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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, ETIKA 

PROFESI, PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE DAN LOCUS OF CONTROL 

TERHADAP KINERJA AUDITOR 

(Studi Empiris Pada KAP Kota Yogyakarta dan Surakarta) 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi, etika profesi, pemahaman good governance dan locus of control terhadap 

kinerja auditor pada KAP Kota Yogyakarta dan Surakarta. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode survei dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Yogyakarta dan Surakarta. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Metode pengumpulan sampel 

menggunakan teknik convenience sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

variable gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Variabel komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Variabel etika profesi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Variabel pemahaman good governance berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Dan variable locus of control tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor 

  

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Etika Pofesi, Pemahaman Good 

Governance, Locus Of Cotrol, Kinerja Auditor 

 

Abstract 

This study aims to analyze the influence of leadership style, organizational commitment, 

professional ethics, good governance understanding and locus of control on auditor 

performance in Yogyakarta and Surakarta City KAP. This study was conducted by a 

survey method with a questionnaire. The population in this study are all auditors who work 

in the Public Accounting Firm (KAP) of Yogyakarta and Surakarta. The number of 

samples in this study were 40 respondents. The sample collection method used 

convenience sampling technique. Data analysis was carried out using multiple linear 

regression models. Based on the results of data analysis can be concluded that leadership 

style variables affect the auditor’s performance. Organizational commitment variables 

affect the auditor's performance. Professional ethical variables have no effect on auditor 

performance. Variable of good governance affect to auditor’s performance. And the locus 

of control variable has no effect on the auditor's performance. 

 

Keywords: Leadership style, Organizational Commitment, Professional Ethics, 

Understanding Of Good governance, Locus Of Cotrol, Auditor Performance  
 

1. PENDAHULUAN 

Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia bisnis dan dalam 

perkembangannya akuntan dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan bisnis telah sesuai 

dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan 

akan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif (Widhi dan Setyawati, 2015). Dalam hal ini 

manajemen memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan 
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perusahaan, pengambilan keputusan, dan memudahkan dalam mengelola perusahaan (Futri 

dan Juliarsa, 2014) 

Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan 

yang kompleks yang hanya dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar 

pendididkan tertentu. Salah satu auditor dalam menjalankan profesinya adalah 

menyediakan informasi yang berguna bagi publik untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Seorang auditor mampu dikatakan profesional dilihat dari kinerja yang dilakukannya 

dalam menjalankan perintah atasan dan sesuai dengan kode etik auditor. Salah satu 

manfaat auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam 

pengambilan keputusan. Auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi 

pemeriksaan (Suryaningtas, 2007).  

Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam mencapai hasil 

kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. 

Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu 

tertentu yaitu : Pertama, kualitas kerja yaitu mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja 

berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh 

auditor.  Kedua, kuantitas kerja yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan 

target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk 

memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Ketiga, ketepatan waktu yaitu 

ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan (Goldwasser, 1993 dalam 

Afriana, 2013). 

Gaya kepemimpinan (leadership style) merupakan cara pimpinan untuk 

mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau 

melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi 

hal tersebut mungkin tidak disenangi. Semakin cakapnya seorang pemimpin dalam 

mengatur/mempengaruhi bawahannya, maka bawahannya akan termotivasi dan 

bersemangat untuk bekerja, sehingga kualitas kerja (kinerja) bawahannya akan semakin 

baik (Gustiana, 2014).  

Yousef (2000) dalam Arifah (2012) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi 

memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, di mana anggota 

organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi tinggi. Dalam hal 

ini faktor psikologi juga yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, salah satunya adalah 
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komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sikap untuk mengutarakan 

perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi tempat dia bekerja. Ketika seseorang 

menyukai organisasi tempat dimana dia bekerja maka dia akan memberikan kemampuan 

yang terbaik dan loyal untuk organisasinya tersebut, dengan kata lain anggota yang 

memiliki komitmen terhadap organisasinya maka dia akan lebih bertahan sebagai bagian 

dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi. 

Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu 

hal. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja 

lebih baik (Nalendra, 2016) 

Etika profesi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kode etik juga 

sangat diperlukan karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan publik dalam 

menjalankan praktik. Menurut Halim (2008) mengungkapkan etika profesi meliputi sikap 

para anggota profesi agar idealistis, praktis dan realisti. Sedangkan menurut Aryanto, dkk 

(2010) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi untuk mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Setiap auditor harus mematuhi etika 

profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan 

kliennya. 

Prajogo (2001) mendefinisikan Good governance (GG) ditandai dengan tiga pilar 

utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut 

adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.Suatu pemerintahan yang baik harus 

membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan 

tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus 

diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan Good governance adalah tata kelola yang baik pada suatu 

usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. 

Locus of control adalah persepsi seseorang terhadap keberhasilan ataupun kegagalan 

dalam melakukan berbagai kegiatan dalam hidupnya yang dihubungkan dengan faktor 

eksternal individu yang didalamnya mencakup nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, 

dan lingkungan kerja, serta dihubungkan dengan faktor internal individu yang didalamnya 

mencakup kemampuan kerja dan tindakan kerja yang berhubungan dengan keberhasilan 

dan kegagalan kerja individu yang bersangkutan (Johan, 2002). Individu dengan Locus of 

control merasa tidak mampu untuk mendapat dukungan kekuatan yang dibutuhkannya 
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untuk bertahan dalam suatu organsiasi, mereka memiliki potensi untuk mencoba 

memanipulasi rekan atau objek lainnya sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Solar dan 

Bruethl, 1971 dalam Intan, 2012). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bunga 

Nur Julianingtyas (2012) dengan judul Pengaruh Locus of control, Gaya Kepemimpinan 

dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah penambahan variabel yang diteliti yaitu pemahaman Good 

governance dan etika profesi, hal ini dikarenakan pemahaman Good governance 

digunakan untuk mendorong kinerja serta memberikan kepercayaan bagi pemegang saham 

dan masyarakat serta etika auditor untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen 

Organisasi, Etika Profesi, Pemahaman Good governance dan Locus of control Terhadap 

Kinerja Auditor di KAP Surakarta dan Yogyakarta. 

2. METODE  

2.1 Populasi, Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP Surakarta 

dan Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian Auditor 

yang dipilih melalui proses sampling di KAP Surakarta dan Yogyakarta.  Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode nonprobabilitas atau secara tidak acak, 

elemen-elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih 

menjadi sampel. Pemilihan sampel berdasarkan kemudahan dan ketersediaan elemen 

untuk mengisi kuesioner secara lengkap (convenience sampling), metode ini memilih 

sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh 

peneliti. (Indriantoro dan Supomo, 2002).  

2.2 Definisi Operasional Variabel 

2.2.1 Kinerja  

Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan Bastian (2006) dalam 

Aisyah, Karmizi dan Savitri (2014). Variabel ini indikatornya antara lain (Andi Ikhlas, 

2014): Kemampuan (1, 2, 3), Komitmen Profesi (4, 5, 6), Motivasi (7, 8, 9) dan 

Kepuasan kerja (10, 11, 12). 

2.2.2 Gaya Kepemimpinan 
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Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam 

mempengaruhi orang lain. Pola perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

nilai-nilai, asumsi, persepsi, harapan maupun sikap yang ada dalam diri pemimpin 

(Ardana dkk, 2011: 181 dalam Satyawati dan Suartana, 2014) Gaya kepemimpinan 

merupakan cara pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian 

rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan 

bersama. Variabel gaya kepemimpinan dalam penelitian ini diukur menggunakan 

instrument yang dikembangkan oleh Gibson (1996) oleh Andi Ikhlas (2014) dengan 5 

butir pertanyaan. Variabel ini indikatornya antara lain: Hubungan pimpinan dan bawahan 

(1,2), Komunikasi pimpinan dan bawahan ( 3, 4, 5, 7), Keharmonisan di tempat kerja (6, 

8), Kewajiban setiap karyawan (9). 

2.2.3 Komitmen Organisasi 

Kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi kterlibatan dirinya 

ke dalam organisasi. Hal ini merefleksikan sikap individu akan tetap sebagai anggota 

organisasi yang ditunjukkan dengan kerja kerasnya. Variabel komitmen organidasi 

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Meyer dan Alen 

(1984) dalam Andi Ikhlas (2014). Variabel ini indikatornya antara lain: Komitmen 

affective (affective commitment) adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, 

dan keterlibatan dalam organisasi (1, 2), Komitmen kelanjutan (continuance 

commitment) adalah komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan 

keluarnya karyawan dari organisasi (3, 4, 5, 6, 7), Komitmen normatif (normative 

commitment) adalah perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi (8, 9, 10, 11, 

12). 

2.2.4 Etika Profesi 

Etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah yang diterima 

dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang (Kusuma, 2012). Variabel ini 

indikatornya antara lain: Kepribadian (1, 2), Kecakapan Profesional (3, 4, 5), 

Tanggungjawab (6, 7), Pelaksanaan kode etik (8, 9, 10, 11), Penafsiran dan 

penyempurnaan kode etik (12, 13, 14). 

2.2.5 Pemahaman Good governance 

Pemahaman  Good governance  dalam penelitian ini mengacu pada seberapa jauh 

pemahaman atas konsep tata kelola pemerintahan atau organisasi yang baik oleh para 



 
 

6 

 

auditor. Pemahaman Good governance diukur dengan mengadopsi instrumen yang 

dikembangkan oleh Indonesian Institut of Corporate Governance  dalam Andi Ikhlas 

(2014). Variabel ini indikatornya antara lain:  Akuntabilitas (1, 2), Responsibility 

(pertanggungjawaban) (5, 6), Transparansi (3, 4), Fairness (keadilan) (7, 8). 

2.2.6 Locus of control 

Locus of control adalah pandangan auditor tentang keberhasilan dan keuntungan 

(Husna, 2012 dalam Kusuma, 2013). Variabel ini indikatornya antara lain: Pandangan 

tentang pekerjaan (1), Penyelesaian pekerjaan (2, 3, 7), Menyatakan ketidaksetujuan 

(4), Promosi kerja (5, 6, 8, 9, 10, 11) dan Reward (12, 13). 

2.3 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model pengujian regresi berganda 

denganbantuan software SPSS versi 17.00. Penelitian ini dilakukan dengan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu, sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. 

2.3.1 Uji Instrumen 

dikarenakan simpulan penelitian hanya akan dipercaya apabila didasarkan pada 

informasi/pengetahuan yang memenuhi validitas (kesahihan) dan rehabilitas 

(keandalan). 

2.3.2 Uji  Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini 

memenuhui syarat bebas dari asumsi klasik, dimana tidak semua uji asumsi klasik harus 

dilakukan pada analisis regersi linear, misalnyanormalitas, multikolonieritas, 

autokorelasi dan heterokodastisitas, untuk itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, 

yang terdiri dari: 1) Normalitas, 2) Uji Multikolonieritas, 3) Uji Heteroskedastisitas 

2.3.3 Uji Hipotesis 

Menurut Kuncoro (2013;62) uji hipotesis Merupakan bagian yang sangat penting 

didalam penelitian. Analisis dari Data yang dikumpulkan tidak menghasilkan hipotesis 

terbukti dan tidak terbukti, melainkan mendukung atau tidak mendukung hipotesis. 

Maka dilakukan beberapa uji sebagai berikut. 1) Analisis Regresi Linier Berganda, 2) 

Uji Kebaikan Model (Uji F), 3) Uji Koefisien Determinasi (R
2
), 4) Uji t   

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Responden 

Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta dan 
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Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun dalam menentukan jumlah sampel peneliti 

menggunakan metode convennience sampling untuk mempermudah pengambilan 

sampel sehingga semua responden bisa menjadi sampel penelitian. Jumlah sampel dan 

proses pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel. 

Proses Pengambilan Sampel 

Nama KAP Jumlah 

Total KAP 8 

Total Kuesioner 48 

Kuesioner yang tidak kembali (3) 

Kuesioner yang kembali  45 

Kuesioner yang tidak diisi lengkap (5) 

Kuesioner yang lengkap dan siap olah  40 

Total sampel penelitian 40 

Sumber : Data primer,diolah 2018. 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa peneliti menyebar kuesioner 

pada Kantor Akuntan Publik sebanyak 48 kuesioner, kuesioner yang tidak kembali 3 

kuesioner, kuesioner yang tidak diisi lengkap 5 kuesioner, sehingga penelitian ini 

menggunakan 40 sampel penelitian. 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kinerja Auditor 

Gaya Kepemimpinan 

Komitmen Organisasi 

Etika Profesi 

Good governance 

Locus of control 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

35 

18 

37 

35 

18 

31 

53 

43 

60 

68 

38 

59 

44.35 

35.08 

48.60 

55.80 

31.33 

47.80 

4.748 

3.799 

4.442 

6.378 

3.331 

6.738 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

3.2Hasil Uji Kualitas Data 

3.2.1 Uji Validitas 

Hasil uji validitas gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, etika profesi, 

pemahaman Good governance dan Locus of control dan kinerja auditor menunjukkan 
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koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total corelation) 

semua  pernyataan  memiliki  rhitung lebih dari  rtabel, maka dapat dikatakan bahwa 

semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.  

3.2.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, etika profesi, pemahaman Good governance dan 

Locus of control dan kinerja auditor dengan menggunakan cronbach alpha bahwa 

semua variabel memiliki nilai cronbach alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel penelitian ini dikatakan reliable. 

3.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  uji  One  Kolmogorov-Smirnove 

dalam melakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Hasil Uji Normalitas Data 

Keterangan Unstandardized Residual Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,665 Normal 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,769  

Sumber: Hasil olah data, 2018 

Dari data di atas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau probability 

sebesar 0,769. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi 

normal. 

3.2.4 Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi  ada tidaknya multikolinearitas  dalam  model  regresi  

berganda dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation factor (VIF). Jika 

nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 maka model tersebut bebas dari 

multikolinearitas (Ghozali.2011:106). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada 

tabel. 

3.2.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 0,128 7,826 Bebas Multikolinearitas 

Komitmen Organisasi 0,430 2,326 Bebas Multikolinearitas 
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Etika Profesi 0,389 2,574 Bebas Multikolinearitas 

Good governance 0,134 7,462 Bebas Multikolinearitas 

Locus of control 0,621 1,610 Bebas Multikolinearitas 

Sumber: Hasil olah data, 2018. 

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh 

variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance > 0,1 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. 

3.2.6 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Rank Spearman dapat ditunjukan dalam 

tabel dibawah ini.  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

Gaya Kepemimpinan 

Komitmen Organisasi 

Etika Profesi 

Good governance 

Locus of control 

0,531 

0,934 

0,813 

0,520 

0,807 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil olah data, 2018. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel tersebut nampak bahwa semua 

variabel bebas menunjukan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas dari heteroskedastisitas. 

3.2.7 Pengujian Hipotesis 

Hasil Regresi Linier Berganda  

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 17 dapat 

dilihat pada tabel. 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung p-value 

Konstanta 28,410 2,764 0,009 

Gaya Kepemimpinan 1,059 2,488 0,018 

Komitmen Organisasi 0,539 2,714 0,010 

Etika Profesi -0,003 -0,018 0,985 

Good governance -1,575 -3,322 0,002 
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Locus of control 0,044 0,402 0,691 

R
2  

= 0,496  Fhitung = 6,687 

Adjusted R
2
 = 0,422  Sig = 0,000  

Sumber: Data diolah 2018. 

KA = 28,410+ 1,059GK + 0,539KO - 0,003EP - 1,575GG + 0,044LC + ε 

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 28,410 menunjukkan bahwa jika variable gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi, etika profesi, Good governance dan Locus of control 

diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka kinerja auditor akan tetap 

meningkat.  

2) Koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan sebesar 1,059. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang ada di Kantor Akuntan Publik, maka 

kinerja auditor semakin baik.  

3) Koefisien regresi variabel komitmen organisasi sebesar 0,539. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi komitmen organisasi seorang auditor, maka kinerja auditor 

semakin baik.  

4) Koefisien regresi variable etika profesi sebesar -0,003. Dari  hasil  tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa apabila auditor memiliki etika profesi yang tinggi, maka 

kinerja auditor menurun.  

5) Koefisien regresi variable Good governance sebesar -1,575. Dari hasil  tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa apabila Good governance yang ada di kantor akunta publik 

cukup tinggi, maka kinerja auditor akan menurun. 

6) Koefisien regresi variable Locus of control sebesar 0,044. Dari hasil  tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa apabila Locus of control yang ada di kantor akunta publik 

cukup tinggi, maka kinerja auditor akan meningkat. 

 

3.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

3.3.1 Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor.  

Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  pertama variabel gaya kepemimpinan 

memiliki nilai thitung sebesar 2,488 > 2,018 dan nilai signifikan sebesar 0,018 < 5%, 

sehingga H1 diterima, yang artinya gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 
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kinerja auditor. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, pemimpin dapat memotivasi para 

karyawan dengan mempengaruhi persepsi mereka tentang konsekuensi yang mungkin 

akan diteria dari berbagai upaya yang dilakukan. Gaya kepemimpinan semakin tegas 

dan berwibawa serta tidak pilih kasih akan mempengaruhui kinerja auditor semakin 

meningkat. Ini membuktikan seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang 

tegas terhadap karyawannya. Bila yang baik dapat diperoleh dengan usaha yang 

serius, kemungkinan karyawan akan secara aktif mendukung pimpinannya selama dia 

memandang bahwa tindakan pimpinan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Julianingtyas (2012), Hanna dan Firnanti 

(2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja.  

3.3.2 Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua bahwa komitmen organisasi 

memilki nilai thitung sebesar 2,714 > 2,018 dan nilai signifikan sebesar 0,010 < 5%, 

sehingga H2 diterima artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. Komitmen organisasi merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling 

mendorong antara yang satu dengan yang lain. Karyawan yang komit terhadap 

organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, 

karyawan akan memiliki jiwa untuk membela organisasinya, berusaha meningkatkan 

prestasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan 

organisasi. Komitmen yang tepat akan memberikan motivasi yang tinggi dan 

memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Julianingtyas (2012), Aisyah, Karmizi dan Savitri (2014) 

dan Widhi dan Setyawati (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. 

3.3.3 Etika Profesi Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa nilai 

thitung untuk variabel etika profesi sebesar -0,018 < -2,018 dan nilai signifikan sebesar 

0,985 > 5%, sehingga H3 ditolak, yang artinya etika profesi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Hasil ini dapat dijelaskan karena sebagian besar responden 

termasuk dalam auditor junior, sehingga dalam memahami etika profesi sebagai 

seorang auditor masih kurang sesuai dengan kode etik yang ada, selain itu auditor 
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junior semua hasil kerjanya juga masih dipantau oleh auditor senior, apakah sudah 

sesuai atau belum dengan standar yang seharusnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Putri dan Suputra (2013) menunjukkan bahwa etika profesi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor.  

3.3.4 Good governance Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat mendapatkan hasil bahwa nilai 

thitung untuk variable Good governance sebesar -3,322 > -2,018 dan nilai signifikan 

0,002 < 5%, sehingga H4 diterima, yang artinya variable Good governance 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil ini dapat dijelaskan dengan melaksanakan 

Good governance, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, 

meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan 

kepada stakeholders. Sehingga apabila KAP memiliki pemahaman Good governance 

yang baik, maka kinerja KAP tersebut juga akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Elyawati  dkk (2010) dalam Aisyah, Karmizi dan Savitri, (2014) 

menyatakan  Good governance memberikan pengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 

3.3.5 Locus of control Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Auditor.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kelima mendapatkan hasil bahwa nilai 

thitung untuk variable Locus of control sebesar 0,402 < 2,018 dan nilai signifikan 0,691 > 

5%, sehingga H5 ditolak, yang artinya variable Locus of control tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Hasil ini dapat dijelaskan karena sebagian besar responden 

merupakan auditor junior, maka Locus of control yang dimiliki oleh auditor masih 

kurang karena semua hasil kerja dari auditor masih di review lagi oleh auditor senior, 

sehingga masih ada kemungkinan perubahan dari laporan audit yang telah disusun oleh 

auditor tersebut, sehingga Locus of control tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Julianingtyas (2012) menyatakan bahwa Locus 

of control mempunyai pengaruh terhadap kinerja auditor. 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. (2) Komitmen organisasi 
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berpengaruh terhadap kinerja auditor. (3) Etika profesi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. (4) Good governance berpengaruh terhadap kinerja auditor. (5) Locus of 

control tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) Jumlah responden terbatas, dikarenakan 

sedikitnya responden yang berkenan menerima kuesioner karena alasan kesibukan auditor, 

sehingga hasil penelitian belum bisa tergeneralisasi, (2) Kurangnya pengawasan dalam 

pengisian kuesioner, yang memungkinkan adanya responden yang tidak seharusnya 

mengisi kuesioner ikut mengisi kuesioner, sehingga akan menghasilkan data yang kurang 

valid dan tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. (3) Penelitian ini hanya menggunakan 

variabel yang sering diteliti oleh peneliti lain, sehingga belum ada variabel lain yang 

hasilnya menunjukkan kontribusi yang lebih terhadap kinerja auditor. 

4.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat 

ditambahkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu :  Untuk penelitian berikutnya peneliti menyarankan agar menambah sampel 

penelitian, supaya hasil penelitian bisa tergeneralisasi.  Untuk penelitian selanjutnya harus 

juga memperhatikan mengenai bulan dimana penelitian dilakukan, untuk mengantisipasi 

dari kesibukan auditor. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah 

variabel baru dikarenakan variabel yang diangkat peniliti sekarang masih bersifat umum 

dan sudah banyak dilakukan sehingga penelitian ini dapat menghasilkan faktor lain apa 

saja yang dapat mempengaruhi kinerja auditor. 
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