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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Komitmen 

Profesi, Etika Profesi, Tekanan Anggaran, Tekanan Anggaran Waktu dan 

Independensi terhadap Kinerja Auditor Eksternal. Desain penelitian ini terdiri 

dari tujuan studinya adalah pengujian hipotesis, jenis investigasinya adalah studi 

kausal. Tingkat intervensi minimal (tidak ada intervensi), situasi studi pada 

penelitian ini adalah studi lapangan, unit analisis adalah individu (auditor yang 

bekerja diKAP) dan horizon waktu yaitu studi cross-sectional dan studi 

longitudinal (data yang hanya dikumpulkan sekali). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh kantor akuntan publik pekanbaru. Jumlah populasi adalah 

sebanyak 8 kantor akuntan publik. Metode pemilihan sampel menggunakan 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Analisis 

data menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini bahwa (1) 

Komitmen Profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor (2) Etika Profesi 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor (3) Tekanan Anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor (4) Tekanan Anggaran Waktu 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor (5) Independensi berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. Dengan melihat hasil print out program SPSS 

diperoleh t hitung 2,093 > 2.04 t table untuk variabel komitmen profesi, t hitung 

0,004 < 2,04 t tabel untuk variabel etika profesi, t hitung 2.833 > 2,04 t tabel 

untuk variabel tekanan anggaran, t hitung 2.190 > 2,04 t tabel untuk variabel 

tekanan anggaran waktu, t hitung 2.108 > 2,04 t tabel untuk variabel 

independensi. Sedangkan secara simultan keempat variabel berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (kinerja auditor), ini dibuktikan f hitung 0,000 

< f tabel 0,05. Dari hasil pengolahan data juga diperoleh r 0,916 dan r squared 

sebesar 0,838 atau 83,8%, sedangkan sisanya sebesar 16,2% variabel tidak ikut 

terobsesi. 
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