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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian 

 Penulis dalam Bab II menjelaskan mengenai konsep, konstruk dan variabel 

penelitian sebagai landasan teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. 

Adapun variabel yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pemahaman good 

governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja auditor. 

2.1.1 Pemahaman Good Governance 

 Good governance menurut Indonesian Institute of Corporate Governance 

(2007) merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh 

etika profesional dalam berusaha atau berkarya. Good governance dimaksudkan 

sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan 

suatu organisasi dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, equitable, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). 

 Badjuri dan Trihapsari (2004), menyatakan pemerintahan yang baik atau 

good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar 

yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, 

transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan atau organisasi yang baik 

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

pemerintahan atau organisasi tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi 

secara aktif. Jalannya pemerintahan atau organisasi harus diselenggarakan secara 

transparan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. 
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 Praktik kepemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim 

keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good 

governance pada sektor publik (World Conference on Governance, UNDP, 1999). 

Secara umum, ketiga prinsip good governance tersebut di atas tercermin secara 

jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam 

perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut. 

2.1.1.1 Prinsip-prinsip Good Governance 

Adapun prinsip dasar konsep good governance pada organisasi KAP yang 

telah diringkas menurut (Indonesian Institute of Corporate Governance, 2007) 

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. Transparancy (transparansi): hendaknya berusaha untuk selalu 

transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang 

diaudit. 

3. Accountability (akuntabilitas): 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. 

2.1.2 Gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin melaksanakan 

kegiatannya dalam upaya membimbing, memandu, mengarahkan, dan mengontrol 

pikiran, perasaan, atau perilaku untuk mencapai tujuan tertentu (Effendi, 1992). 

Seseorang yang menjalankan fungsi manajemen berkewajiban mempengaruhi 

karyawan yang dibawahinya agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, 

memiliki dedikasi terhadap organisasi dan tetap merasa berkewajiban untuk 

mencapai tujuan organisasi (Wati, 2010). 

 Luthans (2002: 682) mendefinisikan gaya kepemimpinan merupakan: 

 “Cara pemimpin 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.” 

 

 Pengertian diatas dapat diartikan bahwa pemimpin mempunyai peran yang 

sangat besar dalam pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Keputusan yang 

diambil pemimpin menjadi acuan yang harus dilakukan oleh bawahan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Sehingga pemimpin harus memiliki keterampilan untuk 

mempengaruhi bawahan dan membimbing dalam melaksanakan pekerjaan. 

Siagian (2004) mengemukakan bahwa pemimpin yang efektif adalah 

pemimpin yang mampu menunjukkan jalan yang dapat ditempuh oleh para 

bawahannya sehingga gerak dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan di 

masa yang akan datang dapat berlangsung mulus dengan diiringi keterampilan 
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yang cukup. Menurut (Burhanudin, 1990) keterampilan yang dibutuhkan oleh 

seorang pemimpin yaitu keterampilan dalam kepemimpinan (Skill in Leadership), 

keterampilan dalam hubungan insani (Skill in Human Relationship), keterampilan 

dalam proses kelompok (Skill in group process) dan keterampilan dalam 

administrasi personil (Skill in personil). 

2.1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut (Suswanto, 

2001) yaitu pertama faktor genetis yang menampilkan pandangan bahwa 

seseorang menjadi pemimpin karena latar belakang keturunannya. Kedua faktor 

sosial yaitu faktor yang pada hakikatnya semua orang sama dan bisa menjadi 

pemimpin. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang pemimpin, 

dan tersalur sesuai lingkungannya. Ketiga faktor bakat, yaitu faktor yang 

berpandangan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin 

yang baik, apabila orang itu memang dari sejak kecil sudah membawa bakat 

kepemimpinan. 

Berdasarkan hal diatas maka dalam mencari seorang pemimpin bisa 

didapatkan dari faktor-faktor tersebut. Selain faktor-faktor tersebut yang 

mempengaruhi kepemimpinan, ada yang harus di perhatikan yaitu ciri-ciri 

kepemimpinan. 

2.1.2.2 Ciri-ciri Kepemimpinan 

 Ciri-ciri kepemimpinan menurut A. Sihotang (2007:258), menyebutkan 

ciri-ciri dan syarat-syarat kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan umum yang luas. 

2. Kemampuan analisis. 
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3. Keterampilan berkomunikasi. 

4. Rasionalitas dan objektivitas. 

5. Programatis. 

6. Kesederhanaan. 

7. Keberanian mengambil keputusan 

8. Kemampuan mendengar saran-saran 

9. Adaptabilitas dan fleksibilitas. 

10. Ketegasan dalam bertindak. 

Covey (2007) menguraikan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal dan 

mencakup hal di atas yaitu pemimpin harus terus belajar, harus bisa melayani 

orang lain, bisa memancarkan energi positif, bisa memberikan kepercayaan 

kepada orang lain, bersikap jujur dan mau mengakui kesalahan, berani dan 

bersikap cerdik dalam menghadapi hidup serta mau berlatih memperbaharui diri. 

Menurut Davis (2005: 64) ciri-ciri kepemimpinan yang efektif, yaitu : 

a. Intelegensinya tinggi (intellegence). 

b. Kematangan jiwa sosial (social maturity and breadth). 

c. Motivasi terhadap diri dan hasil (inner motivation and achievment 

drives). 

d. Menjalin hubungan kerja manusiawi (human relation attides). 

 

Ciri kepemimpinan tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin di kantor 

akuntan publik harus memiliki intelegensi, kematangan, motivasi dan menjalin 

hubungan kerja dengan baik dengan setiap bawahannya atau anggota yang ada di 

dalam kantor akuntan publik agar  pemimpin bisa memenuhi tanggung jawab 

serta menjalankan tugasnya dengan baik. 

2.1.2.3 Jenis-jenis gaya kepemimpinan 

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. 

Menurut Ranupandojo dan Suad Husnan (2002) dapat diringkas gaya 

kepemimpinan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu : 
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1. Gaya kepemimpinan otokratik (The Autocratic Leader)  

Pimpinan mengambil keputusan dan pimpinan pula yang 

bertanggungjawab atas keberhasilan. 

2. Gaya kepemimpinan partisipasif (The Participative Leader)  

Seorang pemimpin yang partisipasif menjalankan kepemimpinannya 

melalui konsultasi. Pemimpin mendengarkan dan menerima ide atau 

pemikiran dari bawahannya sejauh pemikiran tersebut dapat dipraktekkan.  

3. Gaya kepemimpinan “kendali bebas” (The Free Rein Leader)  

Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada 

bawahan dalam arti pemimpin ingin agar bawahan bisa mengendalikan diri 

terhadap penyelesaian suatu pekerjaan.  

Gaya Kepemimpinan pada penerapannya dapat memilih salah satu gaya 

kepemimpinan atau menggabungkan beberapa gaya kepemimpinan yang sesuai 

dengan keadaaan organisasi, sehingga ketepatan pemilihan gaya kepemimpinan 

akan meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.  

Fleishman 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 
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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. 

2.1.3 Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi menurut Hofstede (1994) merupakan pola pemikiran, 

perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan 

kelompok sosial yang lain. Dalam rangka mewujudkan budaya organisasi yang 

cocok menurut Gibson (1996), diperlukan adanya dukungan dan partisipasi dari 

semua anggota yang ada dalam lingkup organisasi tersebut. Para auditor 

membentuk persepsi keseluruhan berdasarkan karakteristik budaya organisasi 

yang antara lain meliputi inovasi, kemampuan, kepedulian, orientasi hasil, 

perilaku pemimpin, orientasi tim, karakteristik tersebut terdapat dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan mereka. 

 Robbins (2003) mengatakan bahwa semua organisasi mempunyai budaya 

yang tidak tertulis yang mendefinisikan standar-standar perilaku yang dapat 

diterima dengan baik maupun tidak untuk para karyawan. Prosesnya akan berjalan 

beberapa bulan, setelah itu kebanyakan karyawan akan memahami budaya 

organisasi mereka seperti, bagaimana untuk kerja dan lain sebagainya. 

 Definisi budaya organisasi juga dikemukakan oleh Andrew Brown (1998) 

dalam bukunya Organizational Culture adalah sebagai berikut: 

 “Organizational culture refers to the pattern of beliefs, values and learned 

ways of coping with experience that have developed during the course of 

an organization’s history, and which tend to be manifested in its material 

arrangements and in the behaviours of its members.” 
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Budaya organisasi menurut definisi diatas dapat terbentuk akibat pengalaman dan 

juga sejarah, sehingga kedua hal tersebut akan membentuk perilaku dari setiap 

individu yang ada di dalam organisasi. Sedangkan menurut Deninson (2006) 

mengemukakan pengertian budaya organisasi yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan 

prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan bagi sistem dan praktek-praktek 

manajemen serta perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip-prinsip 

tersebut. 

2.1.3.1 Fungsi Budaya Organisasi 

 Fungsi budaya pada umumnya sukar dibedakan dengan fungsi budaya 

kelompok atau budaya organisasi, karena budaya merupakan gejala sosial. 

Menurut Robbins (2003: 294), fungsi budaya organisasi sebagai berikut: 

1. Menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. 

2. Membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi. 

3. Mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada 

kepentingan diri individual seseorang. 

4. Perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan 

memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. 

5. Mekanisme pembuat makna dan kendali yang memadu dan membentuk 

sikap serta perilaku karyawan. 

 

Sweeney & McFarlin (2002) mengemukakan bahwa budaya secara ideal harus 

mengkomunikasikan secara jelas pesan-pesan tentang bagaimana kita melakukan 

sesuatu atau bertindak, berperilaku di sekitar lingkungan organisasi. 

2.1.3.2 Dimensi – Dimensi Budaya Organisasi 

 Dimensi budaya organisasi yang dikemukakan oleh Denison (2006) 

menggambarkan empat dimensi organisasi yaitu: 
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1. Mission (Misi) 

2. Involvement (Keterlibatan) 

3. Adaptability (Adaptabilitas) 

4. Consistency (Konsistensi) 

 

Denison (2006) menjelaskan bahwa misi di atas berarti sejauh mana 

organisasi dan anggotanya tahu arah tujuannya. Sedangkan keterlibatan dan 

adaptabilitas diartikan tingkat serta kemampuan dimana individu di semua tingkat 

organisasi terlibat dalam mencapai misi. Dan terakhir yaitu konsistensi. Indikator 

yang digunakan dalam instrumen penelitian menurut Hofstede (1994) yaitu 

menggunakan 4 elemen yang berorientasi kepada individu dan 4 elemen yang 

berorientasi kepada pekerjaan.  

2.1.4 Kinerja Auditor 

 Kinerja dapat menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi 

(Mahsun, 2007). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau 

tingkat keberhasilan kinerja individu maupun kinerja organisasi. Kinerja individu 

dinilai dari hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi 

dinilai dari gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok 

(Mangkunegara, 2005) 

 Evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan 

dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama, pengertian kinerja sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai individu dalam melaksanakan 
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Stolovitch 

and Keeps, 1992). Penjelasan diatas mengatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebaskan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. 

 Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994). Kinerja (prestasi kerja) dapat 

diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan 

dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja 

yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah 

kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007). 

2.1.5 Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penentuan secara periodik 

efektivitas operasional suatu organisasi dan personilnya berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Wati, 2010). Penilaian 

kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, 

memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari 

kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja. 

 Larkin (1990) mengatakan terdapat empat dimensi personalitas untuk 

mengukur kinerja, yaitu kemampuan, komitmen profesional, motivasi, dan 
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kepuasan kerja. Dimensi tersebut menjadi indikator dalam instrumen penelitian 

ini. Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan 

mampu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap 

profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut (Larkin, 1990). 

Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu 

auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan. Adapun kepuasan kerja auditor yang dilihat dari tingkat kepuasan individu 

auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan 

teman kerja atau teman seprofesi lainnya. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor 

 Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara 

corporate governance dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on 

assets (ROA) daan Tobin’s Q.  Hasil penelitian Darwati (2004) membuktikan 

bahwa corporate governance berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian Wibowo (2009) juga berhasil membuktikan pemahaman good 

governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penelitian yang 

dilakukan Wati (2010) menunjukan bahwa pemahaman good governance 

berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. 

 Seorang akuntan yang memahami good governance secara benar maka 

akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan 

orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana 
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diharapkan oleh berbagai pihak (Trisnaningsih, 2007). Berdasarkan uraian diatas 

bahwa seorang auditor yang memahami good governance dengan baik maka dia 

akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kinerja auditor 

pemerintahan akan menjadi lebih baik. Uraian tersebut di atas dapat dirumuskan 

dalam hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Pemahaman good governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

2.2.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor 

 Goleman (2004) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan manajer dapat 

mempengaruhi produktivitas karyawan (kinerja karyawan), hasil penelitian ini 

selaras dengan temuan Alberto (2005) yang 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. Penelitian 

yang dilakukan Wati (2010) menunjukan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintahan. 

 Pemimpin adalah sosok yang mempunyai peran penting dalam 

menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi (Siagian, 2002). Pemimpin dapat 

memberikan pengaruh dalam menanamkan disiplin bekerja para anggota 

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut Hasibuan (2008), gaya 

kepemimpinan dapat mempengaruhi kreatifitas auditor dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai anggota organisasi jiwa kepemimpinan yang baik akan dapat 
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mempengaruhi anggotanya untuk bekerja guna mendapatkan hasil maksimal di 

setiap pekerjaan yang ditekuni. Uraian tersebut di atas dapat dirumuskan dalam 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Pemahaman gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. 

2.2.3 Pengaruh 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 diartikan bahwa budaya organisasi (corporate 

culture) adalah sebagai aturan main yang ada dalam perusahaan yang menjadi 

pegangan bagi sumber daya 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. 
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 Budaya organisasi adalah komponen yang sangat penting dalam 

meningkatkan kineja 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. Uraian tersebut di atas dapat dirumuskan dalam 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Pemahaman budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari 

penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian : 

Tabel 2.1 

 

Peneliti Judul Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Sri 

Trisnaningsih 

(2007) 

Independensi 

auditor dan 

komitmen 

organisasi sebagai 

mediasi pengaruh 

pemahaman good 

X1: Pemahaman 

good governance 

X2: Gaya 

Kepemimpinan 

X3: Budaya 

Organisasi 

X1 tidak 

berpengaruh 

langsung terhadap 

Y melainkan 

berpengaruh 

langsung melalui 
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governance, gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

terhadap kinerja 

auditor 

Y: Kinerja Auditor independensi 

auditor. X2 

berpengaruh 

langsung terhadap 

Y. X3 tidak 

berpengaruh 

langsung terhadap 

Y. 

Rahman dan 

Djatmiko 

(2011)  

Pengaruh 

independensi 

auditor, komitmen 

organisasi, gaya 

kepemimpinan, 

pemahaman good 

governance, dan 

profesionalisme 

terhadap kinerja 

auditor (studi 

empiris pada kantor 

akuntan publik di 

Jakarta Selatan) 

X1: Independensi 

Auditor 

X2: Komitmen 

Organisasi 

X3: Gaya 

Kepemimpinan 

X4: Pemahaman 

good governance 

X5: Profesionalisme 

Y: Kinerja Auditor 

X1, X3, X4 dan 

X5 berpengaruh 

signifikan 

terhadap Y. Dan 

X2 tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap Y. 

Maria Asima 

Magda 

(2012) 

Pengaruh 

Independensi, gaya 

kepemimpinan, 

komitmen 

organisasi dan 

pemahaman good 

governance 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah 

X1: Independensi 

X2: gaya 

kepemimpinan 

X3: Komitmen 

Organisasi 

X4: Pemahaman 

good governance 

Y:  Kinerja auditor 

pemerintah 

X1 tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Y, X2 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap Y, X3 

dan X4 

berpengaruh 
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(studi pada auditor 

pemerintahan di 

BPKP Perwakilan 

Bandung) 

signifikan 

terhadap Y. 

Rahel Tiara 

Korompis 

(2013) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

kompetensi dan 

kompleksitas tugas 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah 

X1: Gaya 

kepemimpinan 

X2: Kompetensi 

X3:  Kompleksitas 

tugas 

Y: Kinerja auditor 

pemerintah 

X1 dan X2 

berpengaruh 

positif tehradap 

Y, sedangkan X3 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Y. 

Naziroh, 

Anggi Ainun 

(2013) 

Pengaruh 

pemahaman good 

governance, gaya 

kepemimpinan, 

budaya orghanisasi 

terhadap kinerja 

aparatur daerah 

(studi empiris pada 

skpd kota binjai) 

X1: Pemahaman 

good governance 

X2: Gaya 

kepemimpinan 

X3: Budaya 

organisasi 

Y: Kinerja aparatur 

daerah 

X1, X2 dan X3 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Y. 

Sodrul Fuad 

(2007) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

terhadap kepuasan 

karyawan pada PT. 

Perkebunan 

Nusantara 

X1 : Gaya 

Kepemimpinan 

X2 : Budaya 

Organisasi 

Y : Kepuasan 

karyawan 

X1 dan X2 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Y. 
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Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam bagan kerangka pemikiran berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

2.4       Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis disampaikan untuk dapat mengarahkan hasil penelitian. 

Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil pengujian ini akan dapat dipakai 

sebagai masukan dalam mengevaluasi kinerja auditor. Hipotesis dari penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

H1 : Pemahaman good governance berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. 

H2 : Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

H3 : Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

H4 : Pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Budaya Organisasi 

(X3) 

Gaya Kepemimpinan 

(X2) 

Pemahaman Good 

Governance (X1) 

Kinerja Auditor (Y) 


