya kepemimpinan  situasional  (X1), 

motivasi kerja (X2),  dan locus of control (X3) sebagai variabel bebas, serta kepuasan kerja 

(Y1) sebagai variabel terikat. 

Sisipkan Tabel 1 Di Sini

Tabel  1  adalah  tabel  hasil  analisis  regresi  linier  berganda Pengaruh X1,  X2 dan X3 

terhadap Y1. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

Y1 = 0.679 + 0.348 X1 + 0.514 X2 - 0.051 X3

Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.536 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel 

bebas X1, X2, dan X3 terhadap perubahan variabel terikat  Y1 adalah sebesar 53.6% dan 

sisanya 46.4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.732 menunjukkan bahwa hubungan variabel 

bebas X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat Y adalah kuat. Nilai koefisien R yang positif 

menunjukkan pengaruh hubungan yang searah atau jika nilai variabel bebas naik maka nilai 

variabel terikat juga naik.

Berdasarkan nilai statistik pada Tabel hasil analisis regresi linier berganda, dapat 

dilihat bahwa nilai F hitung = 19.621 > F tabel = 2.786 (df1 = 3, df2 = 51) dan nilai 

signifikansi = 0.000 < α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X1, X2, 

dan X3  secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Y1). 
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4.1.2. Pengujian Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y2

Analisis  regresi  linier  berganda  dilakukan  dengan  gaya  kepemimpinan  situasional 

(X1), motivasi kerja (X2),  dan  locus of control (X3) sebagai variabel bebas, serta prestasi 

kerja (Y2) sebagai variabel terikat. 

Sisipkan Tabel 2 Di Sini

Tabel 2  adalah tabel tentang hasil analisis regresi linier berganda Pengaruh X1, X2 

dan X3 terhadap Y2. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

Y2 = 3.540 + 0.031 X1 + 0.361 X2 - 0.387 X3

Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.204 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel 

bebas X1, X2, dan X3 terhadap perubahan variabel terikat  Y2 adalah sebesar 20.4% dan 

sisanya 79.6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini. Koefisien korelasi (R) sebesar 0.452 menunjukkan bahwa hubungan variabel 

bebas X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat Y2 adalah kuat. Nilai koefisien R yang positif 

menunjukkan pengaruh hubungan yang searah atau jika nilai variabel bebas naik maka nilai 

variabel terikat juga naik. Berdasarkan nilai statistik pada,  nilai F hitung = 4.368 > F tabel = 

2.786 (df1 = 3, df2 = 51) dan nilai signifikansi = 0.008 < α = 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa  variabel  bebas  X1,  X2,  dan  X3   secara  simultan  (bersama-sama)  berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y2). 

4.1.3. Pengujian Pengaruh Y1 terhadap Y2

Analisis  regresi  linier  sederhana dilakukan untuk membuktikan  secara empiris  apakah 

kepuasan  kerja  (Y1) mempunyai  pengaruh terhadap  prestasi  kerja  (Y2). Pengolahan data 

dilakukan dengan program SPSS 13.0. 

Sisipkan Tabel 3 Di Sini

Tabel 3 adalah tabel  Hasil  pengolahan data Pengaruh Y1 terhadap Y2.  Model regresi 

linier berganda dalam penelitian ini adalah :
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Y2 = 2.525 + 0.326 Y1

Koefisien Determinasi (R2) sebesar 0.075 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel 

bebas Y1 terhadap perubahan variabel terikat Y2 adalah sebesar 7.5% dan sisanya 92.5% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

Koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0.274  menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel  bebas  Y1 

terhadap  variabel  terikat  Y2  adalah  lemah.  Nilai  koefisien  R  yang  positif  menunjukkan 

pengaruh hubungan yang searah atau jika nilai variabel bebas naik maka nilai variabel terikat 

juga naik. Berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linier sederhana, dapat 

dilihat  bahwa nilai  t  hitung = 2.075  >  t  tabel  =  2.006 (df  =  53,  α/2 =  0.025)  dan nilai 

signifikansi  =  0.043  >  α =  0.05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  bebas  (Y1) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y2). 

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional terhadap Kepuasan Kerja

Hasil studi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan situasional berpengaruh signifikan 

terhadap  kepuasan  kerja  auditor.  Dengan  makin  baik  gaya  kepemimpinan  situasional 

pimpinan,  maka  makin  tinggi  tingkat  kepuasan  kerja  seorang  auditor.  Berdasarkan 

penghitungan dapat diketahui  variabel  gaya  kepemimpinan situasional (X1)  memiliki  nilai 

signifikansi = 0.003 <  α = 0.05, maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan situasional 

(X1) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y1). Hasil studi 

ini  sesuai  dengan  hasil  studi  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Haryanto  (1998)  yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan situasional berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja.

Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi dan 

memotivasi bawahan atau orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah 

terhadap  pencapaian  tujuan  organisasi.  Cara  ini  mencerminkan  sikap  dan  pandangan 
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pemimpin  terhadap  orang  yang  dipimpinnya  dan  merupakan  gambaran  dari  gaya 

kepemimpinan.

Siagian (2004:145)  mengemukakan bahwa pemimpin  yang  efektif  adalah  pemimpin 

yang mampu menunjukkan jalan yang dapat ditempuh oleh para bawahannya sehingga gerak 

dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan di masa yang akan datang dapat berlangsung 

dengan mulus.

Dalam  lingkungan  kerja  audit,  pemimpin  tim  audit  dapat  mempengaruhi  tingkat 

kepuasan dari auditor yunior. Perilaku auditor akan berubah, sesuai dengan perubahan yang 

ingin  diterapkan  oleh  para  pemimpin  serta  bagaimana  auditor  senior  mampu memotivasi 

bawahannya. Jalannya perubahan tersebut akan bisa sangat cepat, lambat atau statis semua 

bergantung pada individu auditor dan bantuan dari para auditor senior untuk memotivasi dan 

memberi contoh nyata kepada auditor yunior.

4.2.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional terhadap Prestasi Kerja

Diketahui variabel  gaya kepemimpinan situasional (X1) memiliki nilai signifikansi = 

0.859 >  α = 0.05.  Maka disimpulkan  bahwa  gaya  kepemimpinan  situasional  (X1)  secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja (Y2). 

Hasil  studi  ini  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  gaya  kepemimpinan  situasional 

berpengaruh  signifikan  terhadap  prestasi  kerja  auditor.  Dengan  demikian  hipotesis  yang 

menyatakan  bahwa  gaya  kepemimpinan  situasional  berpengaruh  secara  parsial  terhadap 

prestasi kerja auditor  dalam studi ini ditolak. Hasil studi ini sesuai dengan studi sebelumnya 

yang  dilakukan  oleh  J.C Wofford  dan  Laurie  Z.  Liska  bahwa gaya  kepemimpinan  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bawahan (Bakhroni, 2005:64). Hasil studi ini 

berbeda dengan hasil studi yang dilakukan oleh  Wijaya (2001) bahwa gaya kepemimpinan 

situasional  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  kematangan  karyawan  menurut  Hersey  dan 

Blanchard mempunyai hubungan positif dengan prestasi karyawan.
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Efektivitas  pencapaian  tujuan  organisasi  bukan  saja  ditentukan  oleh  seorang 

pemimpin akan tetapi justru merupakan hasil bersama antara pemimpinan dan orang yang 

dipimpin.  Pemimpin  tidak  akan dapat  berbuat  banyak  tanpa  partisipasi  orang-orang yang 

dipimpinnya. Untuk itu dibutuhkan karyawan yang mempunyai sifat dan sikap membangun 

dan  aktif  berdaya  tanggap  tinggi,  inisiatif,  dan  kreatif  atau  memiliki  kemampuan  dan 

kemauan serta kepekaan beradaptasi.

Menurut  Hous dan Dessler  seperti  yang  dikutip  oleh  Bakhroni  (2005:56)  perilaku 

pimpinan  akan  tidak  efektif  sepanjang  terlalu  berlebih-lebihan  dan  tidak  sesuai  dengan 

karakteristik  bawahan.  Sedangkan  menurut  Keller  (Bakhroni,  2005:57)  bawahan  dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai norma-norma profesional internal dan mungkin 

tidak menginginkan adanya pemimpin untuk menginisisasikan struktur kerja mereka.

4.2.3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja

Hasil temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa motivasi kerja terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin tinggi motivasi 

kerja auditor, makin tinggi tingkat kepuasan kerja seorang auditor. Variabel  motivasi kerja 

(X2) memiliki nilai signifikansi = 0.000 < α = 0.05, maka disimpulkan bahwa motivasi kerja 

(X2)  secara  parsial  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja  (Y1).  Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Citra R (2006) bahwa 

terbukti kebenarannya bahwa motivasi kerja yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, keamanan, 

sosial,  penghargaan,  aktualisasi diri  memiliki  pengaruh yang bermakna terhadap kepuasan 

kerja karyawan.

Motivasi dapat membangkitkan semangat kerja auditor yunior untuk bekerja lebih baik 

sehingga seorang auditor yang memiliki motivasi yang tinggi akan mempengaruhi kepuasan 

kerja menjadi lebih tinggi. Handoko (2001:199) mengemukakan bahwa “Karyawan biasanya 

memperoleh  kompensasi  lebih  baik,  kondisi  kerja  nyaman,  dan  pekerjaan  mereka 
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memungkinkan  penggunaan  segala  kemampuan  yang  mereka  punyai  sehingga  mereka 

mempunyai alasan-alasan untuk lebih terpuaskan. 

2.4. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Prestasi Kerja

Variabel  motivasi kerja (X2) memiliki nilai signifikansi = 0.029 <  α = 0.05. Maka 

disimpulkan  bahwa motivasi  kerja  (X2) secara  parsial  mempunyai  pengaruh  signifikan 

terhadap prestasi kerja (Y2). 

Hasil studi menyatakan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

prestasi  kerja,  yaitu  auditor  yang  memiliki  motivasi  kerja  yang  lebih  tinggi  akan 

menunjukkan prestasi kerja yang lebih tinggi. Hasil studi ini sesuai dengan hasil studi yang 

telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Tita  Taurisia  (2004)  bahwa  motivasi  kerja  dan  gaya 

kepemimpinan situasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Beberapa  pendapat  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  motivasi  dan 

prestasi kerja. Yukl (1992 : 254) berpendapat bahwa “Kinerja sebuah kelompok tergantung 

pada motivasi  dan kemampuan anggota.  Kinerja  kelompok akan menjadi  tinggi  bilamana 

para anggotanya  dimotivasi  dan sangat terampil  daripada bilamana para anggotanya  tidak 

termotivasi,  tidak  terampil,  atau  kedua-duanya”.  Dengan adanya  auditor  yang  termotivasi 

maka  dapat  lebih  mudah  mencapai  kinerja  yang  diharapkan  dalam  organisasi  sehingga 

kepuasan  kerja  lebih  mudah  dicapai.sedangkan  Simamora  (2001:415)  mengatakan  bahwa 

“Motivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan 

kemampuan di masa mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu 

dan  pengembangan”.  Pendapat  diatas  mengatakan  bahwa  kinerja/  prestasi  kerja 

mempengaruhi motivasi auditor untuk bekerja, jika prestasi auditor baik ia akan termotivasi 

untuk bekerja lebih baik lagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh auditor tersebut. 

Jika  auditor  tersebut  mengetahui  bahwa  prestasi  yang  dicapai  kurang  baik  maka 

kemungkinan besar ia akan berusaha memperbaiki prestasi agar ia dapat bertahan bekerja di 
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tempat tersebut artinya bila prestasinya terus-menerus buruk bukan tidak mungkin ia akan 

diberhentikan dari pekerjaannya

4.2.5. Pengaruh Locus of Control terhadap Kepuasan Kerja

Variabel locus  of  control  (X3)  memiliki  nilai  signifikansi  =  0.581 >  α =  0.05,  maka 

disimpulkan  bahwa  locus  of  control secara  parsial  tidak  mempunyai  pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja (Y1).

Hasil  studi  ini  membuktikan  bahwa  locus  of  control berpengaruh  tidak  signifikan 

terhadap kepuasan kerja auditor. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan bahwa locus  

of control  berpengaruh terhadap kepuasan kerja ditolak. Hasil studi ini sesuai dengan studi 

sebelumnya  yang dilakukan oleh Frucot  dan Shearon (Iswati,  2002:108)  yang mengamati 

pengaruh  locus of control terhadap kinerja dan kepuasan kerja  ternyata berpengaruh tidak 

signifikan  terhadap kepuasan kerja.  Hal  yang sama juga dilakukan oleh Indriantoro yang 

mengemukakan pengaruh locus of control terhadap kepuasan kerja tidak signifikan.

Hasil studi ini berbeda dengan hasil studi Istianah (2007:39) menyatakan bahwa “terdapat 

hubungan positif antara locus of control dengan kepuasan kerja karyawan”. Artinya seorang 

karyawan  akan  memiliki  kepuasan  kerja  apabila  karyawan  tersebut  dapat  menampilkan 

perilaku yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sebagai hasil pengaruh dalam 

dirinya (internal) maupun lingkungan di luar dirinya (eksternal). 

4.2.6. Pengaruh Locus of Control terhadap Prestasi Kerja

Variabel  locus  of  control  (X3)  nilai  signifikansi  =  0.010  <  α =  0.05.  Maka  dapat 

disimpulkan bahwa locus of control secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja (Y2).

Hasil  studi  ini  membuktikan  bahwa  locus  of  control berpengaruh  signifikan  terhadap 

prestasi kerja. Hasil studi ini berbeda dengan hasil studi yang dilakukan sebelumnya oleh Sri 

Iswati (2003) bahwa  locus of control  tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja (prestasi 
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kerja). Jika seorang auditor cenderung memiliki internal locus of control sehingga dia yakin 

akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka akan menimbulkan 

kepuasan  kerja  dan  diharapkan  akan  meningkatkan  kinerja/prestasi  kerja  auditor.  Namun 

apabila seorang auditor mempunyai kecenderungan mempercayai faktor-faktor di luar dirinya 

sebagai penentu keberhasilannya, dapat dikatakan dia memiliki external locus of control, hal 

ini  justru akan menurunkan kepuaasan kerja dan mengakibatkan menurunnya  kinerja dari 

auditor.

4.2.7. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja

Berdasarkan  nilai  statistik  pada  tabel  hasil  analisis  regresi  linier  sederhana,  dapat 

dilihat nilai signifikansi = 0.043 < α = 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

(Y1) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat  (Y2).  Dan  Berdasarkan nilai  statistik 

pada  tabel  hasil  analisis  regresi  linier  sederhana,  dapat  dilihat  bahwa nilai  signifikansi  = 

0.043 < α = 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Y2) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y1).

Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  kepuasan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap 

prestasi kerja. Begitu pula sebaliknya, bahwa prestasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan  kerja.  Dengan makin  tinggi  tingkat  kepuasan  kerja,  makin  tinggi  prestasi  kerja 

seorang auditor. Hasil studi ini sesuai dengan hasil studi Made Sinta Rachmayanti  (2007) 

yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja

Gibson et al. (1996 : 69) menyatakan bahwa ada masalah yang sering diperdebatkan 

dan  berlawanan  dalam  studi  kepuasan  kerja  yang  hubungannya  dengan  prestasi  kerja. 

Selanjutnya Gibson et al. (1996 : 69) menyatakan bahwa terdapat tiga pandangan mengenai 

hubungan kepuasan kerja dengan prestasi  kerja,  yaitu  (1) kepuasan menimbulkan prestasi 

kerja ; (2) prestasi kerja menimbulkan kepuasan; dan (3) tidak ada hubungan antara kepuasan 

kerja dengan prestasi kerja, bila tidak ada unsur imbalan sebagai variabel antara. Hasil studi 
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ini lebih sesuai dengan pandangan yang pertama dan kedua dimana antara kepuasan kerja dan 

prestasi kerja saling mempengaruhi satu sama lain dan terdapat hubungan yang kuat antara 

kepuasan kerja dan prestasi kerja.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan situasional, 

motivasi kerja, dan locus of control secara simultan terhadap kepuasan kerja auditor. Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi = 0.000 lebih kecil dari level of significant = 0.05 

(5%).   Hasil  studi  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  gaya  kepemimpinan 

situasional  terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi = 

0.003 lebih kecil dari level of significant = 0.05 (5%).  Terdapat pengaruh motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja auditor, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi = 0.000 lebih 

kecil  dari  level  of  significant = 0.05 (5%). Tidak  terdapat  pengaruh  locus  of  control 

secara parsial terhadap kepuasan kerja auditor, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 

= 0.581 lebih besar dari level of significant = 0.05 (5%).

2. Hasil  studi membuktikan  terdapat  pengaruh gaya  kepemimpinan situasional,  motivasi 

kerja,  dan  locus  of  control secara  simultan  terhadap  prestasi  kerja  auditor.  Hal  ini 

ditunjukkan oleh nilai  signifikansi = 0.008 lebih kecil  dari  level  of significant = 0.05 

(5%). Hasil studi menunjukkan tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan situasional 

secara parsial terhadap prestasi kerja auditor, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi = 

0.859 lebih besar dari level of significant = 0.05 (5%). Terdapat pengaruh motivasi kerja 

secara parsial terhadap prestasi kerja auditor, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi = 

0.029  lebih  kecil  dari  level  of  significant =  0.05  (5%).  Terdapat  pengaruh  locus  of  

control secara  parsial  terhadap  prestasi   kerja  auditor,  hal  ini  ditunjukkan oleh  nilai 

signifikansi = 0.010 lebih kecil dari level of significant = 0.05 (5%).
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3. Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja auditor. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai signifikansi = 0.043 lebih kecil dari level of significant = 0.05 (5%).

5.2. Saran

1. Menambah jumlah sampelnya, jadi dapat mewakili lebih banyak dari populasi penelitian.

2. Penelitian berikutnya harus mempertimbangkan untuk menganalisa profesi lainnya selain 

auditor dan area lainnya di luar Surabaya.
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LAMPIRAN :

KERANGKA KONSEPTUAL

                                           

Gaya Kepemimpinan
   Situasional (X3)

                                        

        H1.1

 H1.2 Kepuasan Kerja (Y1)

          H1.3

                                                    H3

Motivasi Kerja (X2)        

                                                                                                                                            

H2.2 H2.1  

   Prestasi Kerja (Y2)

   H2.3

                                            

Locus of Control (X3)
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Tabel 1
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y1

Model Koefisien t Sig. t
Konstanta 0.679
Gaya Kepemimpinan Situasional (X1) 0.348 3.134 0.003
Motivasi Kerja (X2) 0.514 4.989 0.000
Locus of Control (X3) -0.051 -0.555 0.581
R                                   = 0.732
R Square = 0.536
F = 19.621
Sig. F = 0.000
Variabel terikat : kepuasan kerja (Y1)

 Sumber : Output Analisis Regresi 

Tabel 2
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Pengujian Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y2

Model Koefisien t Sig. t
Konstanta 3.540
Gaya Kepemimpinan Situasional (X1) 0.031 0.178 0.859
Motivasi Kerja (X2) 0.361 2.249 0.029
Locus of Control (X3) -0.387 -2.683 0.010
R                                   = 0.452
R Square = 0.204
F = 4.368
Sig. F = 0.008
Variabel terikat : prestasi kerja (Y2)

  Sumber : Output Analisis Regresi 

Tabel 3
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA

Pengaruh Y1 terhadap Y2

Model Koefisien t Sig. t
Konstanta 2.525
Kepuasan Kerja (Y1) 0.326 2.075 0.043
R                                   = 0.274
R Square = 0.075
F = 4.305
Sig. F = 0.043
Variabel terikat : Prestasi kerja (Y2)

  Sumber : Output Analisis Regresi 
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ANALISIS REGRESI BERGANDA

1. PENGUJIAN PENGARUH VARIABEL X1, X2, & X3 TERHADAP Y1

Regression

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y1b. 

Model Summaryb

.732a .536 .508 .33238 2.071
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 

ANOVAb

6.503 3 2.168 19.621 .000a

5.634 51 .110
12.138 54

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y1b. 

Coefficientsa

.679 .495 1.371 .176

.348 .111 .332 3.134 .003 .809 1.236

.514 .103 .527 4.989 .000 .815 1.228
-.051 .093 -.053 -.555 .581 .990 1.010

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y1a. 
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Charts
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Dependent Variable: Y1

Scatterplot

2. PENGUJIAN PENGARUH VARIABEL X1, X2, & X3 TERHADAP Y2

Regression

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y2b. 

Model Summaryb

.452a .204 .158 .51767 1.727
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y2b. 
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ANOVAb

3.512 3 1.171 4.368 .008a

13.667 51 .268
17.179 54

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Y2b. 

Coefficientsa

3.540 .771 4.589 .000
.031 .173 .025 .178 .859 .809 1.236
.361 .161 .311 2.249 .029 .815 1.228

-.387 .144 -.337 -2.683 .010 .990 1.010

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y2a. 

Charts
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ANALISIS REGRESI SEDERHANA

1. PENGUJIAN PENGARUH VARIABEL Y1 TERHADAP Y2

Regression

Variables Entered/Removedb

Y1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y2b. 

Model Summary

.274a .075 .058 .54753
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y1a. 

ANOVAb

1.290 1 1.290 4.305 .043a

15.889 53 .300
17.179 54

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y1a. 

Dependent Variable: Y2b. 

Coefficientsa

2.525 .582 4.336 .000
.326 .157 .274 2.075 .043

(Constant)
Y1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y2a. 

2. PENGUJIAN PENGARUH VARIABEL Y2 TERHADAP Y1
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Regression

Variables Entered/Removedb

Y2a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y1b. 

Model Summary

.274a .075 .058 .46023
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Y2a. 

ANOVAb

.912 1 .912 4.305 .043a

11.226 53 .212
12.138 54

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Y2a. 

Dependent Variable: Y1b. 

Coefficientsa

2.818 .418 6.740 .000
.230 .111 .274 2.075 .043

(Constant)
Y2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y1a. 
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