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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Sikap dan Perilaku Akuntansi 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2017:201) menjelaskan sikap (attitude) 

adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-

biasa (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. “sesuatu” itu bisa benda, kejadian, 

situasi, orang-orang atau kelompok.  Sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, 

yaitu affect, behavior dan cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, 

tak senang), Behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, 

menghindari) dan Cognition adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak 

bagus). 

 Konsep perilaku menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah 

(2017:74) adalah bagaimana anda bertindak (how you act), dan bukan tentang atau 

siapa anda (what you are or who you are).  Perilaku adalah suatu cara dimana 

seseorang bertindak atau melakukan, karena prilaku dapat menentukan apa yang 

akan dilakukan dalam setiap situasi. Mendelegasikan tanggung jawab kepada               

orang adalah perilaku yang secara universal dikatakan mengarah pada perbaikan                

kinerja. Tingkat kinerja yang dicapai tergantung pada tingkat seberapa                             

perilakunya cocok dengan tuntutan perilaku dari pekerjaan. Sedangkan perilaku                                              

akuntansi menurut Binberg dan Shields (1989) mengklasifikasikan dalam lima                                                

aliran,   yaitu:   Pengendalian   manajemen   (management   control),   Pemrosesan
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informasi akuntansi (accounting information processing), Desain sistem informasi 

(information system design), Riset audit (audit research), dan Sosiologi 

organisasional (organizational sociology). 

 

2.1.2 Independensi Auditor 

2.1.2.1 Definisi Independensi Auditor 

Dalam SPM 01 Paragraf 21  dijelaskan bahwa salah satu ketentuan etika 

profesi yang berlaku, setiap KAP harus menetapkan keyakinan memadai bahwa 

KAP dan personelnya, serta jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan 

untuk mematuhi ketentuan independen (termasuk personal KAP Jejaring), untuk 

menjaga independensinya sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku.  

Menurut Mulyadi (2008:26-27), Independensi dapat diartikan 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 objektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya. Mathius Tandiontong (2016:16) : Wilcox (1952) didalam 

Mautz dan Sharaf (1961) menekankan bahwa independensi adalah standar 

pengauditan yang esensial untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan yang 

menjadi tanggung jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak 

bersikap independen, maka opini yang diberikannya tidak akan memberi 

tambahan nilai apapun. Kewajiban ini harus dijalankan oleh akuntan walaupun hal          
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tersebut harus bertentangan dengan keinginan pihak yang menyewa mereka yang 

mungkin saja kemudian akan memecat mereka. Pendapat ini dan pendapat-

pendapat lain kemudian, menurut Mautz da Sharaf (1961:204) tidak hanya 

menekankan pada nilai penting dari independensi terhadap pengauditan, tetapi 

juga dari sisi tampilan dan kenyataan (in appearance and in fact).  

 

2.1.2.2 Aspek - Aspek Independensi 

Menurut Mulyadi (2010:49) dalam aldiansyah, independensi auditor 

mempunyai tiga aspek yaitu diantaranya : 

1. Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor 

dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya, 

aspek independensi ini disebut dengan istilah independensi dalam kenyataan 

atau independensi in fact. 

2. Independensi ditinjau dari sudut pandang pihak lain yang mengetahui 

informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. Aspek independensi ini 

disebut dengan istilah independensi dalam penampilan atau perceived 

independence inappearance. Seorang auditor yang mengaudit laporan 

keuangan perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya, kemungkinan dapat 

mempertahankan aspek independensi yang pertama, karena ia benar-benar 

jujur dalam mengemukakan hasil auditnya. Namun dipandang dari pihak 

pemakai laporan audit yang mengetahui fakta, bahwa auditor tersebut 

memiliki hubungan istimewa dengan pimpinan perusahaan yang diauditnya 

(ayah dan anak), independensi auditor tersebut pantas diragukan. Dengan 
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demikian auditor tersebut dapat dianggap gagal untuk memenuhi aspek 

independensi yang kedua. 

3. Independensi ditinjau dari sudut padang keahliannya. Seseorang dapat 

mempertimbangkan fakta dengan baik, jika ia mempunyai keahlian 

mengetahui audit atas fakta tersebut. Seseorang auditor yang tidak 

menguasai pengetahuan mengenai bisnis asuransi. Tidak akan dapat 

mempertimbangkan dengan obyektif informasi yang tercantum dalam 

dirinya, melainkan karena tidak adanya keahlian mengenai obyek yang 

diauditnya. Kompetensi auditor menentukan independen atau tidaknya 

auditor tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya. 

Dalam Standar Propesional Akuntan Publik (SPAP) Revisi Tahun 2013 SA 

200 Paragraf 14 (A.16), bahwa suatu perikatan audit menyangkut kepentingan 

publik dan oleh karena itu seperti yang disyaratkan oleh Kode Etik, auditor yang 

bersangkutan harus independen dari entitas yang diauditnya. Kode Etik 

menjelaskan Independensi terdiri dari independensi dalam pemikiran dan 

independensi dalam penampilan. Independensi auditor dari entitas tersebut 

menjaga kemampuan auditor dalam menyatakan suatu opini tanpa dipengaruhi 

oleh hal-hal yang mungkin dapat mengkompromikan opini tersebut. Independensi 

meningkatkan kemampuan auditor untuk bertindak dengan integritas, menjadi 

obyektifitas dan mempertahankan sikap skeptisisme profesionalnya.  

Menurut Mautz dan Sharaf (1961) didalam Mathius Tandiontong (2016) ada 

dua aspek dari independensi, yaitu (1) independensi dalam kenyataan  dari 

seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaanya dan (2) independensi dalam           
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penampilan dari auditor sebagai satu kelompok professional. Mereka 

menyebutnya sebagai “Independensi Praktisi” dan “Independensi Profesi”.  

Sedangkan Arens, et al (2017) menjelaskan: 

“The AICPA code of professional conduct and the IESBA code of ethics for 
professional conduct both define independence as consisting of two 
components :  independence of mind and independence in appearance. 
Independence of mind reflects the auditor’s state of mind that permits the 
audit to be performed with an unbiased attitude. Independence of minds is 
often referred to as being independent in fact. Independence in appearance 
is the result of other’s interpretasions onf this independence. If auditors are 
independent in fact but users believe them to be advocates for the client, 
most of the value of the audit function is lost”.  

Menurut Aren, Kode perilaku Profesional AICPA dan Kode Etik bagi 

Perilaku Profesional IESBA mendefinisikan independen sebagai hal yang terdiri 

dari dua komponen : Independensi dalam berpikir dan independensi dalam 

penampilan. Independensi dalam berpikir (independence in mind) mencerminkan 

pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak 

bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota 

harus independen dalam fakta. Independensi dalam Penampilan (independence in 

appearance) adalah hasil dari interprestasi lain atas independensi ini. Bila auditor 

independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat 

untuk klien, sebagain besar nilai dari fungsi audit telah hilang. 

Selanjutnya menurut Sukrisno Agoes (2017), pengertian independent bagi 

akuntan publik (external auditor) dan internal auditor ada 3 (tiga) jenis 

independensi: 

1. Independent In Appearance (Independensi dilihat dari penampilannya di 

struktur organisasi perusahaan), akuntan publik adalah independen karena 
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merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan internal auditor tidak 

independen karena merupakan pegawai perusahaan 

2. Independent In Fact (Independensi dalam kenyataannya/dalam menjalankan 

tugasnya). In-fact, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam 

menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas 

dan selalu mentaati kode etik, Profesi akuntan publik dan standar profesional 

akuntan publik.  Jika tidak demikian, akuntan publik in-fact tidak independen. 

In-fact, internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya 

selalu mematuhi kode etik internal auditor dan professional practice 

framework of internal auditor, jika tidak demikian internal auditor in fact 

tidak independen. 

3. Independent In Mind (Independensi dalam pikiran) misalnya seorang auditor 

mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi 

atau memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian dia berpikir 

untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras auditee. 

Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, in-mind auditor sudah 

kehilangan independensinya.  

 

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi 

Menurut  SPM 01 Paragraf 25 salah satu faktor yang mempengaruhi 

indepenensi adalah acaman kedekatan. Kode etik juga membahas ancaman 

kedekatan yang mungkin disebabkan oleh penugasan staf senior yang sama dalam 

suatu perikatan asurans selama suatu periode yang cukup lama dan membahasa 

pencegahan yang tepat dalam menanggapi ancaman tersebut.  Penentuan kriteria 
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yang tepat untuk menghadapi ancaman kedekatan dapat mencakup hal-hal sebagai 

berikut: Sifat perikatan, termasuk seberapa luas perikatan tersebut melibatkan 

kepentingan publik dan lamanya penugasan staf senior tersebut dalam perikatan 

Selanjutnya SA 220 menjelaskan bahwa rekan perikatan harus menarik 

kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi: 

1. Memperoleh informasi yang relevan dari KAP dan jika relevan, KAP jejaring 

untuk mengindentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang 

menciptakan ancaman terhadap independensi 

2. Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, jika ada, 

terhadap kebijakan dan prosedur independensi KAP untuk menentukan 

apakah pelanggaran tersebut menciptakan ancaman terhadap independensi 

bagi perikatan audit 

3. Melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau 

menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dengan penerapan pencegahan 

atau apabila dipandang tepat, menarik diri dari perikatan audit, ketika 

penarikan diri tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Ancaman kedekatan sangat relevan dalam konteks audit laporan keuangan. 

Oleh karena itu, rotasi rekan audit kunci. Dalam perikatan audit laporan keuangan 

sangat diperlukan. Secara khusus, dalam audit laporan keuangan emiten, kode etik 

mensyaratkan adanya rotasi rekan audit kunci setelah periode yang telah 

ditentukan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku. 
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Selanjutnya dalam peraturan 101 – Independensi:  seorang anggota yang 

berpraktik untuk perusahaan harus independensi dalam pelaksanaan jasa 

profesionalnya sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga 

yang dibentuk oleh dewan. Kantor akuntan publik harus independen ketika 

memeberikan jasa terkait tetapi tidak untuk jasa lainya. Frase terakhir dalam 

peraturan 101, “sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga 

yang dibentuk oleh dewan adalah cara yang tepat bagi AICPA untuk  

mencantumkan atau tidak mencantumkan persyaratan independensi atas berbagai 

jenis jasa.  

1. Interprestasi peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk kepemilikan 

saham atau investasi. Memiliki saham atau investasi langsung lainnya dalam 

klien audit karena hal itu berpotensi merusak independensi audit aktual 

(independensi dalam fakta) dan pasti akan mempengaruhi persepsi pemakai 

atas independensi auditor (independensi dalam penampilan). Investasi tidak 

langsung, contohnya kepemilikan saham dalam perusahaan klen oleh kakek 

auditor, juga dilarang, tetapi hanya jika jumlahnya material bagi auditor.  Ada 

tiga perbedaan penting dalam peraturan itu manakala berkaitan dengan 

independensi dan kepemilikan saham : 

a. Anggota Yang Tercakup 

Peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlibat yang dapat 

mempengaruhi penugasan atestasi. Anggota yang tercakup meliputi : 

(1) Orang-orang pada tim penugasan atestasi 
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(2) Orang-orang yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi, seperti 

orang yang mengawasi atau mengevaluasi partner penugasan 

(3) Partner atau manajer yang memberikan jasa nonatestasi kepada 

klien  

b. Kepentingan Keuangan Langsung Vs. Tidak Langsung 

Kepemilikan saham atau ekuitas lainya oleh para anggota atau keluarga 

dekatnya dengan kepentingan keuangan langsung (direct financial 

interest). Sedangkan kepentingan keuangan tidak langsung (indirect 

financial interest) mungkin terdapat hubungan kepemilikan yang dekat, 

tetapi bukan hubungan langsung. 

c. Material dan Tidak Material 

Sebagai contoh, jika seorang anggota yang memiliki sejumlah besar 

investasi dalam dana bersama dan dana itu memiliki posisi kepemilikan 

yang besar pada perusahaan klien.  

2. Bebarapa interprestasi atas peraturan 101 berkaitan dengan aspek-aspek 

hubungan keuangan antara karyawan kantor akuntan publik dan kliennya 

diikhtisarkan dalam bagian ini : 

a. Mantan Praktisi 

b. Prosedur Pemberian Pinjaman Yang normal 

Umumnya tidak diperkenankan adanya perjanjian kredit antara kantor 

akuntan publik atau para karyawannya dengan klien audit karena hal itu 

merupakan hubungan keuangan.  
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c. Kepentingan Keuangan dan Penerimaan Bekerja Anggota Keluarga serta 

Keluarga terdekat. Kepentingan keuangan dari anggota keluarga yang 

didefinisikan sebagai pasangan suami istri, anak-anak, atau anggota 

keluarga lain yang ditanggung oleh seorang anggota perusahaan, 

umumnya diperlakukan seolah-oleh merupakan kepentingan dari anggota 

itu. 

d. Investasi bersama dengan klien 

e. Direktur, pejabat, manajemen atau karyawan perusahaan, Jika seorang 

akuntan publik adalah anggota dari dewan direksi atau pejabat 

perusahaan klien, maka kemampuannya untuk melakukan evaluasi yang 

independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan 

terpengaruh. 

3. Perkara Hukum Antara Kantor Akuntan dan klien  

Apabila ada tuntutan hukum atau maksud untuk memulai tuntutan kantor 

akuntan publik dan kliennya, kantor akuntan publik agar tetap objektif akan 

dipertanyakan. Interprestasi menganggap semacam itu sebagai pelanggaran 

atas peraturan 101 selama audit. 

4. Jasa Pembukuan dan Jasa Lainnya Jika akuntan public mencatat transaksi ke 

dalam jurnal total bulananya ke buku besar, memuat ayat jurnal, melakukan 

audit, ada beberapa pertanyaan seperti independensi dalam memainkan peran 

auditnya. 

5. Jaringan Kerja Kantor Akuntan 

6. Kerangka Kerja Konseptual Tentang Independensi 
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Sementara itu, menurut Kode Etik Akuntan Profesional yang ditentukan 

oleh International Federation of Accountans (IFAC) ada lima jenis ancaman 

potensial yang dapat merusak independensi auditor, yaitu : 

1. Self-interest threats, yang terjadi apabila auditor menerima manfaat dari 

keterlibatan keuangan klien. 

2. Self-review threats, yang terjadi apabila auditor melaksanakan penugasan 

pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk 

kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk 

atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok 

bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. 

3. Advocary threats, yang terjadi apabila auditor mempromosikan atau dianggap 

mempromosikan opini klien ke titik dimana orang percaya bahwa objektivitas 

semakin terganggu. 

4. Familiarity threats, yang terjadi apabila auditor mempunyai hubungan erat 

yang   kontinyu   dengan   klien,   termasuk   hubungan   pribadi   yang   dapat 

mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan yang berlebihan dengan 

klien. 

5. Intimidation threats, yang terjadi apabila auditor tidak objektif dan tidak 

menerapkan profesional skeptisme karena ancaman pengganti. 
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2.1.3 Kompetensi Auditor 

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja 

yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi 

ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan 

dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan 

menghasilkan kinerja (Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi, 

2002).  

Pengertian kompetensi auditor ialah kemampuan auditor untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliknya melakukan audit 

sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan obyektif 

(Achmad, dkk, 2011). 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Revisi 2013 SA 315 

Lampiran 1.2.b menjelaskan bahwa Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab 

individu.  Selain itu ditegaskan pula dalam SPM 01 Paragraf 20 (A.5, A19, A20) 

salah satu kepatuhan terhadap ketentuan etika profesi yang berlaku adalah 

Kompentensi. Kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai motede 

mencakup: 

1. Pendidikan professional 

2. Pengembangan professional berkelanjutan, termasuk pelatihan 

3. Pengalaman Kerja 

4. Bimbingan oleh staf yang lebih berpengalaman, sebagai contoh anggota tim 

perikatan lainnya 
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5. Pendidikan mengenai independensi bagi personel yang disyaratkan untuk 

independen 

Kompetensi dari personel KAP bergantung pada luasnya pengembangan 

professional yang berkelanjutan pada tingkat yang tepat sehingga personel 

tersebut dapat memelihara pengetahuan dan kemampuannya. Kebijakan dan 

prosedur yang efektif menekankan perlunya diadakan pelatihan yang 

berkelanjutan untuk seluruh tingkatan personel KAP, dan menyediakan sumber 

daya dan bantuan pelatihan yang diperlukan yang memungkinkan personel 

tersebut untuk mengembangkan dan memelihara kompetensi dan kemampuan 

yang dipersyaratkan. 

Menurut Mathius Tandiontong (2016:172), kompetensi berhubungan 

dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten 

adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan 

pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya. 

Pada masa lalu seorang auditor yang kompeten adalah auditor yang menguasai 

teknik pembukuan saja. Namun, Lee (1993:66) berpendapat bahwa auditor saat ini 

diharapkan untuk memiliki kompetensi professional yang subtansial di berbagai 

area yang saling berkaitan yang berpengaruh terhadap tugas auditnya. Diantaranya 

keahlian yang harus dikkuasai oleh auditor adalah akuntansi, statistika, komputasi, 

ekonomika, hukum, manajemen dan kebijakan public. Oleh karena itu, kebutuhan 

kompetensi saat ini jelas berbeda dengan kompetensi pada masa lalu yang hanya 

bisa dibatasi pada kompetensi pembukuan. 
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Sedangkan menurut Badeni (2017:171), kata kompetensi memiliki banyak 

pengertian menurut pendekatan dan sudut pandang para penulis. Namun, pada 

dasarnya terdapat suatu kesepakatan umum mengenai elemen kompetensi, yaitu 

terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan perilaku. Secara 

umum kompetensi adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku 

yang dimiliki oleh seorang individu dalam menjalankan tugas yang dibebankan 

kepadanya dalam organisasi. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja, termasuk diantaranya 

kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan 

pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang 

disepakati. Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang kemampuan 

mereka  untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan 

meningkatkan standar kualtias professional dalam pekerjaan mereka. 

Adapun menurut para ahli yang dikutip oleh Badeni (2017, 172-173), 

mengenai kompetensi: 

1. Menurut Lyle M. Spencer Jr. dan Signe M Spencer (1993:9) mengemukakan 

pengertian kompetensi sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu 

yang secara sebab akibat berhubungan dengan Criterion-Referenced effective 

(referensi ukuran efektif) dan/atau kinerja yang tinggi sekali dan suatu 

pekerjaan atau situasi.  Karakteristik dasar berarti kompetensi itu merupakan 

bagian dari kemampuan untuk bertahan dari kepribadian seorang dan dapat 

memprediksi perilaku dalam situasi dan pekerjaan yang lebih luas. 
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2. Menurut Michael Armstrong dan angela baron (1998:297) membedakan 

pengertian competence dan competency. Competence menggambarkan agar 

yang dibutuhkan seseorang agar ia mampu melaksanakan pekerjaannya 

dengan baik. Pengertian competence ini memberikan perhatian pada akibat 

(effect) daripada usaha (effort) dan pada  output (keluaran) daripada 

Selanjutnya, kata competency mengacu pada dimensi-dimensi perilaku 

sehingga sering disebut kompetensi perilaku (behavioral competencies) 

karena dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana orang-orang 

berperilaku ketika mereka melakukan perannya dengan baik. 

 
2.1.4 Gaya Kepemimpinan 

2.1.4.1 Definisi Gaya Kepemimpinan 

Sesuai dengan penjelasan didalam Standar Profesional Akunt Publik 

(SPAP) Revisi Tahun 2013 SPM 01 Paragraf 18 (A2-A3) bahwa: 

1. Pemimpin merupakan pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara 

keseluruhan.   

2. Kepemimpinan dan contoh yang diberikannya dapat mempengaruhi secara 

signifikan budaya internal. Dukungan atas budaya internal yang berorientasi 

pada mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, dan 

berulang dari setiap tindakan manajemen yang menekankan kebijakan dan 

prosedur pengendalian mutu. 

Menurut Thoha (2013:49) Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 

yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Rivai (2014) menyatakan Gaya 
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Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk 

memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan 

bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan 

sering diterapkan oleh seorang pemimpin 

Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak 

langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan 

bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan 

seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya.  

Selanjutnya John C. Maxwell (2015) memaknai kata 

Leadership/kepemimpinan adalah kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. 

Mempengaruhi disini dapat dimaksudkan sebagai dampak/berdampak. Nah, cara 

terbaik dalam mempengaruhi adalah dengan menginspirasi atau memberikan teladan 

sehingga dalam setiap apapun yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin dapat 

dilihat oleh teman/rekan kerja, bawahan dan bahkan atasan Anda.  

Menurut  Deddy Mulyadi (2015, 139-141), terdapat beberapa pendapat para 

ahli mengenai kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Menurut Keith Devis menyebutkan bahwa “tanpa kepemimpinan, suatu 

organisasi adalah kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi (membujuk) orang-

orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Kepemimpinan mengubah 

sesuatu yang potensial menjadi kenyataan”. 
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2. Menurut Ralph M.  Stogdil dalam surveinya mengenai riset dan teori 

kepemimpinan menyatakan bahwa “jumlah batasan atau definisi yang 

berbeda-beda mengenai kepemimpinan hampir sama banyaknya dengan 

jumlah orang mencoba memberikan batasan tentang konsep tersebut.” 

Kepemimpinan juga memiliki implikasi penting dari batasan kita yakni : 

a. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau pengikut 

b. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama diantara 

pemimpin dan anggota kelompok 

c. Disamping secara sah mampu memberikan perintah atau pengarahan 

kepada bawahan dan pengikutnya. 

3. Sedangkan pengertian kepemimpinan dapat dibagi menjadi beberapa 

pengertian berikut : 

a. Kepemimpinan adalah kekuatan untuk menggunakan dan mempengaruhi, 

memberikan inspirasi seseorang atau kelompok untuk mencapai 

tujuan/sasaran tertentu 

b. Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menterjemahkan visi ke dalam 

realita. Waltres menambahkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu 

seni dimana kepemimpinan bersifat dinamis dan situasional 

c. Kepemimpinan sebagai kesadaran dan keinginan untuk mempengaruhi 

orang lain, kemudian memberikan tanggapan atas keinginan sendiri 

untuk mengikutnya. 
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d. Kepemimpinan adalah penyebab dari berbagai tindakan yang digerakkan 

orang secara cermat dengan cara terencana yang bertujuan 

menyelesaikan agenda pemimpin. 

e. Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk mengkonsumsikan nilai 

dan potensi mereka  kepada orang lain, lalu dengan sangat jelas mereka 

dating untuk menemukannya dalam diri mereka sendiri. 

Sedangkan menurut Tead; Terry; Hoyt yang dikuti oleh Poppy Ruliana 

(2016:136) menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau 

seni memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada 

kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-

tujuan yang diinginkan kelompok. Dengan kata lain kepemimpinan adalah sifat 

penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi mencapai 

tujuan-tujuannya.  

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang 

lain untuk mencapai suatu tujuan. 

 

2.1.4.2 Jenis – Jenis Gaya Kepemimpinan 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan 

banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Beberapa ahli mengemukakan 

pendapat tentang jenis-jenis gaya kepemimpinan, adalah sebagai berikut : 
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Menurut Tohardi dikutip oleh Sutrisno (2010:242) menyatakan bahwa 

Gaya-gaya kepemimpinan yaitu: 

1. Gaya Persuasif, yaitu gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan 

yang mengubah perasaan, pikiran atau dengan kata lain melakukan ajakan 

atau bujukan. 

2. Gaya Refresif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan 

tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, sehingga bawahan merasa 

keatakutan. 

3. Gaya Partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk itu secara aktif baik menata, spiritual, 

fisik maupun material dalam kiprahnya dalam perusahaan. 

4. Gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk 

mewujudkan usaha-usaha pembaruan didalam segala bidang, baik bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya atau setiap produk terkait dengan 

kebutuhan manusia. 

Jenis - jenis gaya kepemimpinan menurut Horse yang di kutip oleh H. 

Suwanto (2011) antara lain: 

1. Gaya kepemimpinan Direktif Gaya kepemimpinan ini membuat bawahan 

agar tau apa yang diharapkan pimpinan dari mereka, menjadwalkan kerja 

untuk dilakukan, dan member bimbingan khusus mengenai bagaimana 

menyelesaikan tugas. 

2. Gaya kepemimpinan Yang Mendukung Gaya kepemimpinan ini bersifat 

ramah dan menunjukan kepedulian akan kebutuhan bawahan. 
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3. Gaya kepemimpinan Partisipatif Gaya kepemimpinan ini berkonsultasi 

dengan bawahan dan menggunakan saran mereka sebelum mengambil suatu 

keputusan. 

4. Gaya kepemimpinan Berorientasi Prestasi Gaya kepemimpinan ini 

menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahan untuk 

berprestasi pada tingkat tertinggi mereka. 

Gaya kepemimpinan menurut Thoha (2013:49) mengatakan bahwa gaya 

kepemimpinan terbagi menjadi dua kategori gaya yang ekstrem yaitu :  

1. Gaya kepemimpinan otokratis, gaya ini dipandang sebagai gaya yang di 

dasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas.  

2. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya ini dikaitkan dengan kekuatan personal 

dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. 

Gaya kepemimpinan menurut Sutikno (2014:35) mengatakan gaya 

kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan atau sering disebut Tipe 

Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaanya 

adalah sebagai berikut : 

1. Tipe Otokratik Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan 

adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi 

dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang 

pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karateristik yang 

biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin 

otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin otokratik akan 
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menunjukan sikap yang menonjolakan keakuannya, dan selalu mengabaikan 

peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau menerima 

saran dan pandangan bawahannya.  

2. Tipe Kendali Bebas atau Masa Bodo (Laisez Faire) Tipe kepemimpinan ini 

merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam 

kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang 

pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin 

yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan 

organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin 

mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil. 

3. Tipe Paternalistik Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang 

peranannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh 

harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar 

pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak 

dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk, 

memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya. 

Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi 

kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang dominan 

dalam kehidupan organisasi.  

4. Tipe Kharismatik Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik 

khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu 

memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu 
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dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu dikagumi. 

Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa 

seorang pemimpinmemiliki kharisma. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin 

yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar. 

5. Tipe Militeristik Pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang 

pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah 

pemimpin dalam menggerakan bawahannya lebih sering mempergunakan 

sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan 

senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang 

tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari 

bawahannya.  

6. Tipe Pseudo-demokratik Tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif 

atau semi demokratik. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap 

seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan-keinginannya 

dan setelah itu membuat sebuah panitia, dengan berpura-pura untuk 

berunding tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saran-

sarannya. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung 

untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-

demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya 

dia bersikap otokratis. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih 

mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, 

samar-samar. 
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7. Tipe Demokratik Tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis, 

dan bukan kerena dipilihnya sipemipin secara demokratis. Tipe 

kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai 

saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, melalui forum 

musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah 

kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan 

pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian 

tugas disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, 

memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif. 

Sedangkan menurut John C. Maxwell (2015), type pemimpin dibedakan 

menjadi 5 (lima) level sebagai berikut:  

1. Level 1 : Position – yaitu tipe pemimpin dimana anggotanya mengikuti 

segala perintahnya karena tidak ada pilihan lain, karena Anda adalah atasan 

mereka. Hal-hal yang perlu diketahui pada pemimpin tipe ini adalah: 

a. Tipe pemimpin pada level ini lebih layak disebut dengan “boss”, bukan 

“Leader”. 

b. Mereka punya bawahan, tetapi bukan anggota team yang saling 

bekerjasama secara suka rela dan penuh keikhlasan untuk mendapatkan 

apa yang diinginkan pemimpinnya. 

c. Pemimpin tipe ini biasanya lebih bergantung pada aturan, prosedur, 

kebijakan dan struktur organisasi untuk mengontrol bawahannya. 
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d. Bawahannya akan melakukan pekerjaan sesuai apa yang diperintahkan 

kepada mereka saja. 

e. Ketika bawahannya diminta untuk meningkatkan usaha ekstra, pemimpin 

tipe ini akan sulit mendapatkannya. 

f. Pemimpin tipe ini biasanya akan sulit mendapatkan bawahan yang 

bekerja secara sukarela, orang-orang yang lebih mudah, dan lebih 

terdidik. Mengapa? Karena pemimpin tipe ini tidak punya pengaruh, dan 

cenderung independen. 

2. Level 2 : Permission – yaitu tipe pemimpin yang didasarkan pada sebuah 

hubungan baik. Bawahannya mengikuti perintahnya karena mereka secara 

suka rela mau melakukannya. Ketika pemimpin tipe ini menyukai orang lain 

dan memperlakukan orang itu layaknya seorang individu yang 

memiliki Value, pemimpin tipe ini mulai mengembangkan pengaruhnya 

kepada mereka (mengembangkan trust). Suasana menjadi lebih positif baik di 

rumah maupun di tempat kerja. Pada level ini, seorang pemimpin mulai 

mengenal anggotanya secara baik dan tahu bagaimana cara mengakrabkan 

diri dengan mereka. Pemimpin tipe ini dan anggotanya mampu membangun 

tim yang solid dan hubungan yang baik.  “Anda bisa menyukai orang tanpa 

harus menjadi pemimpin, namun Anda tidak akan bisa memimpin orang 

tanpa menyukai mereka” – John C. Maxwell. 

3. Level 3 :  Production – yaitu tipe pemimpin yang tidak hanya membangun 

suasana kerja yang nyaman dan membangun hubungan yang baik dengan 

anggotanya, melainkan mampu meyakinkan bahwa anggotanya telah 
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melakukan semua pekerjaan dengan baik.  Pada level ini, seorang pemimpin 

telah memiliki pengaruh dan kredibilitas yang baik, dan anggotanya 

mengikutinya karena dedikasinya terhadap perusahaan. Pada level ini para 

pemimpin mampu membuat semua pekerjaan dapat diselesaikan secara baik, 

moral anggotanya meningkat, keuntungan naik, turnover turun dan tujuan 

tercapai. Memimpin dan mempengaruhi orang lain menjadi hal yang sangat 

menyenangkan pada level ini. Sukses dan produktivitas telah menyelesaikan 

banyak persoalan di perusahaan, dan yang paling penting, tidak ada satu 

orang pun akan tersakiti atau teraniaya karena kepemimpinan orang-orang di 

level ini. Pada level ini, seorang pemimpin telah berubah menjadi Agent of 

Change. Mereka dapat mengatasi masalah dengan baik dan menghadapi isu-

isu dengan baik pula. Mereka mampu memberikan keputusan yang tepat atas 

masalah-masalah yang sulit dan mampu memberikan warna dan perbedaan. 

Mereka mampu mengelola anggotanya menjadi orang-orang yang efektif. 

4. Level 4 : People Development  – yaitu tipe pemimpin yang mampu 

memberdayakan anggotanya. Mereka sadar bahwa untuk menjadi orang yang 

hebat, bukan bergantung pada power yang ia miliki, namun karena ia mampu 

memberdayakan anggotanya. Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang tipe 

pemimpin pada level ini adalah: 

a. Mereka menggunakan jabatannya, hubungan baiknya, dan produktivitas 

kerjanya untuk menginvestasikan anggotanya dan mengembangkannya 

sampai anggotanya itu menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan 

datang. 
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b. Pemimpin pada level 3 akan “Win Games”, namun pemimpin pada level 

4 akan “Win Championships”. 

c. Teamwork yang terbangun pada level ini akan menjadi sangat solid 

karena menginvestasikan anggota menjadi sumber daya yang luar bisa 

telah menjadikan hubungan semakin baik, membantu anggotanya untuk 

saling mengenal, dan memperkuat loyalitas diantara mereka. 

d. Kinerja akan meningkat karena akan banyak pemimpin-pemimpin hebat 

dalam setiap timnya (karena pemimpin pada tipe ini mampu 

mengembangkan pemimpin masa depan) dan mereka membantu 

meningkatkan kinerja setiap orang di dalam timnya. 

e. Pemimpin pada level ini mampu mengubah kehidupan orang-orang yang 

dipimpinnya. Oleh karena itu, anggotanya mengikuti para pemimpin 

pada level ini dikarenakan apa yang telah dilakukan pemimpinnya 

kepada mereka secara pribadi. 

f. Biasanya, hubungan baik antara pemimpin dan anggotanya akan terjalin 

sangat lama, walaupun ia tidak lagi memimpin mereka. 

5. Level  5 : Pinnacle – yaitu tipe pemimpin yang paling tinggi dimana orang-

orang akan mengikuti mereka karena melihat siapa mereka dan apa ajaran dan 

bimbingannya. Hal-hal yang perlu diketahui pada level ini adalah: 

a. Level 5 tidak hanya membutuhkan usaha keras, skill, dan intensionalitas 

tetapi juga bakat yang tinggi. 

b. Hanya pemimpin berbakat saja yang mampu mencapai level ini, yaitu 

pemimpin yang mampu membuat anggotanya menjadi pemimpin level 4. 
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Menurut Blake dan Mouton yang dikuti oleh Poppy Ruliana (2016:139) 

menciptakan lima gaya kepemimpinan yakni sebagai berikut:  

1. Gaya Taat Otoritas (Authority-Compliance) 

Gaya ini menggambarkan pemimpin yang dikendalikan oleh pencapaian hasil 

atau target, dengan sedikit atau bahkan tidak ada perhatian pada manusia 

kecuali dalam rangka keterlibatan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Komunikasi pemimpin dengan pengikutnya terbatas dan diadakan sekedar 

untuk memberikan instruksi pekerjaan. Pemimpin-pemimpin ini bercorak 

pengendali, pengarah, terlalu kuat dan penuntut. 

2. Gaya Country-Club 

Gaya country-club menggambarkan pemimpin dengan perhatian tinggi pada 

orang, tetapi rendah perhatiannya pada hasil atau produksi. Pemimpin ini 

focus pada pemenuhan kebutuhan pekerja sebagai manusia dan penciptaan 

lingkungan yang kondusif dalam pekerjaan. Keluar masuk karyawan menurun 

dibawah pemimpin bergaya ini. 

3. Gaya Pengalah (Impoverished Style Management) 

Gaya lemah menggambarkan pimpinan yang punya sedikit perhatian baik atas 

orang maupun produksi. Pemimpin bergaya ini berlaku sebagai pemimpin, 

tetapi sesungguhnya terasing dan tidak melibatkan diri dalam organisasi. 

Pemimpin ini kerap punya sedikit hubungan dengan pengikut dan dapat saja 
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dianggap tidak peduli, tidak tega, pasrah, dan bersikap masa bodo. Umumnya 

kita mengenalnya dengan laissez faire. 

 

4. Gaya Jalan Tengah (Middle-of-the-road Style Management) 

Gaya jalan tengah Gaya jalan tengah menggambarkan pemimpin yang 

kompromistik yang punya perhatian menengah atas pekerjaan dan perhatian 

tengah atas orang-orang yang melakukan pekerjaan. Gaya kepemimpinan ini 

kerap digambarkan sebagai orang yang bijaksana, lebih suka berada ditengah, 

samar pendirian dalam minat atas kemajuan organisasi dan sulit menyatakan 

ketidaksetujuannya di hadapan pekerja 

5. Gaya Tim (Team Style Management) 

Gaya manajemen tim member tekanan seimbang, baik pada pekerjaan 

ataupun hubungan antar personal. Gaya ini mendorong derajat partisipasi dan 

kerja tim yang tinggi di dalam organisasi. 

Dengan mengombinasikan derajat tertentu perilaku kerja dan dengan 

perilaku hubungan, pemimpin yang efektif dapat memilih 4 (empat) gaya 

kepemimpinan yang tersedia, yaitu:  

1. Gaya Pemberitahuan (Telling)  

Gaya pemberitahu adalah gaya pemimpin yang selalu memberikan instruksi 

yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi pekerjaan dari jarak dekat. 

Gaya pemberitahu membantu untuk memastikan pekerja yang baru untuk 

menghasilkan kinerja yang maksimal, dan akan menyediakan fundasi solid 

bagi kepuasan dan kesuksesan mereka di masa datang. 
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2. Gaya Partisipatif (Participating) 

Gaya partisipatif adalah gaya pemimpin yang mendorong pekerja untuk 

saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan bawahan                   

dengan semangat yang mereka tunjukkan. Mereka mau membantu pada 

bawahan. Gaya ini muncul tatkala pengikut merasa percaya diri dalam 

melakukan pekerjaanya sehingga pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai 

pengarah. Pemimpin tetap memelihara komunikasi terbuka, tetapi 

melakukannya dengan cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang baik 

serta siap membantu pengikutnya. 

3. Gaya Penjual (Selling),  

Gaya penjual adalah gaya pemimpin yang menyediakan pengarahan, 

mengupayakan komunikasi dua arah, dan membantu membangun motivasi 

dan rasa percaya diri pekerja.  Gaya ini muncul tatkala kesiapan pengikut 

dalam melakukan pekerjaan meningkat, sehingga pemimpin perlu terus 

menyediakan sikap membingbing akibat pekerja belum siap mengambil 

tanggung jawab penuh atas pekerjaan. Sebab itu, pemimpin perlu mulai 

menunjukkan perilaku dukungan guna memancing rasa percaya diri pekerja 

sambil terus memelihara antusiasme mereka. 

4. Gaya Pendelegasi (Delegating) 

Gaya pendelegasi adalah gaya pemimpin yang cenderung mengalihkan 

tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksaannya. Gaya ini 

muncul tatkala pekerja ada pada tingkat kesiapan tertinggi sehubungan 

dengan pekerjaanya. Gaya ini efektif karena pengikut dianggap telah 
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kompeten dan termotivasi penuh untuk menggambil tanggung jawab atas 

pekerjaannya. 

 

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2017) menjelaskan 

terdapat 2 (dua)  gaya kepemimpinan  yang dapat diidentifikasi, yaitu : 

1. Kepemimpinan yang berotentasi pada pekerjaan (task-oriented or job style), 

cenderung untuk memberikan focus pada pekerjaan dan prosedur yang harus 

dilakukan dalam pekerjaan 

2. Kepemimpinan yang berorentasi pada pegawai atau orang-orang (employee-

oriented sytle), cenderung untuk memberikan perhatian pada pemeliharaan 

tim dan memastikan bahwa seluruh orang-orang mendapatkan kepuasan 

dalam setiap pekerjaannya. 

 

2.1.4.3 Variabel yang Menentukan Gaya Kepemimpinan 

Variabel yang menentukan gaya kepemimpinan sesuai dengan SA 220 

adalah tanggung jawab kepemimpinan atas mutu audit. Tindakan dalam 

mengambil tanggung jawab keseluruhan atas mutu setiap perikatan audit 

menekankan terhadap pentingnya mutu audit:  

1. Pelaksanaan pekerjaan yang mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum 

dan peraturan yang berlaku, seperti : 

a. Arah, supervisi dan pelaksanaan 

b. Penelaahan 

c. Konsultasi 
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d. Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan 

e. Perbedaan Pendapat 

2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP yang 

berlaku, seperti : Pemantauan 

3. Penerbitan laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya. 

Menurut Hersey dan Blanchard dikutip oleh Rivai (2014:16) menyatakan 

bahwa hubungan antara pimpinan dan anggotanya mempunyai empat tahap/fase 

yang diperlukan bagi pimpinan untuk mengubah gaya kepemimpinan-nya yaitu:  

1. Tahap pertama, pada kesiapan awal perhatian pimpinan pada tugas sangat 

tinggi, anggota diberi instruksi yang jelas dan dibiasakan dengan peraturan, 

struktur dan prosedur kerja.  

2. Tahap kedua adalah dimana anggota sudah mampu menangani tugasnya, 

perhatian pada tugasnya sangat penting karena bawahan belum dapat bekerja 

tanpa struktur. Kepercayaan pimpinan pada bawahan semakin meningkat. 

3. Tahap ketiga dimana anggota mempunyai kemampuan lebih besar dan 

motivasi berprestasi mulai tampak dan mereka secara aktif mencari tanggung 

jawab yang lebih besar, pemimpin masih harus mendukung dan memberikan 

perhatian, tetapi tidak perlu lagi memberikan pengarahan.  

4. Tahap keempat adalah tahap di mana anggota mulai percaya diri, dapat 

mengarahkan diri dan pengalaman, pemimpin dapat mengurangi jumlah 

perhatian dan pengarahan. 

Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2017) menjelaskan 

bahwa gaya kepemimpinan akan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu  “dari segi 
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latar belakang, pengetahuan, nilai dan pengalaman dari pemimpin tersebut”. 

Pemimpin yang menilai bahwa kepentingan organisasi harus lebih didahulukan  

dari kepentingan individu akan memiliki kecenderungan untuk memiliki gaya 

kepemimpinan yang berorentasi pada pekerjaan. Demikian pula sebaliknya, 

pemimpin yang dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan 

relasi antar manusia akan memiliki kecenderungan untuk bergaya kepemimpinan 

yang berorentasi pada orang-orang. 

 

2.1.5 Kinerja Auditor 

2.1.5.1 Definisi Kinerja 

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak 

dapat dipisahkan dalam suatu organisasi, baik itu organisasi publik maupun 

organisasi swasta. Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur 

pegawainya karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi sebaiknya diukur 

dalam tampilan kerja dari pegawainya. Istilah kinerja berasal dari kata Job 

Performanceatau Actual Performance yang merupakan prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.  

Mangkunegara (2011:67) mengatakan: Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pendapat lain 

menurut Prawirosentono dalam Sutrisno (2011:170) mengemukakan kinerja 

adalah hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 
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dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika 

Sedangkan Gibson dalam Nawawi (2013:213) mengemukakan bahwa 

kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk 

melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya dikatakan pelaksanaan pekerjaan ditentukan 

oleh interaksi kemampuan dan motivasi. 

Menurut Poppy Ruliana (2016:153), istilah kinerja berasal dari job 

performance atau acual performance (prestasi kerja atau prestasi sungguhanya 

yang dicapai oleh seseorang), sedangkan yang dimaksud dengan kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab diberikan 

kepadanya.  

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2017:84) menjelaskan 

pengertian kinerja menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

1. John W. Atkinson mengindikasikan bahwa kinerja merupakan fungsi 

motivasi dan kemampuan. Dengan demikian, model persamaan kinerja = f 

(motivasi, kemampuan). 

2. Lyman Porter dan Edward Lawler berpendapat bahwa kinerja merupakan 

fungsi dari keinginan melakukan pekerjaan, keterampilan yang perlu untuk 

menyelesaikan tugas, pemahaman yang jelas atas apa yang dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya. Dengan demikian, dapat dirumuskan model 

persamaan kinerja = f (keinginan melakukan pekerjaan, keterampilan, 

pemahaman apa dan bagaimana melakukan). 
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3. Sementar itu, Jay Lorsch dan Paul Laurence menggunakan pemahaman 

bahwa kinerja adalah fungsi atribut individu, organisasi, dan lingkungan 

sehingga dirumuskan model persamaan kinerja = f (atribut individu, 

organisasi, lingkungan). 

 

2.1.5.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi, di bawah ini faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai agar memiliki kinerja yang baik. 

Menurut pendapat Davis dalam Mangkunegara (2011:67) faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation) adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Kemampuan Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on 

the right job). 
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2. Faktor Motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attitude)seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap 

mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap 

secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap 

mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang 

akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja 

Sedangkan menurut Prawirosentono dalam buku Budaya Organisasi, 

Sutrisno (2011:176) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan Efisiensi dalam hubungan dengan kinerja organisasi, maka 

ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan 

efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai 

pendorong mencapai tujuan.  

2. Otoritas dan Tanggung Jawab Wewenang dan tanggung jawab setiap orang 

dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut. Kinerja 

karyawan akan dapat terwujud bila karyawan mempunyai komitmen dengan 

organisasinya dan ditunjang dengan disiplin kerja yang tinggi. 
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3. Disiplin Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat 

yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketepatan perusahaan. 

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat.  

4. Inisiatif, inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan 

positif dari atasan. 

Sedangkan menurut Taurisa & Ratnawati (2012:170) kinerja karyawan 

secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

1. Faktor internal merupakan faktor yang berdasar dari dalam diri karyawan, 

yang meliputi: kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri karyawan, 

antara lain meliputi: kepemimpinan, keamanan dan keselamatan kerja, serta 

budaya organisasi. 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Gibson, Ivancevich 

dan Donnely dalam Priansa (2014:270) menyatakan bahwa, “Faktor–faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah variabel individu, variabel psikologis, 

maupun variabel organisasi.  

1. Variabel individu meliputi : Kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun 

mental, Latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial dan pengalaman, 

demografi menyangkut umur, asal usul dan jenis kelamin  

2. Variabel psikologis meliputi : Persepsi, Sikap, Kepribadian, Belajar, Motivasi  
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3. Variabel organisasi meliputi : Sumber daya, Kepemimpinan, Imbalan, 

Struktur, Desain pekerjaan 

 

Sedangkan menurut Devis (1964:485) yang dikutip oleh Poppy Ruliana   

(2016:155), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 

1. Faktor kemampuan, diterangkan bahwa kemampuan (ability) karyawan terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ), dan kemampuan reality (knowledge +skill).  

2. Faktor motivasi, motivasi ini terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri karyawan, yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sedangkan sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri karyawan utnuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. 

Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson yang dikuti oleh Ernie Tisnawati 

Sule dan Kurniawan Saefullah (2017:84) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja yaitu: 

1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu 

2. Leaderhip factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader 

3. Team Factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan 

sekerja 

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 
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5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan 

perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

Berdasarkan pendapat diatas, Hersey, Blanchard dan Johnson merumuskan 

adanya tujuh faktor kinerja yang mempengaruhi kinerja dan dirumuskan dengan 

akronim ACHIEVE, mereka menyebutnya sebagai The Achieve Model sebagai 

berikut: 

1. A-Ability (knowledge dan skill) 

2. C-Clarity (understanding atau role perception) 

3. H-Help (organizational support) 

4. I-Incentive (motivation atau willingness) 

5. E-Evaluasion (coaching dan performance feedback) 

6. V-Validity (valid dan legal personnel practices) 

7. E-Environment (environmental fit) 

 

2.1.5.3 Indikator Kinerja 

Kinerja pegawai pada dasarnya diukur sesuai dengan kepentingan 

organisasi, sehingga indikator dalam pengukurannya disesuaikan dengan 

kepentingan organisasi itu sendiri. Menurut Mondy, Noe, Premeaux dalam 

Priansa (2014:271) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan 

dengan menggunakan dimensi :  

1. Kuantitas Pekerjaan, kuantitas pekerjaan berhubungan dengan volume 

pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam kurun 

waktu tertentu  
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2. Kualitas Pekerjaan, kualitas pekerjaan berhubungan dengan pertimbangan 

ketelitian, presisi, kerapian, dan kelengkapan di dalam menangani tugas – 

tugas yang ada di dalam organisasi  

3. Kemandirian, kemandirian berkenaan dengan pertimbangan derajat 

kemampuan pegawai untuk bekerja dan mengemban tugas secara mandiri 

dengan meminimalisir bantuan orang lain. Kemandirian juga menggambarkan 

kedalaman komitmen yang dimiliki oleh pegawai.  

4. Inisiatif, inisiatif berkenaan dengan pertimbangan kemandirian, fleksibilitas 

berfikir, dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. 

5. Adaptabilitas, adaptabilitas berkenaan dengan kemampuan untuk beradaptasi, 

mempertimbangkan kemampuan untuk bereaksi terhadap mengubah 

kebutuhan dan kondisi – kondisi.  

6. Kerjasama, kerjasama berkaitan dengan pertimbangan kemampuan untuk 

bekerjasama, dan dengan orang lain. Apakah tugas mencakup lembur dengan 

sepenuh hati. 

Indikator Kinerja menurut Mitchell (Sedarmayanti, 2001) yang dikuti oleh 

Poppy Ruliana (2016:157) menyatakan bahwa kinerja memiliki lima aspek yang 

dapat dijadikan dasar untuk menilai kinerja seseorang disetiap organisasi, yaitu :  

1. Kulialitas Pekerjaan (quality of work), kualitas pekerjaan seseorang karyawan 

akan menggambarkan kinerja yang dimilikinya.  
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2. Ketetapan Waktu (promptness), seorang karyawan yang mampu bekerja 

dengan tepat sesuai dengan Standar Operating Procedurs (SOP) yang telah 

ada, didukung dengan kecepatannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya, menandakan bahwa karyawan tersebut memiliki kinerja 

yang baik.  

3. Inisiatif (initiative), karyawan yang memiliki inisiatif yang tinggi akan 

melaksanakan setiap tuas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ia 

juga aktif dalam menemukan pengetahuan, kreativitas, maupun informasi 

baru yang dapat menunjang pekerjaannya.  

4. Kemampuan (Capability), kinerja yang baik dapat diamati dari kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang karyawan. Karyawan dengan kemampuan yang 

baik akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan termasuk segala 

permasalahan yang ada dalam pekerjaan tersebut. 

5. Komunikasi (communication), komunikasi dapat memengaruhi kinerja yang 

dihasilkan seorang karyawan. Komunikasi yang baik dari seorang karyawan 

membuatnya mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik secara horizontal 

yaitu dengan rekan sekerja maupun secara vertikal yaitu dengan atasannya. 

Ini dapat dijadikan sebagai alat bagi karyawan tersebut untuk meningkatkan 

kualitas pekerjaan yang dimiliki karyawan tersebut. Segala sesuatu yang 

dikomunikasikan dengan baik akan menghasilkan kondisi yang baik. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya yang berkaitan dengan independensi auditor, kompetensi auditor, dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor diuraikan sebagai berikut : 

Penelitian Safitri (2014) meneliti di KAP yang ada di Pekanbaru, Batam, 

dan Medan menemukan bahwa; (1)Independensi auditor berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasi; (2) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi; (3) Independensi Auditor tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap kinerja auditor; (4) Gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor, dan (5) Komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) dengan hasil 

penelitian yang menunjukan hasil bahwa; (1) Pemahaman good governance tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor; (2) Gaya kepemimpinan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor; dan (3) Budaya organisasi tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. 

Penelitian Wibowo, Hian Ayu (2009) meneliti pada KAP di DIY 

menemukan bahwa Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Gaya 

Kepemimpinan dan Pemahaman Good Governance mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. 

Penelitian dengan hasil yang sama dengan Wibowo adalah penelitian 

Wati, Elya, Lismawati, dan Aprilia (2010) yang melakukan penelitian di BPKP 

bengkulu menemukan bahwa; (1) Independensi berpengaruh positif terhadap                        



54 
 

54 
 

kinerja auditor pemerintah; (2) Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor pemerintah; dan (3) Komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor pemerintah. 

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Sujana, Edy (2012) yang 

menemukan bahwa; (1) Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja diterima; (2) Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

diterima; (3) Kesesuaian Peran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

diterima; dan (4) Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja diterima.  

Penelitian Putir, Dinata, Saputra, Darma (2013) pada KAP di Bali 

menemukan hasil bahwa Independensi, Profesionalisme dan Etika profesi 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Penelitian yang dilakukan Majid, Shabri, Basri, dan Fahlevi (2016) pada 

Auditor Internal di Aceh menemukan hasil bahwa Budaya Organisasi, Gaya 

Kepemimpinan, posisi fungsional auditor dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja auditor internal. 

Penelitian Wahyuni, Fitri (2015) pada Inspektorat kabupaten Maros 

menemukan bahwa Independensi dan komptensi auditor berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. 

Penelitian Yosia, Theo, Setyobudi, dan Widianingsih (2017) menemukan 

bahwa Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor, dan 

kebijakan renumerasi tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

auditor. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurnaluri, Cahyaniza (2017) pada 

Inspektorat Sulawesi Tenggara menemukan bahwa kompetensi berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor 

Independensi akuntan publik merupakan salah satu karakter sangat penting 

untuk profesi akuntan publik dalam melaksanakan proses audit 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. 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 (Trisnaningsih, 

2007). 
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Elfarini (2007) menyatakan bahwa independensi merupakan faktor yang 

menentukan dari kualitas audit, hal ini dapat dipahami karena jika auditor benar-

benar independen maka tidak akan terpengaruh oleh kliennya, kualitas audit yang 

baik menandakan bahwa auditor memiliki kinerja yang baik. Penelitian yang 

dilakukan Trisnaningsih (2007) membuktikan bahwa independensi auditor 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan (Wibowo, 2009; Wahyuni dan Fitri, 2015) menemukan bahwa terdapat 

pengaruh positif independensi auditor terhadap kinerja auditor. 

 

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kinerja Auditor 

Kompetensi dalam pekerjaan atau situasi tertentu dan standar referensi, 

kinerja yang sempurna/efektif dan karakteristik individu memiliki hubungan 

sebab akibat, kompetensi dapat dalam bentuk motivasi, hak milik dan  

kemampuan,  refleksi diri  atau gambaran dari peranan sosial, atau kompetensi 

dimiliki oleh mereka yang memiliki pengetahuan.  

Menurut Lasmahadi (2002) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek 

pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja 

superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, 

sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. 

Dapat dikatakan bahwasannya ketika pengetahuan kita terus meningkat, 

seperti mempunyai banyak pengalaman dan juga mengikuti banyak pelatiha, maka 

kompetensi kita sebagai seorang auditor juga akan meningkat. Kompetensi yang 

terus meningkat dalam bidang audit akan menyebabkan suatu motivasi bagi   
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auditor untuk selalu bekerja secara secara baik dan juga kompeten, sehingga 

menghasilkan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurnaluri dan Cahyaniza (2017) 

yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi auditor memiliki kontribusi yang positif 

terhadap kinerja auditor di mana jika kompetensi auditor ditingkatkan maka akan 

berdampak baik terhadap kinerja auditor.  

Penelitian lain dilakukan oleh Tubbs (1992), menunjukkan bahwa subyek 

yang mempunyai pengalaman audit lebih banyak, maka akan menemukan 

kesalahan yang lebih banyak dan item-item kesalahannya lebih besar 

dibandingkan auditor yang pengalaman auditnya lebih sedikit.  Penelitian tersebut 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2008) menunjukkan bahwa 

kompetensi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas hasil 

kerja auditor (kinerja auditor). Pengaruh antara kompetensi auditor searah dengan 

kualitas hasil kerja auditor. Ini berarti bahwa hubungan antara kompetensi auditor 

searah dengan pelaksanaan kualitas hasil kerja auditor. Semakin kompeten 

seorang auditor akan semakin tinggi kualitas hasil kerja auditor. Penelitian serupa 

dilakukkan oleh (Sujana, 2012; Fitri dan Wahyuni, 2015; Yosi, et al. 2017) yang 

menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja auditor.  
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2.3.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor 

Luthans (2002) mengungkapkan 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. Sehingga jika kepemimpinan tersebut terjadi pada suatu 

organisasi formal tertentu, dimana para manajer perlu mengembangkan karyawan, 

membangun iklim motivasi, menjalankan fungsi-fungsi manajerial dalam rangka 

menghasilkan kinerja yang tinggi dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka 

manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya (Siagian, 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Goleman (2004) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan manajer dapat mempengaruhi produktifitas karyawan (kinerja 

karyawan), hasil penelitian ini selaras dengan temuan Alberto, et al. (2005) 

menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja 

auditor. Ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin 

sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya. Hasil penelitian ini didukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) dan Wibowo (2009) 

yang membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja auditor. 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: (i) kemampuan, yaitu kecakapan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, bidang 
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pekerjaan,              dan faktor usia; (ii) komitmen profesional, yaitu tingkat 

loyalitas individu pada profesinya; (iii) motivasi, yaitu keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan; (iv) 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.  Begitu juga penelitian lain yang 

dilakukan oleh (Majid, et al 2016; Safitri, 2014) menjelaskan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka pemikiran yang penulis 

coba bangun dapat  digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

Pengaruh (regresi) :  

Independensi Auditor      
X1 

 

Kompetensi Auditor 
X2 

Kinerja Auditor 

Y 

Gaya Kepemimpinan 
Auditor 

X3 
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2.4 Hipotesis 

Menurut  Sekaran, Uma (2013:87), hipotesis adalah:“Logically 

conjectured relationship between two or more variables expressed in the form of 

testable statement”.  

Sugiyono, (2013:64), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyataakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.  

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada paragraf 

sebelumnya serta penjelasan tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada kantor 

akuntan publik di Jawa Barat. 

Hipotesis 2 

Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada kantor 

akuntan publik di Jawa Barat. 

Hipotesis 3 

Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada kantor 

akuntan publik di Jawa Barat. 




