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ABSTRACT 
 

 Penelitian akuntansi keperilakuan (behavior) tentang gaya kepemimpinan, 
budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pada perusahaan 
bisnis manufaktur sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang sekali dilakukan 
penelitian pada perusahaan bisnis non-manufaktur, seperti KAP dengan responden 
auditor independen. Oleh karena itu, dengan merujuk teori Otley (1980), maka isu 
sentral dari penelitian ini adalah: (1) Peneliti ingin membuktikan secara empiris, apakah  
independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening akan 
memediasi pengaruh  pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya 
organisasi terhadap kinerja auditor. (2) Mengembangkan dan melakukan kajian lebih 
lanjut penelitian terdahulu yang masih kontroversi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan di bidang 
auditing. 
 Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP, yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Jumlah KAP di Indonesia yang tercatat pada Directory Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Publik  2006 terdapat 463 KAP 
dengan 1.058 akuntan publik. Sampel penelitian ini yaitu 510 auditor  yang terdapat 
pada 53 KAP. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 
analisis data penelitian menggunakan SEM (Structural Equation Model) dengan 
program AMOS 6. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pemahaman good governance tidak 
berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh  tidak langsung 
melalui independensi auditor. 2) gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap 
kinerja auditor, tetapi komitmen organisasi bukan merupakan intervening variabel 
dalam hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. 3) Budaya 
organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun secara tidak 
langsung komitmen organisasi memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap 
kinerja auditor. 
 
Key words: Pemahaman good governance, Gaya kepemimpinan, Budaya   organisasi, 

Independensi auditor, Komitmen organisasi, Kinerja auditor. 
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I. PENDAHULUAN 

Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang 

jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan (compliance 

audit) dan audit laporan keuangan (Arens dan Loebbecke, 2003:4). Akuntan publik 

dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal 

dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan 

Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, 

objektivitas dan independensi  dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang 

mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan 

fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, 

akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau 

kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan 

terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri 

auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di 

samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana 

seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan 

oleh profesinya. 

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh 

kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat 

mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan 

kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai 

laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, 

dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, 

akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien,  pemakai laporan 

keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.  

Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat 

membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, 

sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan 

eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Krisis moral dalam dunia bisnis 

yang mengemuka akhir-akhir ini adalah kasus Enron Corporation. Laporan keuangan 
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Enron sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur 

Anderson, salah satu kantor akuntan publik (KAP) dalam jajaran big four, namun secara 

mengejutkan pada 2 Desember 2001 dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut salah satunya 

karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan 

konsultan bisnis (Santoso, 2002).  

Di Indonesia sendiri ada kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, dengan 

melibatkan kantor-kantor akuntan yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit 

tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari terdeteksinya manipulasi 

dalam laporan keuangan. Kasus lain yang cukup menarik adalah kasus audit PT. 

Telkom yang melibatkan KAP ”Eddy Pianto & Rekan”, dalam kasus ini laporan 

keuangan auditan PT. Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di 

Amerika Serikat). Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT. 

Telkom oleh KAP yang lain. Kasus keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit 

terhadap bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha, dalam kasus ini 

melibatkan KAP papan atas (Winarto, 2002). Di samping itu, kasus penggelapan pajak 

oleh KAP ”KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” yang menyarankan kepada kliennya 

(PT. Easman Christensen) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan 

Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus 

dibayarnya (Sinaga, dkk. dalam Ludigdo, 2006). Pelanggaran-pelanggaran lain oleh 

perusahaan publik yang tidak terpublikasi oleh media ini disebabkan adanya benturan 

kepentingan (melanggar Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-32/PM/2000 peraturan 

nomor IX.E.1).  

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya 

krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus/paling 

bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena peran pentingnya akuntan dalam 

masyarakat bisnis. Akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar 

tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia (Ludigdo, 2006). 

Sementara itu Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di 

Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada sebagian besar 

pelaku ekonomi (publik dan swasta). Lebih lanjut Sunarsip menyatakan bahwa peran 

profesi akuntan selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan good governance. 
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Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) 

sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non-manufaktur 

termasuk KAP sendiri. Peran profesi auditor dalam hal ini harus lebih diberdayakan 

baik secara internal (KAP) maupun eksternal (stakeholder) agar mempunyai kontribusi 

yang lebih besar dalam mewujudkan good governance tersebut. Pemberdayaan auditor 

antara lain: pemahaman good governance yang lebih baik, tanggungjawab yang lebih 

besar dan kebebasan mengkreasi pekerjaan dalam membantu stakeholder namun tidak 

menyalahi etika profesi yang ada. Pengetahuan akan hukum bisnis agar mampu 

mengidentifikasi perilaku bisnis yang lebih kompleks. Keahlian dalam menganalisis 

kondisi mendatang (future) yang lebih baik sehingga opini yang dihasilkan akan sangat 

aktual dan terpercaya. Aturan yang mengacu prinsip good governance tidak hanya akan 

mencegah skandal tetapi juga bisa mendongkrak kinerja korporat (Samianto, 2004).  

Prinsip dasar konsep good governance pada KAP antara lain terkait dengan 

beberapa hal. Pertama, fairness (keadilan): akuntan publik dalam memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan 

menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun 

terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Kedua, transparency (transparansi): 

hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informani laporan keuangan 

klien yang diaudit. Ketiga, accountability (akuntabilitas): menjelaskan peran dan 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam 

melengkapi pekerjaan, juga pelaporan. Keempat, responsibility (pertanggungjawaban): 

memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berpedoman pada 

standar profesional akuntan publik selama menjalankan profesinya. Di samping itu juga 

dipatuhinya kode etik akuntan publik. 

Larkin (1990) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas dalam 

mengukur  kinerja auditor, antara lain: kemampuan (ability),  komitmen profesional, 

motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal 

auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen 

terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan 

oleh audititor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong 

keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk 
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mencapai suatu tujuan. Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu 

auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman 

sekerja atau teman seprofesi  lainnya.  

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Secara 

ideal di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan 

prinsip dasar good governance dalam KAP tersebut. Auditor juga harus mentaati aturan 

etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan 

obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, 

tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lainnya 

(Satyo, 2005). Lebih lanjut Satyo menyatakan memahami kode etik saja tidak cukup 

untuk membuat perilaku karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis. 

Pemahaman good governance diimplementasikan pada perusahaan secara tepat, 

terutama untuk memperoleh karakter perusahaan yang kuat dalam menghasilkan 

manajemen kinerja yang unggul.  

 Terkait dengan good governance, gaya kepemimpinan (leadership style) juga 

dapat mempengaruhi kinerja. 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 (Luthans, 2002:575). 

Alberto et al. (2005) bahwa kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, 

juga berpengaruh signifikan terhadap learning organisasi. Temuan ini memberikan 

sinyal bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap 

kinerja bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan 

juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. Demikian pula gaya 

kepemimpinan pada KAP sangat diperlukan karena dapat memberikan nuansa pada 

kinerja auditor yang cenderung bisa formal maupun informal. Gaya kepemimpinan yang 

cenderung informal lebih menekankan pola keteladanan pimpinan, namun memberikan 

kebebasan yang lebih luas bagi auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung 

jawab yang lebih besar, akibat dari instrumen organisasi secara formal belum memadai.    

Lok dan Crawford (2004) meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap komitmen organisasi ditinjau dari tingkat pekerjaan dan 
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budaya antar Negara. Hasil analisanya menunjukkan bahwa budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif signifikan pada komitmen organisasi. Gaya 

kepemimpinan berpengaruh lebih kuat terhadap komitmen organisasi di Australia, 

sedangkan di Hongkong gaya kepemimpinan berpengaruh negatif pada kepuasan kerja 

dan berpengaruh positif pada komitmen organisasi.  

Yousef (2000) menyatakan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan 

antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, di mana anggota organisasi lebih puas 

dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi tinggi. Di samping itu budaya 

organisasi memoderasi hubungan perilaku pimpinan dengan kepuasan kerja. Temuan 

Yousef mendukung hasil penelitian Meyer et al. (1989) serta didukung oleh Lok dan 

Crawford (2004), Fernando et al. (2005). Peneliti ingin membuktikan apakah auditor 

yang komitmen terhadap organisasinya akan mempengaruhi kinerjanya, seperti yang 

dikemukakan Mayer et al. (1989) dan Fernando et al. (2005) bahwa hubungan 

komitmen organisasional (affective dan continuance)  dengan kinerja adalah positif dan 

kuat, atau mendukung temuan Somers dan Bimbaum (1998) bahwa komitmen 

organisasional (affective dan continuance) tidak berhubungan dengan kinerja.  

 Penelitian akuntansi keperilakuan (behavior) tentang gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pada perusahaan bisnis 

manufaktur sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang sekali dilakukan penelitian pada 

perusahaan bisnis non-manufaktur, seperti KAP dengan responden auditor independen. 

Oleh karena itu, dengan merujuk teori Otley (1980), maka isu sentral dari penelitian ini 

adalah: (1) Peneliti ingin membuktikan secara empiris, apakah  independensi auditor 

dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening akan memediasi pengaruh  

pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

kinerja auditor. (2) Mengembangkan dan melakukan kajian lebih lanjut penelitian 

terdahulu yang masih kontroversi, dan (3) Membuktikan secara empiris, hasil penelitian 

selanjutnya akan sama ataukah berbeda apabila dilakukan pada KAP.  

 Penelitian ini menggunakan independensi auditor dan komitmen organisasi 

sebagai variabel intervening, karena auditor yang menegakkan independensinya dan 

komitmen terhadap organisasinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh 

berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta 
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yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Dengan demikian seorang auditor yang 

memahami good governance, ditunjang gaya kepemimpinan yang ideal serta budaya 

organisasi yang didukung dengan independensi serta mempunyai komitmen (loyalitas) 

yang tinggi terhadap organisasinya maka kinerja auditor tersebut diharapkan menjadi 

lebih baik. Peneliti juga ingin menguji apakah independensi auditor dan komitmen 

organisasi berfungsi sebagai variabel kontinjensi, dengan asumsi auditor yang 

menegakkan independensi dan mempunyai komitmen terhadap organisasinya maka 

kinerjanya akan semakin baik. Menurut Otley (1980) pendekatan kontinjensi dalam 

penelitian dapat menjelaskan pengaruh bukti empiris yang tidak diharapkan dalam 

pengembangan teori yang menggunakan pengujian universalistik. Berdasarkan teori 

kontinjensi tersebut peneliti ingin menguji apakah auditor yang menegakkan 

independensinya juga mempunyai komitmen (loyalitas) yang tinggi terhadap 

organisasinya, dan kemudian akan meningkatkan kinerjanya.  

1.2. Rumusan Masalah              

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja auditor dipengaruhi pemahaman good governance secara 

langsung maupun tidak langsung melalui independensi auditor ? 

2. Apakah kinerja auditor dipengaruhi gaya kepemimpinan secara langsung 

maupun tidak langsung melalui komitmen organisasi ? 

3. Apakah kinerja auditor dipengaruhi budaya organisasi secara langsung maupun 

tidak langsung melalui komitmen organisasi ? 

1.2.Tujuan  Penelitian 

1. Menganalisis dan menjelaskan kinerja auditor apakah dipengaruhi oleh 

pemahaman good governance secara langsung maupun tidak langsung melalui 

independensi auditor. 

2. Menganalisis dan menjelaskan kinerja auditor apakah dipengaruhi gaya 

kepemimpinan secara langsung maupun tidak langsung melalui komitmen 

organisasi.  

3. Menganalisis dan menjelaskan kinerja auditor apakah dipengaruhi budaya 

organisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui komitmen organisasi.        
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1.3. Manfaat Penelitian        

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan (behavior accounting) di bidang 

auditing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KAP 

khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor yunior dalam menjalankan 

pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang 

berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik Akuntan sebagai profesi akuntan 

publik. Harapan peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi peneliti berikutnya. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Kinerja (Performance)  

 Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal 

dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

       Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. 

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah 

gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005:15). 

Gibson et al. (1996:95)  menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu ukuran 

yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, 

tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi. 

 Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang 

telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja auditor 

menurut Mulyadi (1998:11) adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan 

pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 

organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut 
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menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam 

semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Kalbers dan 

Forgarty (1995) mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap 

pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, 

kualitas dan ketepatan waktu. kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran 

tertentu (standar) dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, 

sedangkan kwantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu 

tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. 

Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer adalah pada 

output yang dihasilkan.             

2.2.  Independensi Auditor 

 Carey dalam Mautz  (1961:205) mendefinisikan independensi akuntan publik 

dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan. 

Independensi meliputi: (1) Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada  

beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional. (2) 

Merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan 

pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang 

lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak 

dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.  

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat 

pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu : (1) 

independensi sikap mental, (2) independensi penampilan. Independensi sikap mental 

berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta 

dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam 
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menyatakan pendapatnya Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat 

bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus 

menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan 

kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat 

terhadap independensi akuntan publik (Mautz, 1961:204-205). 

Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz  

mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi 

(practitioner independence) dan independensi profesi (profession independence). 

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk 

mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, 

pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. 

Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, 

independensi investigatif, dan independensi pelaporan. Independensi profesi 

berhubungan dengan kesan masyarakat  terhadap profesi akuntan publik.   

2.3.  Komitmen Organisasi (Organization Commitment) 

 Komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara 

sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa 

mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, 

dan rasa kesetiaan kepada organisasi (Ferris dan Aranya, 1983). Kalbers dan Fogarty 

(1995) menggunakan dua pandangan tentang komitmen organisasional yaitu, affective 

dan continuence. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi 

affective berhubungan dengan satu pandangan profesionalisme yaitu pengabdian pada 

profesi, sedangkan komitmen organisasi continuance berhubungan secara positif dengan 

pengalaman dan secara negatif dengan pandangan profesionalisme kewajiban sosial.  

  Buchanan dalam Vandenberg (1992) mendefinisikan komitmen adalah sebagai 

penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (identification), keterlibatan secara 

psikologis (psychological immerson), dan loyalitas (affection attachement). Komitmen 

merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (reinforce) antara satu 

dengan yang lain. Karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap 

dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk 

tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan 



                                                                                                                         
     

AMKP-02   11 

yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen karyawan 

terhadap organisasinya adalah kesetiaan karyawan terhadap organisasinya, disamping 

juga akan menumbuhkan loyalitas serta mendorong keterlibatan diri karyawan dalam 

mengambil berbagai keputusan. Oleh karenanya komitmen akan menimbulkan rasa ikut 

memiliki (sense of belonging) bagi karyawan terhadap organisasi.  

2.4. Good Governance (GG)  

Good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang 

dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Pemahaman good governance 

merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata 

kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak 

dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas good governance 

adalah untuk menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada perusahaan bisnis 

manufaktur (good corporate governance) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga 

pelayanan publik/pemerintahan (good government governance). Pemahaman good 

governance merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk 

mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha.  

Munculnya konsep GG di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelola 

perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholder-nya. Hal ini terlihat jelas ketika 

krisis terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut memberi 

pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak 

didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita 

menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

Adapun prinsip dasar konsep good governance pada organisasi KAP meliputi: 

1) Fairness (keadilan): akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan 

menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun 

terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 2) Transparency (transparansi): 

hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan 

klien yang diaudit. 3)Accountability: menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam 

melaksakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan.  
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4) Responsibility (pertanggungjawaban): memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi 

yang berlaku umum dan standar profesional akuntan publik selama menjalankan 

profesinya.   

2.5. Gaya Kepemimpinan (Leadership Style) 

 Gaya kepemimpinan (leadership styles) merupakan cara pimpinan untuk 

mempengaruhi orang lain/bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau 

melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara 

pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002:575).  Siagian (2002:83) 

menyatakan bahwa terdapat tiga jenis perilaku kepemimpinan yang saling berbeda 

diantara para manajer, yaitu: perilaku berorientasi pada tugas (task oriented behavior), 

perilaku yang berorientasi pada hubungan (relationship oriented behavior), dan 

kepemimpinan partisipatif. Fleishman dan Peters (1962), menjelaskan bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin dengan 

melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin pada saat 

mempengaruhi orang lain seperti yang dipersepsikan orang lain.   

 Fleishman et al., dalam Gibson (1996) telah meneliti gaya kepemimpinan di 

Ohio State University tentang perilaku pemimpin melalui dua dimensi, yaitu: 

consideration dan initiating structure. Consideration (konsiderasi) adalah gaya 

kepemimpinan yang menggambarkan kedekatan hubungan antara bawahan dengan 

atasan, adanya saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahan, dan adanya 

komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Pemimpin yang memiliki konsiderasi 

yang tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan parsial. Initiating 

structure (struktur inisiatif) merupakan gaya kepemimpinan yang menunjukkan bahwa 

pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan dalam kelompok, 

cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, menjelaskan cara 

mengerjakan tugas yang benar. 

 Teori kepemimpinan perilaku (behavioral) mengatakan bahwa gaya 

kepemimpinan seorang manajer akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas 

kelompok kerja (Kreitner dan Kinicki, 2005:302). Kelompok kerja dalam perusahaan 

merupakan  pengelompokan kerja dalam bentuk unit kerja dan masing-masing unit kerja 

itu dipimpin oleh seorang manajer. Gaya manajer untuk mengelola sumber daya 
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manusia dalam suatu unit kerja akan berpengaruh pada peningkatan kinerja unit, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, 

teori kepemimpinan perilaku (behavioral)  berasumsi bahwa gaya kepemimpinan oleh 

seorang manajer dapat dikembangkan dan diperbaiki secara sistematik.  

2.6.  Budaya Organisasi (Organization Culture) 

 Terminologi mengenai budaya organisasi tampaknya tidak dapat didefinisikan 

secara singkat. Ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang hal ini. Pengertian 

budaya organisasi yang diturunkan dari pengertian ”corporate culture” merupakan 

nilai-nilai dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi perusahaan yang 

disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. Menurut Siagian (2002:201) 

budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-

anggota yang membedakan perusahaan itu terhadap perusahaan lain. Disisi lain, budaya 

organisasi juga sering diartikan sebagai filosofi dasar yang memberikan arahan bagi 

karyawan dan konsumen. Berdasarkan berbagai asumsi tersebut, hal penting yang perlu 

ada dalam definisi budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang dirasakan 

maknanya oleh seluruh orang dalam perusahaan. Selain dipahami, seluruh jajaran 

menyakini sistem nilai tersebut sebagai landasan gerak perusahaan.  

 Gibson et al. (1996:42) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem 

nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik, dimiliki secara bersama oleh 

anggota suatu organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi kekuatan positif dan negatif 

dalam mencapai prestasi organisasi yang efektif. Kotter dan Heskett (1992) menyatakan 

bahwa budaya dalam organisasi merupakan nilai yang dianut bersama oleh anggota 

organisasi, cenderung membentuk perilaku kelompok. Nilai-nilai sebagai budaya 

organisasi cenderung tidak terlihat maka sulit berubah. Norma perilaku kelompok yang 

dapat dilihat, tergambar pada pola tingkah laku dan gaya anggota organisasi relatif 

dapat berubah. Hellriegel et al. (1989:302)  mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

gabungan atau integrasi dari falsafah, ideologi, nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, 

harapan-harapan, sikap dan norma. Hofstede (1994:4) budaya organisasi merupakan 

pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan 

dengan kelompok sosial yang lain. Siagian (2002:200) menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena 
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budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai dan menjadi pedoman bagi anggota 

organisasi.   

2.7. Pengaruh Langsung Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja 

Auditor. 

FCGI (2000) menyebutkan bahwa 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. 

Sebagian besar penelitian tentang good governance di tingkat perusahaan dilakukan di 

Amerika dan negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) (Shleifer dan Vishny, 1997). Penelitian dilakukan di negara yang 

sedang berkembang masih sangat sedikit. Black (2001) berargumen bahwa pengaruh 

praktek good governance terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat di negara 

berkembang dibandingkan di negara maju. Hal tersebut dikarenakan oleh lebih 

bervariasinya praktik good governance di negara berkembang dibandingkan negara 

maju. Durnev dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa praktik good governance lebih 

bervariasi di negara yang memiliki hukum lebih lemah. 

Kapler dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara corporate 

governance dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) dan 

Tobin’s Q. Penemuan penting lainnya dari penelitian mereka adalah bahwa penerapan 

good governance di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang 

dibandingkan negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang 

menerapkan good governance akan memperoleh manfaat lebih besar di negara yang 

lingkungan hukumnya buruk. 

Berdasarkan bukti-bukti empiris dan kajian teoritis tersebut di atas, 

diindikasikan bahwa seorang auditor yang memahami good governance maka 

kinerjanya akan menjadi lebih baik. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1:  Pemahaman good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.  
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2.8. Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Independensi Auditor 

Good governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan 

pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya (Herwidayatmo, 2000). Penerapan 

good governance dalam KAP berarti membangun kultur, nilai-nilai serta etika bisnis 

yang melandasi pengembangan perilaku profesional akuntan. Diterapkannya good 

governance pada KAP, diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku 

kinerja auditor serta etika profesi pada organisasi KAP. Upaya ini dimaksudkan agar 

kiprah maupun produk jasa yang dihasilkannya akan lebih aktual dan terpercaya, untuk 

mewujudkan kinerja yang lebih baik dan optimal.  

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat penting 

untuk profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi (auditing) 

terhadap kliennya. Pada saat melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik 

memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk 

membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien 

dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan 

kepentingan para pemakai laporan keuangan. Kepentingan pemakai laporan keuangan 

yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu dalam 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan 

publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan 

keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

Berdasarkan kajian teoritis, diindikasikan bahwa seorang auditor yang 

memahami good governance, maka dalam melaksanakan tugas pemeriksaan akuntan 

akan menjadi lebih independen. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H2: Pemahaman good governance berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor 

2.9. Pengaruh Langsung Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor 

 Gaya kepemimpinan berkenaan dengan cara–cara yang digunakan oleh manajer 

untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 
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yang digunakan seorang manajer pada saat ia mempengaruhi perilaku bawahannya. Jika 

kepemimpinan tersebut terjadi pada suatu organisasi formal tertentu, di mana para 

manajer perlu mengembangkan karyawan, membangun iklim motivasi, menjalankan 

fungsi-fungsi manejerial dalam rangka menghasilkan kinerja  yang tinggi dan 

meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer perlu menyesuaikan gaya 

kepemimpinannya (Siagian, 2002:75).    

Goleman (2004) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan manajer dapat 

mempengaruhi produktifitas karyawan (kinerja karyawan), hasil penelitian ini tidak 

selaras dengan Siagian (2002) bahwa tidak semua gaya kepemimpinan yang diterapkan 

oleh manajer dalam menjalankan aktifitasnya mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan, dalam hal ini penggunaan gaya kepemimpinan yang 

tidak tepat oleh manajer justru akan menurunkan kinerja karyawan. Di samping itu 

Alberto et al. (2005) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

 Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang 

telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kriteria penilaian kinerja 

auditor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan: (a) Kemampuan, yaitu 

kecakapan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja, bidang pekerjaan, dan faktor usia. (b) Komitmen 

profesional, yaitu tingkat loyalitas individu pada profesinya. (c) Motivasi, yaitu keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. (d) Kepuasan kerja, yaitu 

tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi.  

Pemimpin adalah pemain utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja 

para anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Gaya kepemimpinan dapat 

mempengaruhi kreatifitas kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota 

organisasi.   Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu dan kajian teoritis tersebut 

di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3: Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 
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2.10. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 

 Kelompok kerja dalam perusahaan merupakan  pengelompokan kerja dalam 

bentuk unit kerja dan masing-masing unit kerja itu dipimpin oleh seorang manajer. 

Gaya manajer untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu unit kerja akan 

berpengaruh pada peningkatan kinerja unit, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, teori kepemimpinan (Kreitner dan 

kinichi, 2000) berasumsi bahwa gaya kepemimpinan oleh seorang manejer dapat 

dikembangkan dan diperbaiki secara sistematik  

 Avolio et al. (2004) menguji  psychological empowerment sebagai mediasi 

hubungan kepemimpinan transformational dengan komitmen organisasional. Mereka 

juga menguji bagaimana structural distance (kepemimpinan langsung dan tidak 

langsung) antara para pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara transformational 

leadership dan komitmen organisasional. Hasil analisanya menunjukkan bahwa 

psychological empowerment memediasi hubungan antara transformational leadership 

dan komitmen organisasional. Dengan cara yang sama structural distance antara 

pimpinan sebagai pemoderasi hubungan antara transformational leadership dan 

komitmen organisasional. Jean Lee (2005) menguji pengaruh kepemimpinan dan 

perubahan anggota pimpinan terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitiannya 

menemukan bahwa transformational leadership berhubungan positif dengan dimensi 

leader-member exchange (LMX) dan komitmen organisasional. Kualitas LMX juga 

memediasi hubungan antara leadership dengan komitmen organisasional.   

 Bagi seorang pemimpin dalam menghadapi situasi yang menuntut aplikasi gaya 

kepemimpinannya dapat melalui beberapa proses seperti:  memahami gaya 

kepemimpinannya, mendiagnosa suatu situasi, menerapkan gaya kepemimpinan yang 

relevan dengan tuntutan situasi atau dengan mengubah situasi agar sesuai dengan gaya 

kepemimpinannya. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik atau komitmen 

anggota terhadap organisasi yang menaunginya. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya sebagaimana uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H4: Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi 
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2.11. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor 

Kreitner dan Kinicki (2000) mendefinisikan budaya organisasi sebagai perekat 

perusahaan melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolik dan cita-cita sosial yang 

ingin dicapai. Setiap perusahaan pasti memiliki makna sendiri terhadap kata budaya itu 

sendiri, yang meliputi : identitas, ideologi, etos, budaya, pola perilaku, eksistensi, 

aturan, filosofi, tujuan. spirit, sumber informasi, gaya dan visi perusahaan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi (corporate culture) adalah sebagai aturan main 

yang ada dalam perusahaan yang menjadi pegangan bagi sumberdaya manusia 

perusahaan dalam menjalankan kewajiban dan nilai-nilai untuk berperilaku dalam 

perusahaan.  

Flamholtz dan Narasimhan (2005) meneliti tentang pengaruh perbedaan elemen-

elemen budaya terhadap kinerja keuangan, dengan menggunakan 702 responden pada 

perusahaan industri di US. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa elemen 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang berbeda pada kinerja keuangan 

perusahaan. Henri (2006) mengadakan penelitian tentang budaya organisasional dan 

sistem pengukuran kinerja. Temuannya menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja 

memfokuskan pada organisasi, mendukung strategi pembuatan keputusan  serta 

melegitimasi kekuasaan top manager. 

           Budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, namun demikian agar kinerja karyawan meningkat maka harus 

ditingkatkan pula motivasi kerjanya. Budaya organisasi pada sisi internal karyawan 

akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang diusulkan oleh organisasi agar 

dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, dan akibatnya akan memberikan 

keuntungan pada karyawan itu sendiri. Akibatnya karyawan akan memiliki kepercayaan 

pada diri sendiri, kemandirian dan mengagumi dirinya sendiri. Sifat-sifat ini akan dapat 

meningkatkan harapan karyawan agar kinerjanya semakin meningkat. Berdasarkan 

uraian dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian: 

H5: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

2.12. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi 

Dessler (1995) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu 

variabel penting bagi seorang pemimpin, karena budaya organisasi mencerminkan nilai-
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nilai yang diakui dan menjadi pedoman bagi pelaku sebagai anggota organisasi. Robins 

(1996:294) menyatakan bahwa pemimpin menanamkan komitmen untuk melakukan 

perubahan tiga aktivitas yang saling terkait yaitu mengklarifikasi maksud dari strategi, 

membangun organisasi dan membentuk budaya perusahaan. Pendapat tersebut didukung 

oleh Senge (1990) bahwa pemimpin merupakan desainer organisasi dengan ikut dalam 

mendesain berbagai tujuan, visi, dan nilai inti dalam organisasi.  

Komitmen organisasi adalah karakteristik pekerja yang diharapkan dalam 

organisasi, yang secara umum didefinisikan sebagai keterkaitan antara individu-individu 

dan organisasi yang dicirikan oleh keterlibatan para pekerja, upaya dan loyalitas 

organisasi. Loyalitas individu terhadap organisasi mendorong percepatan pencapaian 

sasaran organisasi (Conduit dan Mavondo, 2001). Selanjutnya Mathieu dan Zajak 

(1990) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan keterkaitan individu dengan 

organisasi, sehingga individu tersebut ”merasa memiliki” organisasinya. Bentuk 

komitmen organisasi yang diduga memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja adalah 

komitmen affective (Mathieu dan Zajak, 1990). Komitmen affective disifati oleh: (a) 

kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi, (b) keinginan untuk 

melakukan tugas dengan baik dan bekerja untuk kepentingan organisasi.  

            Lok dan Crawford (2004) menguji pengaruh budaya organisasional dan gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada para 

manajer Australia dan Hongkong. Secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kedua sampel untuk mengukur dukungan dan perkembangan budaya 

organisasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional, dengan sampel Australia 

mempunyai nilai rata-rata lebih tinggi pada semua variabel. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif pada 

kepuasan kerja dan komitmen untuk sampel kombinasi. Gaya kepemimpinan 

berpengaruh lebih kuat pada komitmen pada sampel Australia. Gaya kepemimpinan 

berpengaruh negatif pada kepuasan kerja dan  berpengaruh positif pada komitmen pada 

manajer Hongkong.  

Budaya organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan menjadikan anggota 

organisasi tersebut mempunyai rasa tanggungjawab dalam mengimplementasikan 

aspek-aspek penting budaya organisasi tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya 
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itikad baik atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan uraian tersebut di atas, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H6: Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi 

2.13. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor 

 Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat penting 

untuk profesi akuntan publik di dalam melaksanakan pemeriksaan akuntansi (auditing) 

terhadap kliennnya. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan,  memperoleh 

kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat 

mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan 

kepentingan para pemakai laporan keuangan. Kepentingan pemakai laporan keuangan 

yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu dalam 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan 

publik harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan 

keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

 Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat dua menyatakan bahwa setiap 

anggota harus mempertahankan integritas, obyektivitas dan independensi dalam 

melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan 

bertindak jujur dan tegas dalam memertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan 

pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa 

dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. 

Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak 

dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan 

adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana auditor telah bekerja 

sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. 

 Bhagat dan Black (2001) menyatakan bahwa suatu perusahaan dengan pimpinan 

yang independen tidak selalu berarti kinerja perusahaan menjadi lebih baik daripada 

perusahaan yang lain. Sementara itu banyak komentator dan investor yang percaya 
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sepenuhnya bahwa ”monitoring pimpinan”, direktur yang independen adalah sangat 

penting untuk good corporate governance.  

Independensi merupakan aspek penting bagi profesionalisme akuntan khususnya 

dalam membentuk integritas pribadi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pelayanan 

jasa akuntan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan klien maupun publik secara luas 

dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda. Seorang auditor yang memiliki 

independensi tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di 

atas dan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H7: Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

2.14. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor 

 Komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam 

mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, et al. 

dalam Vandenberg, 1992). Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan 

pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan 

organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, 

komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi 

pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai 

organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga 

kinerjanya dapat meningkat.  

 Meyer et al. (1989) menguji hubungan antara kinerja manajer tingkat atas 

dengan komitmen affective dan komitmen continuance pada perusahaan jasa makanan. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen affective berkorelasi secara positif 

dengan kinerja, sedangkan komitmen continuance berkorelasi secara negatif dengan 

kinerja. Somers dan Birnbaum (1998) mengemukakan bahwa komitmen organisasional 

(affective dan continuance) tidak berpengaruh terhadap kinerja. Siders et al. (2001) 

menyatakan bahwa komitmen internal foci berhubungan dengan kinerja untuk reward 

secara organisasional, sedangkan komitmen eksternal foci berpengaruh terhadap kinerja 

relevan dengan reward oleh para konsumen. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan sangat 

ditentukan oleh profesionalisme terhadap bidang yang ditekuninya. Profesionalisme 
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sendiri harus ditunjang dengan komitmen serta independensi untuk mencapai tingkatan 

yang tertinggi. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan 

seseorang terhadap suatu hal, seperti: karir, keluarga, lingkungan pergaulan sosial dan 

sebagainya. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang 

untuk bekerja lebih baik atau malah sebaliknya menyebabkan seseorang justru 

meninggalkan pekerjaannya, akibat suatu tuntutan komitmen lainnya. Komitmen yang 

tepat akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak yang positif 

terhadap kinerja suatu pekerjaan. Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil 

penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis : 

H8: Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

2.15. Pengaruh Tidak langsung Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja 

Auditor Melalui Independensi Auditor 

Good governance merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan 

untuk mendorong kinerja perusahaan serta memberikan nilai ekonomis bagi pemegang 

saham maupun masyarakat secara umum. Prinsip ini diperlukan sebagai upaya untuk 

meraih kembali kepercayaan investor dan kreditur, memenuhi tuntutan global, 

meminimalkan kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang oleh 

pengelola, meminimalkan cost of capital, meningkatkan nilai saham perusahaan serta 

mengangkat citra perusahaan.  

Adapun prinsip dasar konsep good governance pada KAP antara lain terkait 

dengan beberapa hal. Pertama, fairness (keadilan): akuntan publik dalam memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap 

independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan 

keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Kedua, 

transparency (transparansi): hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap 

informani laporan keuangan klien yang diaudit. Ketiga, accountability (akuntabilitas): 

menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan 

kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan. Keempat, responsibility 

(pertanggungjawaban): memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum 

dan berpedoman pada standar profesional akuntan publik selama menjalankan 

profesinya. Di samping itu juga dipatuhinya kode etik akuntan publik. 
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Penerapan good governance pada KAP membawa konsekuensi berbagai 

hubungan antara good governance dengan kinerja auditor internalnya. Nilai-nilai dan 

etika profesi menjadi dasar penerapan good governance sebagai motivasi perilaku 

profesional yang efektif, jika dibentuk melalui pembiasaan-pembiasaan yang 

terkandung pada suatu budaya organisasi. Keberhasilan implementasi good governance 

banyak ditentukan oleh itikad baik ataupun komitmen anggota organisasi untuk 

sungguh-sungguh mengimplementasikannya. 

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat 

pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu 

independensi sikap mental dan independensi penampilan (Mautz, 1961:204-205)  

 Pemahaman good governance bagi akuntan publik merupakan landasan 

moral/etika profesi yang harus diinternalisasikan dalam dirinya. Seorang akuntan publik 

yang memahami good governance secara benar dan didukung independensi yang tinggi, 

maka akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan 

orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana diharapkan 

oleh berbagai pihak.    Berdasarkan uraian di atas dan beberapa temuan peneliti 

sebelumnya, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H9: Pemahaman good governance berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja auditor 

melalui independensi auditor  

2.16. Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Auditor Melalui Komitmen Organisasi 

 Gaya kepemimpinan (leadership styles) merupakan cara pimpinan untuk 

mempengaruhi orang lain/bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau 

melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara 

pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Siagian, 2002). Sedangkan Likert (1967) 

menyatakan bahwa terdapat tiga jenis perilaku kepemimpinan yang saling berbeda 

diantara para manajer, yaitu : perilaku berorientasi pada tugas (task oriented behavior), 

perilaku yang berorientasi pada hubungan (relationship oriented behavior), dan 

kepemimpinan partisipatif.  
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 Yousef (2000) meneliti tentang komitmen organisasional sebagai mediasi 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja dan kinerja, dengan 

menggunakan 430 pekerja individu di United Arab Emerates. Regresi berganda sebagai 

alat analisis statistik. Hasil analisanya menyatakan bahwa komitmen organisasional 

memediasi hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja, sedangkan budaya 

nasional juga memoderasi hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja. 

 Avolio et al. (2004) menguji  psychological empowerment sebagai mediasi dan 

structural distance sebagai pemoderasi hubungan kepemimpinan transformational 

dengan komitmen organisasional. Hasilnya menunjukkan psychological empowerment 

memediasi hubungan transformational leadership dan komitmen organisasional, 

sedangkan structural distance memoderasi hubungan antara transformational 

leadership dan komitmen organisasional. Jean Lee (2005) menemukan bahwa 

transformational leadership berhubungan positif dengan dimensi LMX dan komitmen 

organisasional. Kualitas LMX memediasi hubungan antara leadership dengan 

komitmen organisasional. 

 Meyere et al. (1989) menguji hubungan antara kinerja manajer tingkat atas 

dengan komitmen affective dan komitmen continuance pada perusahaan jasa makanan. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen affective berkorelasi secara positif 

dengan kinerja, sedangkan komitmen continuance berkorelasi secara negatif dengan 

kinerja. Siders et al. (2001) menyatakan bahwa komitmen internal foci berhubungan 

dengan kinerja untuk reward secara organisasional, sedangkan komitmen eksternal foci 

berpengaruh terhadap kinerja yang relevan dengan reward oleh para konsumen.  

 Karyawan yang komitmen terhadap organisasinya, akan menunjukkan sikap dan 

perilaku yang positif terhadap organisasinya. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin 

yang didukung adanya rasa komitnen terhadap organisasinya, maka akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja mereka. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang 

tersebut di atas, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H10: Gaya kepemimpinan berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja auditor melalui 

komitmen organisasi 
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2.17. Pengaruh Tidak Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor 

Melalui Komitmen Organisasi 

Budaya organisasi merupakan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu 

kelompok sosial yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain. Budaya 

organisasi juga merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pemimpin, karena 

budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan menjadi pedoman bagi 

pelaku anggota organisasi. 

Robins (1996:294) menyatakan bahwa pemimpin menanamkan komitmen untuk 

melakukan perubahan tiga aktivitas yang saling terkait yaitu mengklarifikasi maksud 

dari strategi, membangun organisasi dan membentuk budaya perusahaan. Pemimpin 

merupakan desainer dari organisasi dengan ikut dalam mendesain berbagai tujuan, visi, 

dan nilai-nilai inti dalam organisasi. Nilai budaya organisasi yang dibentuk oleh 

pemimpin akan mempengaruhi seluruh aspek dalam organisasi.      Lok dan Crawford 

(2004) bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. Meyer et al. (1989) menguji hubungan antara kinerja manajer 

tingkat atas dengan komitmen affective dan komitmen continuance pada perusahaan 

jasa makanan. Hasil penelitiannya menyatakan komitmen affective berkorelasi positif 

dengan kinerja, sedangkan komitmen continuance berkorelasi negatif dengan kinerja.  

Budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma 

yang unik dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Pada bidang pekerjaan 

yang membutuhkan tingkat keahlian dan independensi tertentu seperti pada profesi 

akuntan publik, pada dasarnya diperlukan beberapa jenis komitmen yang kompatibel, 

antara lain: komitmen organisasional dan komitmen profesional untuk mendapatkan 

kinerja setinggi-tingginya. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis penelitian: 

H11: Budaya organisasi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja auditor melalui 

komitmen organisasi 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi 

 Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP, yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Jumlah KAP di Indonesia yang tercatat pada Directory Ikatan 
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Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Publik  2006 terdapat 463 KAP 

dengan 1.058 akuntan publik. Jumlah auditor yang menunjukkan populasi penelitian ini 

diasumsikan lebih besar dari 1.058.1)   Secara lebih rinci jumlah KAP di Indonesia 

nampak pada Tabel 4.1 (Lampiran 3). Sampel penelitian ini yaitu 510 auditor2)  yang 

terdapat pada 53 KAP sebagai responden pada penelitian ini. Secara lebih rinci jumlah 

auditor dan KAP di Jawa Timur, yang tercatat pada Directory IAI 2006 nampak pada 

Tabel 4.2 (Lampiran 4). 

 Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur karena Jawa Timur adalah Propinsi 

nomor 2 (dua) setelah DKI Jakarta, di samping jumlah KAP banyak dan hampir semua 

KAP the big four mempunyai cabang dan berada di Jawa Timur, sehingga sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini representatif.  Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi 

obyek penelitian KAP di Jawa Timur, karena pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode survey dan pada saat pengiriman kuesioner peneliti ingin 

menyampaikannya sendiri kepada responden. Tujuan peneliti menyampaikannya sendiri 

kuesioner kepada responden adalah pertama, agar tingkat pengembalian (response rate) 

kuesioner yang telah diisi responden bisa lebih tinggi sehingga memenuhi target sampel 

minimal yang telah ditentukan, yaitu  159 auditor (sebagai responden). Kedua, peneliti 

dapat memahami (tahu persis) lokasi keberadaan KAP yang menjadi obyek dalam 

penelitian ini. Ketiga, bersamaan dengan menyampaikan kuesioner peneliti juga 

melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang terpilih. Keempat, 

peneliti dapat memahami budaya organisasi pada masing-masing KAP. 

 

  
1) Asumsi peneliti jumlah data auditor di Indonesia yang sesuai dengan kriteria peneliti 

bisa dipastikan lebih besar dari 1.058. Data seharusnya di Departemen Keuangan, 

namun sejak tahun 2003 tidak tersedia data, sehingga peneliti menggunakan dasar dari 

informasi jumlah auditor yang tertera di Directory  Akuntan Publik. 
2) Berdasarkan survei peneliti 

 

 

 



                                                                                                                         
     

AMKP-02   27 

3.2. Sampel 

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, dengan kriteria yang digunakan berdasarkan pertimbangan (judgment) yaitu:  

1. Auditor yang bekerja di KAP Jatim,  yang mempunyai No.Register Ak maupun 

tidak. 

2. Auditor yang melaksanakan pekerjaan di bidang auditing. 

3. Auditor yang mempunyai pengalaman kerja minimal tiga tahun. Dipilih mempunyai 

pengalaman kerja tiga tahun, karena telah memiliki waktu dan pengalaman untuk 

beradaptasi serta menilai kondisi lingkungan kerjanya.      

          Penentuan jumlah sampel menurut Arikunto (1998:120) apabila subyek 

penelitian besar atau populasinya lebih dari 100, maka jumlah sampel dapat diambil 

antara 10-25%  atau lebih dari populasi atau subyeknya. Sampel minimal untuk 

penelitian ini adalah 15% × 1.058 = 158,7 (dibulatkan 159 auditor ). 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

          Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus 

dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 

1997). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor yang bekerja 

pada KAP sebagai responden dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner 

yang telah dibagikan kepada auditor yang bekerja pada KAP sebagai responden.   

3.4. Prosedur Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Data diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada para auditor yang 

bekerja pada KAP di Jawa Timur yang terdaftar pada  Directory  IAI 2006. Pengiriman 

kuesioner, peneliti dibantu seorang kurir dan sebagian kuesioner dikirimkan sendiri oleh 

peneliti secara langsung kepada masing-masing KAP di Jawa Timur. Pengiriman 

kuesioner tersebut dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat 

pengembalian (response rate) kuesioner bisa lebih tinggi, sedangkan untuk pengambilan 

kuesioner peneliti dibantu seorang kurir dengan penetapan batas akhir tanggal 
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pengambilan adalah 3 (tiga) minggu setelah tanggal pengiriman kuesioner. Sebelum 

pengambilan kuesioner oleh kurir, sehari sebelumnya peneliti menghubungi masing-

masing KAP via telephone untuk memastikan apakah kuesioner yang dibagikan kepada 

responden telah diisi sesuai dengan kriteria responden dan sudah bisa diambil.  

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur 

variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, 

serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner 

untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 

Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari responden 

bersifat kualitatif dikuantitatifkan, dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan  5 

(lima) point skala Likert, yaitu: nilai 1 = sangat tidak setuju,  2 = tidak setuju, 3 = netral, 

4 = setuju, 5 = sangat setuju (Sekaran, 2000).     

 Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, pendekatan operasional 

variabel untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja Auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah 

diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Variabel kinerja auditor dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Larkin (1990), dan telah direplikasi oleh Trisnaningsih (2004) yaitu antara lain: 

kemampuan, komitmen profesi, motivasi, dan kepuasan kerja. 

2. Independensi auditor merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi 

akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai 

mutu jasa audit. Variabel independensi auditor dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan instrumen yang dikembangkan Mautz dan Sharaf (1961: 206) yaitu: 

Independensi penyusunan program, Independensi investigatif, dan Independensi 

pelaporan.  

3. Komitmen Organisasi didefisinikan sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari 

individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam organisasi. Hal ini 

merefleksikan sikap individu akan tetap sebagai anggota organisasi yang 

ditunjukkan dengan kerja kerasnya. Variabel komitmen organisasi  diukur dengan 



                                                                                                                         
     

AMKP-02   29 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1984), telah 

direplikasi oleh Trisnaningsih (2003). Instrumen terdiri dari 7 item komitmen 

organisasi affective dan 5 item komitmen continuance.  

4. Pemahaman atas good governance didefinisikan seberapa jauh pemahaman atas 

konsep tata kelola perusahaan yang baik oleh para auditor. Instrumen pemahaman 

atas good governance diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Indonesian Institute of Corporate Governance diukur dengan empat  indikator 

variabel yaitu:  prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan 

pertanggungjawaban.  

5. Gaya Kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

di dalam mengatur dan mengkoordinasikan bawahan dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan yang efektif. Variabel gaya kepemimpinan dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gibson (1996). 

Instrumen terdiri dari 5 item gaya kepemimpinan konsiderasi dan 4 item gaya 

kepemimpinan struktur inisiatif.  

6. Budaya Organisasi (organization culture) merupakan nilai-nilai dominan yang 

disebarluaskan dalam perusahaan dan diacu sebagai filosofi kinerja karyawan. 

Variabel budaya organisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Hofstede (1990). Instrumen terdiri dari 4 

elemen budaya organisasi yang berorientasi pada orang dan 4 elemen budaya 

organisasi yang berorientasi pada pekerjaan. 

3.6. Analisis Data 

3.6.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam 

instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 

Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Ghozali, 2001:45). Uji 

validitas dilakukan dengan analisa item, dimana setiap nilai yang diperoleh untuk setiap 

item dikorelasikan dengan nilai total seluruh item suatu variabel. Uji korelasi yang 

digunakan adalah Korelasi Product Moment, dengan syarat minimum suatu item 

dianggap valid adalah nilai r ≥ 0,30 (Sugiyono, 2001:116). 
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Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan yang 

sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik  Cronbach Alpha (α), dimana suatu instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel), bila memiliki cronbach alpha ≥ 0,6 (Sekaran, 2000 : 204). 

3.6.2. Analisis Faktor 

 Analisis faktor dilakukan untuk mengekstraksi sejumlah indikator pembentuk 

variabel, serta pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Melakukan 

first order confirmatory factor analysis untuk masing-masing variabel akan diketahui 

indikator-indikator pembentuk variabel serta validitas dan reliabilitasnya. Nilai loading 

factor atau lambda value (λ) serta nilai signifikansinya menunjukkan kecocokan atau 

unidimensionalitas dari indikator-indikator pembentuk dimensi dan variabel. Indikator 

yang loading factornya ≤ 0,4 atau p value lebih besar dari 0,05 tidak disertakan dalam 

model.  

3.6.3.  Uji Model Structural Equation Modelling (SEM) 

Pola pengaruh antar variabel yang akan diteliti merupakan pengaruh sebab 

akibat dari satu atau beberapa variabel independen kepada satu atau beberapa variabel 

dependen. Bentuk pengaruh sebab akibat dalam penelitian ini menggunakan model yang 

tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda, sebagai variabel 

independen pada suatu kasus, namun menjadi variabel dependen pada kasus lain. 

Bentuk pengaruh seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan secara 

simultan pengaruh tersebut, yaitu Structural Equation Modeling (SEM). Pengolahan 

SEM menggunakan program AMOS 6.  

 

IV. HASIL PENELITIAN 

4.1. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (SEM) 

4.1.1. Evaluasi Terhadap Linieritas 

 Asumsi analisis SEM yang lain adalah hubungan antar variabel bersifat linier, 

hal ini diperlukan agar interprestasi hasil analisis tidak bersifat bias, terutama jika 

dihubungkan antar variabel non signifikan. Hasil pemeriksaan asumsi linieritas untuk 

setiap hubungan antar variabel seperti pada Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 

 Pengujian Asumsi Linieritas 

Variabel  Dependen 
Variabel 

Independen 
Hasil Pengujian Keputusan

Independensi auditor Pemahaman GG 
Semua spesifikasi model 

signifikan 
Linier 

Gaya 

kepemimpinan 

Semua spesifikasi model 

signifikan 
Linier 

Komitmen organisasi 

Budaya organisasi 
Semua spesifikasi model 

signifikan 
Linier 

Pemahaman GG 
Semua spesifikasi model 

signifikan 
Linier 

Gaya 

kepemimpinan 

Semua spesifikasi model 

signifikan 
Linier 

Budaya Organisasi 
Semua spesifikasi model 

signifikan 
Linier 

Independensi 

auditor 

Semua spesifikasi model 

signifikan  
Linier 

Kinerja auditor 

Komitmen 

organisasi 

Semua spesifikasi model 

signifikan  
Linier 

 

4.1.2. Evaluasi Asumsi Normalitas Data   

Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan dalam 

analisis ini, diuji dengan menggunakan AMOS 6. Merujuk nilai pada kolom C.R, yaitu 

jika pada kolom C.R terdapat skor lebih besar dari 2.58 atau lebih kecil dari 2.58, maka 

terdapat bukti bahwa distribusi data tersebut tidak normal. Asumsi normalitas untuk 

menggunakan analisis SEM tidak terlalu kritis bila data observasi mencapai 100 atau 

lebih karena berdasarkan Dalil Limit Pusat (Central Limit Theorm) dari sampel yang 

besar dapat dihasilkan statistik sampel yang mendekati distribusi normal (Solimun, 

2002). Penelitian ini secara total menggunakan 167 data observasi, dapat dikatakan 

bahwa asumsi normalitas dapat dipenuhi. 
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4.1.3. Univariate Outliers 

Dengan menggunakan dasar bahwa kasus-kasus atau observasi-observasi yang 

mempunyai z-score  3.0 akan dikategorikan sebagai outliers, dan untuk sampel besar 

di atas 80 observasi, pedoman evaluasi adalah nilai ambang batas dari z-score itu berada 

pada rentang 3 sampai dengan 4 (Hair et al. dalam Ferdinand, 2002:98). Oleh karena 

dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan sampel besar (167 

data yang berarti di atas 80 observasi), maka outliers terjadi jika z-score  4.0. 

Berdasarkan hasil komputasi diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

masih belum bebas dari univariate outlier yang ditunjukkan oleh nilai z-score (KA11) 

yang lebih besar dari 4 (-4.98075 < -4) namun nilainya sudah mendekati nilai kritis 

sehingga asumsi univariate outliers dapat dipenuhi. Batas minimum z-score (KA11) 

sebesar -4.98075 dan batas maksimum z-score (KA6) sebesar 2.60320.  

≥

≥

4.1.4. Multivariate Outliers 

Multivariate outliers terjadi jika nilai mahalanobis distance lebih besar dari 

pada nilai Chi-square hitung (Ferdinand, 2002 :175). Berdasarkan nilai Chi square pada 

derajat bebas 167 (degree of freedom) pada tingkat siginifikansi 0,001 atau X2 

(167,0.001) = 149,449 (Gujarati, 1997 :400). Tampak dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan AMOS diperoleh nilai mahalanobis distance-squared minimal 49.870 

dan nilai maksimal sebesar 113.165 dapat disimpulkan sudah tidak  terdapat multivariat 

ouliers, sehingga 167 data lolos dari multivariate outliers. 

4.1.5. Uji Model  

Hasil uji model akhir pada gambar 4.1 (Lampiran 2) kemudian dievaluasi 

berdasarkan kriteria goodness of fit indices. Tabel 4.2 berikut disajikan kriteria model 

pengaruh keterkaitan antara pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, independensi auditor, komitmen organisasi  terhadap kinerja auditor 

berdasarkan kriteria goodness of fit indices serta nilai kritisnya memiliki kesesuaian 

data. 

Tabel  4.2  

 Evaluasi Goodness of Fit Indices Model Secara Keseluruhan 

Goodness of fit index Cut-off Value  Hasil Model* Keterangan 

χ2 – Chi-square Diharapkan 1238.968 Baik 
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kecil 

Sign.Probability ≥  0.05 0.818 Baik 

CMIN/DF ≤  200 0.964 Baik 

GFI ≥  0.90 0.760 Cukup Baik 

AGFI ≥  0.90 0.712 Cukup Baik 

TLI ≥  0.95 1.018 Baik 

CFI ≥  0.95 1.000 Baik 

RMSEA ≤  0,08 0.000 Baik 

 

Berdasarkan evaluasi model yang diajukan menunjukkan bahwa evaluasi  model 

terhadap konstruk secara keseluruhan sudah menghasilkan nilai di atas kritis, sehingga 

model dapat diterima atau sesuai dengan data, karena petunjuk dari modification indices 

sudah tidak ada lagi sehingga dapat dilakukan  uji kesesuaian model selanjutnya. 

4.2. Pengujian Hipotesis 

 Hasil pengujian hipotesis (alternatif) dilakukan dengan membandingkan nilai 

probabilitas (p), dikatakan signifikan apabila nilai p ≤ 0.05 dan critical ratio (C.R) ≥ 2 

(Ferdinand, 2002). Degree of freedom (df) = 1285 (Model akhir), nilai t tabel (α = 5%) 

sebesar 1.96. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Hipotesis 

H Pengaruh 

Standardi

zed 

Regressio

n Weight

C.R Prob Keterangan

H1   Pemahaman GG 

(GG)  

  Kinerja auditor 

(KA) 0.019 0.238

0.81

1 

Tidak 

Signifikan 

H2   Pemahaman GG 

(GG)  

  Independensi 

auditor (IA) 0.226 2.021

0.04

3 Signifikan 

H3   Gaya kepemimpinan 

(GK)  

  Kinerja auditor 

(KA) 0.276 3.040

0.00

2 Signifikan 
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H4   Gaya kepemimpinan 

(GK)  

  Komitmen 

organisasi (KO) 0.259 2.138

0.03

3 Signifikan 

H5   Budaya organisasi 

(BO)  

  Kinerja auditor 

(KA) 0.041 0.501

0.61

6 

Tidak 

Signifikan 

H6   Budaya organisasi 

(BO)  

  Komitmen 

organisasi (KO) 0.228 2.004

0.04

5 Signifikan 

H7   Independensi auditor 

(IA)  

  Kinerja auditor 

(KA) 0.393 3.111

0.00

2 Signifikan 

H8   Komitmen 

organisasi (KO)  

  Kinerja auditor 

(KA) 0.268 2.113

0.03

5 Signifikan 

 

4.2.1. Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor 

          Untuk menjawab rumusan masalah pertama secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan adanya nilai t 

hitung (critical ratio) lebih kecil dari nilai t tabel (0.238 < 1.96) dan nilai probability 

atau nilai p lebih besar  dari 0.05 (0.811 > 0.05). Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara pemahaman good governance terhadap kinerja auditor 

yang ditandai dengan koefisien jalur yang positif yang dapat dilihat dari nilai 

standardized regression weight 0.019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1, 

yang menyatakan bahwa pemahaman good governance berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja auditor tidak terbukti atau tidak didukung dengan fakta. Temuan ini mendukung 

Young (2003), Darwati et al. (2004), dan Hastuti (2005). Namun berlawanan dengan 

Klapper dan Love (2002), Leng (2004), Kusumawati dan Riyanto (2005).  

4.2.2. Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Independensi Auditor 

          Untuk menjawab rumusan masalah kedua secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemahaman good 

governance mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor. Hasil 

ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical ratio) lebih besar dari nilai t tabel 

(2.021  > 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih kecil dari 0.05 (0.043 < 0.05). 

Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif antara pemahaman good 

governance terhadap independensi auditor yang ditandai dengan koefisien jalur positif 
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yang dapat dilihat dari nilai standardized regression weight 0.226. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H2, yang menyatakan bahwa pemahaman good governance 

berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor terbukti atau didukung fakta.  

4.2.3. Pengaruh Langsung Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor 

          Untuk menjawab rumusan masalah ketiga secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical 

ratio) lebih besar dari nilai t tabel (3.040 > 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih 

kecil dari 0.05 (0.002 > 0.05). Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor yang ditandai dengan koefisien jalur 

positif yang dapat dilihat dari nilai standardized regression weight sebesar 0.276. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3, yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor terbukti atau 

didukung dengan fakta.  Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian dari Alberto 

et al. (2005). 

4.2.4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 

         Untuk menjawab rumusan masalah keempat secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical 

ratio) lebih besar dari nilai t tabel (2.138 > 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih 

kecil  dari 0.05 (0.033 < 0.05). Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, dapat dilihat dari nilai 

standardized regression weight 0.259. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4, 

yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi terbukti atau didukung dengan fakta. Temuan ini mendukung 

Lagomarsino dan Cardona (2003), Avolio et al.  (2004). Lok dan Crawford (2004), Jean 

Lee (2005).  

4.2.5. Pengaruh Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor 

         Untuk menjawab rumusan masalah kelima secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical 

ratio) lebih kecil dari nilai t tabel (0.501 < 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih 

besar dari 0.05 (0.616 > 0.05). Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor,  dapat dilihat dari nilai standardized 
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regression weight 0.041. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H5, yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

tidak terbukti atau tidak didukung dengan fakta.  Hasil penelitian ini berlawanan dengan 

temuan Flamholtz dan Naraziman (2005) bahwa beberapa elemen budaya organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja. 

4.2.6. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi 

         Untuk menjawab rumusan masalah keenam secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical 

ratio) lebih besar dari nilai t tabel (2.004 > 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih 

kecil  dari 0.05 (0.045 < 0.05). Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara budaya organisasi terhadap komitmen organisasi,  dapat dilihat dari nilai 

standardized regression weight 0.228. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H6, 

yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi terbukti atau didukung dengan fakta. Temuan ini mendukung Lok dan 

Crawford (2004)  bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi.  

4.2.7. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor 

          Untuk menjawab rumusan masalah ketujuh secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical 

ratio) lebih besar dari nilai t tabel (3.111 > 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih 

kecil  dari 0.05 (0.002 < 0.05). Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara independensi auditor terhadap kinerja auditor, dapat dilihat dari nilai 

standardized regression weight 0.393. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H7, 

yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

auditor  terbukti atau didukung dengan fakta. Temuan ini mendukung Bhagat dan Black 

(2001). 

4.2.8. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor 

         Untuk menjawab rumusan masalah ketujuh secara parsial dapat diamati dari hasil 

analisis SEM pada Tabel 4.3. Hasil ini dibuktikan dengan adanya nilai t hitung (critical 

ratio) lebih besar dari nilai t tabel (2.113 > 1.96) dan nilai probability atau nilai p lebih 

kecil  dari 0.05 (0.035 < 0.05). Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh positif 



                                                                                                                         
     

AMKP-02   37 

antara komitmen organisasi terhadap kinerja auditor, dapat dilihat dari nilai 

standardized regression weight 0.268. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H8, 

yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

terbukti atau didukung dengan fakta. Temuan ini mendukung temuan Meyer et al. 

(1992), Siders et al. (2001), Fernando et al. (2005) komitmen organisasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja. Namun demikian, temuan penelitian ini berlawanan 

dengan hasil penelitian Somers dan Bimbaum (1998) komitmen organisasi baik 

affective maupun continuance tidak berkorelasi dengan kinerja. 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Analisis pengaruh langsung (Direct Effect), pengaruh tidak langsung (Indirect 

Effects), dan pengaruh total (Total Effects) antar variabel dalam model, digunakan untuk 

membandingkan besarnya pengaruh setiap konstruk variabel. Pengaruh langsung adalah 

koefisien dari semua garis koefisien dengan anak panah satu ujung, sedangkan pengaruh 

tidak langsung adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel antara (Intervening 

Variabel) sedangkan pengaruh total adalah pengaruh dari berbagai hubungan 

(Ferdinand, 2002:179). Hasil uji pengaruh disajikan pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

 Pengujian Pengaruh Langsung-Tidak Langsung 

Koefisien Path 
Variabel 

Independen 

Variabel 

dependen 
Dire

ct 

Indir

ect 
Total

Perba

nding

an 

Ket. 

Pemahaman GG 

(GG) 

Kinerja auditor 

(KA) 
0.019 0.089 0.108

TE > 

DE 
Ditolak 

Pemahaman GG 

(GG) 

Independensi 

auditor (IA) 
0.226 0.000 0.226

TE = 

DE 

Tidak 

ditolak 

Gaya 

kepemimpinan 

(GK) 

Kinerja auditor 

(KA) 

0.276 0.069 0.345

TE > 

DE 
Tidak 

ditolak 

Gaya 

kepemimpinan 

(GK) 

Komitmen 

organisasi (KO) 

0.259 0.000 0.259

TE = 

DE 
Tidak 

ditolak 
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Budaya organisasi 

(BO) 

Kinerja auditor 

(KA) 
0.041 0.061 0.102

TE > 

DE 
Ditolak 

Budaya organisasi 

(BO) 

Komitmen 

organisasi (KO) 
0.228 0.000 0.228

TE = 

DE 

Tidak 

ditolak 

Independensi 

auditor (IA) 

Kinerja auditor 

(KA) 
0.393 0.000 0.393

TE = 

DE 

Tidak 

ditolak 

Komitmen 

organisasi (KO) 

Kinerja auditor 

(KA) 
0.268 0.000 

0.268 TE = 

DE 

Tidak 

ditolak 

4.2.9. Pengaruh Tidak Langsung Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja   

Auditor Melalui Independensi Auditor 

         Untuk menjawab rumusan masalah kesembilan dapat diamati dari hasil analisis 

SEM pada Tabel 4.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung 

pemahaman good governance terhadap kinerja auditor melalui independensi auditor 

sebesar 0.089 dengan tingkat signifikansi 0.05. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil analisis 

pengaruh pemahaman good governance terhadap independensi auditor menunjukkan 

hasil yang signifikan, yaitu nilai C.R atau t hitung lebih besar dari t tabel (2.021 > 1.96) 

dengan nilai probability sebesar 0.043. Pengaruh independensi auditor terhadap kinerja 

auditor menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu nilai C.R atau t hitung lebih besar dari 

t tabel (3.111 > 1.96) dengan nilai probability sebesar 0.002. Di samping itu pengaruh 

langsung pemahaman good governance terhadap kinerja auditor menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan, yaitu nilai C.R atau t hitung lebih kecil dari t tabel (0.238 < 1.96) 

dengan nilai probability sebesar 0.811. Maka H9 menyatakan bahwa pengaruh tidak 

langsung pemahaman good governance terhadap kinerja auditor melalui independensi 

auditor terbukti atau didukung dengan fakta. Temuan ini mendukung Bhagat dan Black 

(2001). 

4.2.10. Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Auditor Melalui Komitmen Organisasi 

     Untuk menjawab rumusan masalah kesepuluh dapat diamati dari hasil analisis SEM 

pada Tabel 4.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja auditor melalui komitmen organisasi sebesar 0.069 

dengan tingkat signifikansi 0.05. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil analisis pengaruh gaya 
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kepemimpinan terhadap komitmen organisasi menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu 

nilai C.R atau t hitung lebih besar dari t tabel (2.138 > 1.96) dengan nilai probability 

sebesar 0.033. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor menunjukkan 

hasil yang signifikan, yaitu nilai C.R atau t hitung lebih besar dari t tabel (2.113 > 1.96) 

dengan nilai probability sebesar 0.035. Di samping itu pengaruh langsung gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja auditor menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu nilai 

C.R atau t hitung lebih besar dari t tabel (3.040 > 1.96) dengan nilai probability sebesar 

0.002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H10 yang menyatakan bahwa 

pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor melalui 

komitmen organisasi tidak terbukti atau tidak didukung dengan fakta. Hal ini 

disebabkan karena nilai koefisien pengaruh langsung lebih kecil dari nilai koefisien 

pengaruh tidak langsungnya. Temuan ini mendukung Avolio et al. (2004); Meyer et al. 

(1989), berlawanan dengan Yousef (2000).  

4.2.11. Pengaruh Tidak Langsung Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor 

Melalui Komitmen Organisasi 

     Untuk menjawab rumusan masalah kesebelas dapat diamati dari hasil analisis SEM 

pada Tabel 4.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung budaya 

organisasi terhadap kinerja auditor melalui komitmen organisasi sebesar 0.061 dengan 

tingkat signifikansi 0.05. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil analisis pengaruh budaya 

organisasi terhadap komitmen organisasi menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu nilai 

C.R atau t hitung lebih besar dari t tabel (2.004 > 1.96) dengan nilai probability sebesar 

0.045. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor menunjukkan hasil yang 

signifikan, yaitu nilai C.R atau t hitung lebih besar dari t tabel (2.113 > 1.96) dengan 

nilai probability sebesar 0.035. Pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja 

auditor menunjukkan hasil tidak signifikan, yaitu nilai C.R lebih kecil dari t tabel (0.501 

< 1.96) dengan nilai probability sebesar 0.616. Sehingga H11 yang menyatakan 

pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja auditor melalui komitmen 

organisasi tidak terbukti. Temuan ini mendukung Lok dan Crawford (2004) dan Meyer 

et al. (1989). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan model hipotesis yang diajukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa auditor yang hanya memahami good 

governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan 

independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Secara implisit 

pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor 

tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan independensi 

auditor. Hal ini terbukti bahwa independensi auditor berfungsi sebagai variabel 

intervening dalam hubungan antara pemahaman good governance terhadap kinerja 

auditor. 

2. Gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian 

ini mengindikasikan bahwa  gaya kepemimpinan  dalam  KAP  sebagai  faktor yang 

dominan dalam menentukan dan pembentukan karakter perusahaan. Selanjutnya 

karakter perusahaan akan mempengaruhi output dari kinerja auditor. Secara implisit 

temuan yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa auditor yang komitmen 

terhadap organisasinya tidak mempengaruhi kinerjanya. Hal ini terbukti bahwa 

komitmen organisasi tidak berfungsi sebagai variabel interveving dalam hubungan 

antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Meskipun auditor mempunyai 

komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, tetapi jika pimpinan dalam organisasi 

tidak mempunyai pengaruh dominan maka tidak akan mempengaruhi kinerja 

auditor. 

3. Budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja auditor jika 

auditor tersebut mempunyai komitmen terhadap organisasinya. Dengan demikian 

dapat diindiksikan bahwa komitmen organisasi berfungsi sebagai variabel 

intervening dalam hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor. 
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5.2.  Saran-saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang dihasilkan, penelitian mendatang 

diharapkan dapat memperluas populasi penelitian. Populasi penelitian tidak hanya 

diambil dari kantor akuntan publik yang ada pada salah satu propinsi saja, mungkin bisa 

dikembangkan pada KAP di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin akan lebih baik 

apabila dilakukan penelitian pada obyek dan subyek penelitian yang berbeda tentunya  

dengan profesi yang berbeda pula. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

         Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yang kemungkinan dapat 

menimbulkan bias atau ketidakakuratan pada hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner, peneliti tidak terlibat 

langsung dalam aktivitas di organisasi KAP walaupun peneliti melakukan 

wawancara langsung terhadap beberapa responden terpilih, sehingga kesimpulan 

yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan 

instrumen secara tertulis. 

2. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis pada obyek penelitian yang 

terbatas profesi auditor pada kantor akuntan publik, dan pemilihan sampelnya hanya 

pada kantor akuntan publik di wilayah propinsi Jawa Timur, sehingga 

memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila penelitian 

dilakukan pada obyek penelitian yang berbeda dengan profesi yang berbeda pula. 
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Gambar 4.1  

Uji Model Pengaruh Keterkaitan Antara Pemahaman Good Governance (GG), 

Gaya Kepemimpinan (GK), Budaya Organisasi (BO), Independensi Auditor (IA), 

Komitmen Organisasi (KO)  Terhadap Kinerja Auditor (KA) Pada Model Akhir.  
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Tabel 4.1 

JUMLAH KAP DI INDONESIA 

No. KAP JUMLAH  KAP 

1 KAP di Jakarta 267 

2 KAP di Balikpapan 1 

3 KAP di Banda Aceh 1 

4 KAP di Bandar Lampung 4 

5 KAP di Bandung 25 

6 KAP di Banjarmasin 3 

7 KAP di Batam 4 

8 KAP di Bengkulu 2 

9 KAP di Cirebon 1 

10 KAP di Denpasar 4 

11 KAP di Jambi 1 

12 KAP di Makasar 9 

13 KAP di Malang 6 

14 KAP di Manado 3 

15 KAP di Mataram 1 

16 KAP di Medan 21 

17 KAP di Padang 7 

18 KAP di Palangkaraya 1 

19 KAP di Palembang 9 

20 KAP di Palu 1 

21 KAP di Pangkal Pinang 1 

22 KAP di Pekanbaru 7 

23 KAP di Pontianak 2 

24 KAP di Purrwokerto 1 

25 KAP di Samarinda 1 

26 KAP di Semarang 17 

27 KAP di Serang 1 
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28 KAP di Solo 4 

29 KAP di Surabaya 47 

30 KAP di Tanjung Pinang 1 

31 KAP di Tasikmalaya 1 

32 KAP di Yokyakarta 9 

            TOTAL  463 

Sumber: Directory IAI 2006 

 

 

Tabel 4.2 

DAFTAR  KAP DAN JUMLAH  AUDITOR  DI JAWA TIMUR 

No. NAMA KAP JUMLAH AUDITOR 

1. KAP. Adi Jimmy Arthawam 23 

2. KAP. Aryanto Amir Jusup & Mawar 12 

3. KAP. Agus Iwan Sutanto Kusuma 4 

4. KAP. Agus & Muratno 3 

5. KAP. Drs. Bambang Siswanto 11 

6. KAP. Drs. Bambang, Sutjipto N & Rekan 12 

7. KAP. Drs. Basri Hardjosumarto & Rekan 9 

8. KAP. Drs. Buntaran & Buntaran 5 

9. KAP. Drs. Chandra Dwiyanto 6 

10. KAP. Didy, Tjiptoadi & Rekan 14 

11. KAP. Dra. Dian Hajati  D 17 

12. KAP. Drs. Gunardi Noerwono 11 

13. KAP. Drs. Hadi A. Hamid 5 

14. KAP. Hadori & Rekan 18 

15. KAP. Drs. Hanny, Wolfrey & Rekan 12 

16. KAP. Haryono, Adi & Agus 20 

17. KAP. Hasnil, Hm.Yasin & Rekan 9 

18. KAP. Hendrawinata, Gani & Rekan 7 
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19. KAP. Drs. Hermawan Subekti 5 

20. KAP. Drs. J. Tanzil & Rekan 12 

21. KAP. Drs. Johan, Malonda, Astika & Rekan 15 

22. KAP. Kanto, Tony, Frans & Darmawan 11 

23. KAP. Drs. Moedjiono 4 

24. KAP. Mudjianto, Soenaryo, Ginting 8 

25. KAP. Drs. H. Muhammad Fadjar 11 

26. KAP. Osman Ramli Satrio & Rekan 15 

27. KAP. Paul H, Hidajat, Arsono & Rekan 12 

28. KAP. Pradhono & Setijawati 10 

29. KAP. Prasetio, Sarwoko & Sanjaja   13 

30. KAP. Richard Risambessy & Rekan 7 

31. KAP. Drs. Robby Bumulo 6 

32. KAP. S.Mannan, Sofwan, Adnan & Rekan 6 

33. KAP. Santoso & Rekan 15 

34. KAP. Sasongko & Sidharta 11 

35. KAP. Soebandi & Rekan 8 

36. KAP. Dr. Soegeng, Junaedi, Chairul & Rekan 7 

37. KAP. Subagyo & Luthfi (Surabaya) 10 

38. KAP. Sugeng & Hamzens 7 

39. KAP. Sugeng, Sjahriar & Rekan 6 

40. KAP. Supoyo, Eddy & Rekan 12 

41. KAP. Tanubrata Yogi Sibarani Hananta 7 

42. KAP. Drs. Usman & Rekan 7 

43. KAP. Drs. Ventje Jansen 6 

44. KAP. Drs. Veto, Benny & Rekan 5 

45. KAP. Wayan Sadha 7 

46. KAP. Drs. Wawan Sumawan 7 

47. KAP. Drs. Widartoyo 15 

48. KAP. Drs. Jimmy Andrianus 7 
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49. KAP. Drs. Kanto, Tony, Frans & Darmawan 6 

50. KAP. Made Sudarma, Thomas & Dewi 12 

51. KAP. Drs. Nasikin 7 

52. KAP. Drs. Suprihadi & Rekan 9 

53. KAP. Subagyo & Luthfi (Malang) 6 

        TOTAL 510 

Sumber: Directory IAI 2006 
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Yth. Saudara Responden 

 

Bersama ini saya mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner dalam 

rangka penelitian saya yang berjudul “Independensi Auditor dan Komitmen 

Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya 

Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor “ 

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab dalam waktu 10 

(sepuluh) menit. Perlu Saudara ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat 

tergantung dari partisipasi Saudara dalam menjawab pertanyaan. 

Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya. 

 

Cara Pengisian Kuesioner 

 Saudara cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia 

(rentang angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat Saudara. Setiap 

pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban dan bila memilih jawaban ‘lain-lain’ 

maka diharapkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Setiap angka akan 

mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Saudara  : 

1 =  sangat tidak setuju (STS) 

2 =  tidak setuju (TS) 

3 =  netral (N) 

4 =  setuju (S) 

5 =  sangat setuju (SS) 

Untuk pertanyaan yang tidak ada angka pilihannya, Saudara diminta untuk menjawab 

pertanyaan sesuai dengan kondisi yang dialami pada pekerjaan saat ini. 

         

                  Hormat Saya, 

 

                            

SriTrisnaningsih       

                                                                                                                          Peneliti  
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Perusahaan : ……………………………….. 

Umur  Responden : ……………………………….. 

Jenis Kelamin  :  ( ) Pria;          ( ) Wanita 

Jenjang Pendidikan :  ( ) D3      ( ) S1     ( ) S2     ( ) S3 

Bidang kerja yang ditangani: ( ) Auditing; ( ) Konsul Manajemen; ( ) Perpajakan; ( ) Sistem 

Lama Saudara bekerja di perusahaan tempat bekerja saat ini….…....tahun.……...bulan 

 

DAFTAR  PERTANYAAN 

 

INDEPENDENSI AUDITOR (AUDITOR INDEPENDENCE)  

  STS TS N S SS 

1 

Penyusunan program audit bebas dari campur tangan 

pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau 

memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa 

1 2 3 4 5 

2 

Penyusunan program audit bebas dari campur tangan atau 

suatu sikap tidak mau bekerjasama mengenai penerapan 

prosedur yang dipilih 

1 2 3 4 5 

3 

Penyusunan program audit bebas dari usaha-usaha pihak lain 

terhadap subyek pekerjaan pemeriksaan selain untuk proses 

pemeriksaan yang disediakan  

1 2 3 4 5 

4 

Pemeriksaan langsung dan bebas mengakses semua buku-

buku, catatan-catatan, pejabat dan karyawan perusahaan, serta 

sumber informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan, 

kewajiban-kewajiban, dan sumber-sumber bisnis 

1 2 3   4 5 

5 
Pelaksanaan pemeriksaan aktif bekerjasama dengan pribadi 

manajerial selama proses pemeriksaan akuntan 
1 2 3 4 5 

6 

Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha manajerial untuk 

menentukan atau menunjuk kegiatan yang akan diperiksa atau 

untuk menentukan dapat diterimanya masalah pembuktian 

1 2 3 4 5 

7 Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi atau hubungan 1 2 3 4 5 
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yang membatasi pemeriksaan pada kegiatan catatan, orang-

orang tertentu yang seharusnya tercakup dalam pemeriksaan 

8 
Pelaporan bebas dari perasaan kewajiban untuk memodifikasi 

pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan pada pihak tertentu 
1 2 3 4 5 

9 

Pelaporan menghindari praktek untuk meniadakan persoalan 

penting dari laporan formal ke laporan informal bentuk 

tertentu yang disenangi 

1 2 3   4 5 

10 

Pelaporan menghindari bahasa atau istilah-istilah yang 

mendua arti secara sengaja atau tidak dalam pelaporan fakta-

fakta, pendapat, rekomendasi, serta dalam penafsirannya 

1 2 3 4 5 

11 

Pelaporan bebas dari usaha tertentu untuk mengesampingkan 

pertimbangan akuntan pemeriksa terhadap isi laporan 

pemeriksaan, baik fakta maupun pendapatnya 

1 2 3 4 5 

 

KOMITMEN ORGANISASI (ORGANIZATION COMMITMENT) 

  STS TS N S SS 

1 Saya merasa ikut memiliki organisasi di tempat saya bekerja.  1 2 3 4 5 

2 
Saya merasa terikat secara emosional dengan organisasi di 

tempat saya bekerja 
1 2 3 4 5 

3 Organisasi di tempat saya bekerja sangat berarti bagi saya. 1 2 3 4 5 

4 
Saya merasa menjadi bagian dari organisasi di tempat saya 

bekerja. 
1 2 3   4 5 

5 
Saya merasa masalah organisasi di tempat saya bekerja juga 

seperti masalah saya. 
1 2 3 4 5 

6 
Saya sulit terikat dengan organisasi lain seperti organisasi di 

tempat saya bekerja. 
1 2 3 4 5 

7 
Saya mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan  

perusahaan di tempat saya bekerja 
1 2 3 4 5 

8 
Saat ini saya tetap tinggal di perusahaan karena komitmen 

terhadap organisasi. 
1 2 3 4 5 
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9 
Alasan utama saya tetap bekerja di perusahaan ini adalah 

karena loyalitas terhadap perusahaan. 
1 2 3   4 5 

10 
Saya merasa tidak komitmen jika meninggalkan organisasi di 

tempat saya bekerja  
1 2 3 4 5 

11 
Saya merasa tidak profesional jika meninggalkan pekerjaan di 

tempat saya bekerja 
1 2 3 4 5 

12 
Saya  merasa tidak loyalitas terhadap organisasi jika saya 

memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya. 
1 2 3 4 5 

 

PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE  

  STS TS N S SS 

1 

Akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap 

independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan 

klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap 

kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

1 2 3 4 5 

2 

Akuntan publik yang berprofesi sebagai auditor, selama 

melaksanakan pemeriksaan hendaknya bersikap adil dalam 

hal pembagian tugas antar sesama rekan kerja seprofesi   

1 2 3 4 5 

3 
Akuntan publik hendaknya berusaha untuk selalu transparansi 

terhadap informani laporan keuangan klien yang diaudit 
1 2 3 4 5 

4 
Akuntan publik hendaknya transparansi dalam hal pembagian 

fee antara partner, senior auditor dan auditor yunior 
1 2 3 4 5 

5 

Akuntan publik senantiasa menjelaskan peran dan 

tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan 

kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan 

1 2 3 4 5 

6 
Akuntan publik dalam menjalankan tugasnya harus 

mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi 
1 2 3 4 5 

7 

Akuntan publik selama menjalankan profesinya memastikan 

dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan 

berpedoman pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 

1 2 3 4 5 
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8 
Akuntan publik  dalam menjalankan profesinya sebagai 

auditor, harus mentaati aturan etika profesi  
1 2 3 4 5 

 

 

GAYA KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP STYLE) 

  STS TS N S SS 

1 
Hubungan antara atasan dengan bawahan di tempat saya 

bekerja sangat dekat 
1 2 3 4 5 

2 
Adanya saling percaya antara atasan, bawahan dan rekan 

kerja seprofesi 
1 2 3 4 5 

3 Adanya suasana  kekeluargaan di tempat saya bekerja  1 2 3   4 5 

4 
Pimpinan di tempat saya bekerja sangat menghargai gagasan 

bawahan 
1 2 3 4 5 

5 
Komunikasi antara atasan, bawahan, dan rekan sekerja sangat 

terbuka dan menyenangkan 
1 2 3 4 5 

6 
Hubungan antar anggota organisasi di tempat saya bekerja 

selalu baik dan harmonis 
1 2 3   4 5 

7 
Pimpinan di tempat saya bekerja mampu berkomunikasi 

dengan bawahan secara jelas dan efektif  
1 2 3 4 5 

8 
Pimpinan di tempat saya bekerja, selalu memberikan arahan 

dalam mengerjakan tugas yang benar 
1 2 3 4 5 

9 
Pimpinan di tempat saya bekerja, selalu menekankan 

pekerjaan dengan memfokuskan pada tujuan dan hasil  
1 2 3 4 5 

 

BUDAYA ORGANISASI (ORGANIZATION CULTURE) 

  STS TS N S SS 

1 
Organisasi di tempat saya bekerja, keputusan penting lebih 

sering dibuat oleh individu daripada secara kelompok  
1 2 3 4 5 

2 
Di tempat saya bekerja, saya lebih tertarik pada hasil 

pekerjaan dibandingkan dengan orang yang mengerjakannya 
1 2 3 4 5 

3 Organisasi di tempat saya bekerja, keputusan lebih sering 1 2 3 4 5 
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dibuat oleh bawahan 

4 
Para pimpinan di tempat saya bekerja,  cenderung 

mempertahankan pegawai yang berprestasi  
1 2 3  4    5 

5 
Organisasi di tempat saya bekerja, perubahan-perubahan 

ditentukan berdasarkan surat keputusan pimpinan 
1 2 3 4 5 

6 
Organisasi di tempat saya bekerja, pimpinan memberikan 

petunjuk kerja yang jelas kepada pegawai baru 
1 2 3 4 5 

7 
Organisasi di tempat saya bekerja, mempunyai ikatan 

tertentu dengan masyarakat di sekitar perusahaan 
1 2 3 4 5 

8 
Organisasi di tempat saya bekerja, peduli terhadap masalah 

pribadi pegawai 
1 2 3 4 5 

   

KINERJA  AUDITOR (AUDITOR PERFORMANCE) 

  STS TS N S SS 

1 
Semakin tinggi tingkat pendidikan auditor, maka kinerjanya 

semakin profesional 
1 2 3 4 5 

2 
Auditor yang mempunyai pengalaman cukup lama dalam 

bidangnya, kinerjanya semakin baik dan profesional  
1 2 3 4 5 

3 
Faktor usia sangat mempengaruhi kinerja auditor  dalam 

melaksanakan profesinya  
1 2 3 4 5 

4 
Saya sering menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap 

pertemuan  para auditor 
1 2 3 4 5 

5 
Saya berlangganan dan membaca secara sistematis jurnal 

auditing dan publikasi lainnya 
1 2 3 4 5 

6 
Saya akan tetap bekerja sebagai auditor, walaupun gaji saya 

dipotong untuk keperluan tugas auditor 
1 2 3 4 5 

7 
Pekerjaan yang saya lakukan memotivasi saya untuk berbuat 

yang terbaik sebagai auditor 
1 2 3 4 5 

8 
Perlakuan perusahaan memotivasi saya untuk berbuat yang 

terbaik dalam melaksanakan kewajiban 
1 2 3 4 5 

9 Gaji yang saya terima memotivasi saya untuk berbuat yang 1 2 3 4 5 
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terbaik terhadap organisasi tempat saya bekerja 

10 Saya merasa puas dengan bidang pekerjaan saya saat ini 1 2 3 4 5 

11 Saya sangat menyukai bidang pekerjaan saya saat ini 1 2 3 4 5 

12 
Saya lebih menyukai bidang pekerjaan saya daripada 

pekerjaan teman lainnya 
1 2 3 4 5 
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