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Abstract
In conducting research that to be able to find out the influence of leadership style, organizational culture, understanding of
good governance and professionalism, independence to the performance of auditors. Where when doing this research has
determined the sample where used as many as 150 people in conducting research. As for being able to find out the results
of this research, data analysis techniques are used in the form of multiple linear regression. And based on the results of
research research shows that there is a positive and significant influence on the performance of auditors. While in
organizational culture explaining the existence of positive influences, and on understanding good governance get answers
that explain the positive influence on performance. And the last on independence which shows a positive result to the test
that has been done. Where the magnitude of the influence on this free variable that gets results in the form of 70% of the
results that have been studied. So of all the results that have been explained explained that all the tests conducted have a
positive effect on the results that have been done.
Keywords: Leadership Style; Organizational Culture; Understanding of Good Governance; Professionalism;
Independence; and Auditor Performance.
Abstrak
Dalam melakukan riset penelitian yang untuk bisa mengetahui adanya pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi,
pehamaman good governance dan profesionalisme, independensi terhadap kinerja auditor. Dimana saat melakukan riset ini
telah menentukan sampel yang dimana digunakan sebanyak 150 orang dalam melakukan riset. Sedangkan untuk bisa
mengetahui hasil dari riset ini maka digunakan teknik analisis data yang berupa regresi linier berganda. Dan berdasarkan
hasil dari penelitian riset menunjukkan bahwa pada adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.
Sedangkan pada budaya organisasi menjelaskan adanya pengaruh positif, dan pada pemahaman good governance
mendapatkan jawaban yang menjelaskan adanya pengaruh positif terhadap kinerja. Dan pada profesionalisme yang
menunjukkan jawaban berupa adanya pengaruh positif dan signifikan pada hasil uji kinerja. Dan yang terakhir pada
independensi yang dimana menunjukkan adanya hasil yang positif terhadap uji yang sudah dilakukan. Dimana besarnya
pengaruh pada variabel bebas ini yang mendapatkan hasil berupa 70% dari hasil yang sudah diteliti. Maka dari semua hasil
yang sudah dijelaskan menjelaskan bahwa semua uji yang dilakukan berpengaruh positif terhadap hasil yang sudah
dilakukan ini.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan; Budaya Or ganisasi; Pemahaman Good Gover nance; Pr ofesionalisme;
Independensi; dan Kinerja Auditor.
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I.

PENDAHULUAN

Profesi yang dimiliki seorang akuntan yang memiliki peran sosial yang sangat penting untuk
bisa berkaitan denga tugas dan tanggung jawab yang sudah didapatkan. Dimana seseorang harus bisa
menciptakan perilaku yang baik secara profesional dan memiliki karakteristik terhadap etika pada
profesi yang dimana harus cukup baik agar bisa mendapatkan kualitas jasa yang baik untuk
dihasilkannya. Dimana kualitas yang tinggi harus dapat dihasilkan melalui suatu pemahaman dan
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komitmen yang baik bagi standar dan kode etik sebagai profesi akuntan. Secara independen dimana
harus mengimplementasikan standar dan kode etik dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan
profesi yang sedang dilakukan. Untuk bisa melaksanakan maka fungsi dalam pengawasan berupa
suatu kegiatan yang diperlukan adanya suatu dukungan dari kinerja, dimana peranan sangat penting
dalam menjalankan kegiatan. Secara prinsip harus bisa berjalan dengan efektif dan optimal jika
harus bekerja dan memerlukan suatu kerahasiaan dan kompetensi yang diperlukan dalam melakukan
suatu tindakan dan jujur dalam melaksanakan pekerjaan.
Dimana kinerja merupakan suatu hasil dengan tanggung jawab untuk suatu kelompok sesuai
dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan saat ini. Dimana keberhasilan adalah
suatu organisasi untuk mengembangkan misi dalam pemeriksaan yang sangat tergantung pada
kinerja pada auditor. Pemerintah harus bisa memberikan suatu kewenangan khusus untuk bisa
mengatur dan mengurus kepentingan dalam masyarakat dan tidak terkecuali dalam bidang keuangan.
Dimana dalam pelaksanaanya harus dituntut untuk bisa memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaannya, serta harus bisa menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa
akuntabilitas keuangan dengan pola pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip dan teori yang
merupakan agen dalam hal ini. Untuk bisa mewujudkan maka harus meningkatkan kinerja yang
bersih, beribawa serta daya saing yang diperlukan untuk adanya pengawasan dalam bidang intern.
Selain itu gaya kepemimpinan harus mempengaruhi orang lain atau bawahannya untuk mencapai
tujuan organisasi meskipun secara pribadi dengan hal tersebut tidak disenangi.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Auditing
Merupakan hal yang berkaitan dengan kriteria dalam mengukur kinerja yang bertujuan untuk
mencapai melalui penggunaan prosedur audit. Yang harus diteteapkan dan disahkan oleh yang
berkaitan.
Pengertian Kinerja
Adalah suatu hasil yang bisa dicapai dengan seseorang dalam melakukan tugas yang sudah
dibebankan dimana hasil yang sudah dicapai menunjukkan hal atas kecakapan serta pengalaman
yang sudah dilalukan
Gaya Kepemimpinan
Merupakan hal untuk bisa berupaya untuk mempengaruhi suatu kegiatan dalam melakukan
apa yang dia inginkan melalui komunikasi serta upaya yang tujuan tertentu.
Budaya Organisasi
Ialah suatu keyakinan untuk semua anggota akan sistem serta nilai yang sudah ditetapkan dan
dikembangkan sebagai acuan dalam berperilaku dalam organisasi guna untuk mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan.
Pemahaman Good Governance
Untuk bisa memahami hal ini secara benar maka akan mempengaruhi secara perilaku untuk
mendapatkan pekerjaan dengan orientansi yang sudah diperoleh dengan hasil yang baik.
Profesional
Dimana secara ceriminan sudah bersikap yang profesional dengan anggapan dan sikap serta
prilaku yang baik untuk secara individu sangat penting dengan adanya tidak melihat pekerjaan
tersebut dengan tanggung jawab.
Independensi
Merupakan suatu standar yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu hal harus
berhubungan dengan penungasan dalam sikap mental yang harus dipertahankan.
Publikasi Penelitian Sebelumnya
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Untuk melakukan sebuah riset penelitian maka diperlukan sebuah hasil dari riset sebelumnya
untuk bisa melanjutkan riset ini yang pertama faridah husnun pratiwi (2017), kedua puteri sholihah
(2018), ketiga anak agung sayu gita wulandari dan i dewa gede dharma saputra (2018), keempat putu
ryan hendrawan dan i ketut budiartha (2018), kelima ida bagus widya kirana dan h. bambang
suprasto (2019).
Hipotesis
H1 : pada gaya kepemimpinan menjelaskan bahwa hasil ini berpengaruh positif
H2 : sedangkan pada budaya organisasi menunjukkan jawaban berupa hasil yang positif
H3 : dan pada pemahaman good governance menjelaskan adanya pengaruh positif
H4 : profesionalisme yang menunjukkan jawaban berupa adanya pengaruh positif
H5 : sedangkan yang terakhir menjelaskan independensi yang berpengaruh positif

III. METODE PENELITIAN
Saat melakukan riset sebelumnya harus sudah menentukan tempat riset untuk bisa mencari
data dan dimana lokasi untuk melakukan riset bertempat dilokasi jalan panjaitan no 2 renon.
Sedangkan untuk bisa menentukan sebuah populasi maka dalam riset ini mendaptkan hasil sebesar
50 orang, dan untuk bisa mendapatkan sebuah jawaban makan dilakukan sebuah penentuan sampel
yang menunjukkan pada purposive non random sampling.
Metode Analisis Data
Dimana pada riset ini sudah menjelaskan metode apa yang akan digunakan saat penelitian
diman menggunakan linier berganda pada uji ini.

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas
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Dimana hasil ini menunujukkan bahwa semau variabel dan seluruh indikator terbukti valid
pada riset ini.
Uji Reliabilitas

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua hasil reliabel sehingga dapat digunakan untuk
penelitian berikutnya.
Normalitas

Hasil ini menjelaskan bahwa data yang digunakan pada riset ini terdistribusi dengan normal
sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel diatas yang ditunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas maka model
regresi bebas dari gejala multikoleniaritas.
Uji Heteroskedastisitas
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Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa hasil dari penelitian bebas dari gejala
heteroskedastisitas.
Regresi Linier Berganda

Gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor
Pada hasil koefisien regresi ini dimana menjelaskan gaya kepimpinan berpengaruh positif
terhadap uji yang sudah dilakukan. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Pengaruh budaya organisasi
Dimana dari hasil uji yang sudah dilakukan ini mendapatkan sebuah jawaban berupa hasil
yang positif pada pengaruh budaya organisasi, maka H 0 ditolak dan H2 diterima.
Pengaruh pemahaman good governance
Pada uji yang sudah dilakukan dimana hasil pada good governance menjelaskan bahwa
adanya pengaruh positif dan tingkat signifikat pada uji ini, dan dimana pada H 0 ditolak dan H3
diterima.
Pengaruh profesionalisme
Sedangkan pada uji ini menujukkan hasil yang menjelaskan adanya pengaruh positif dan
signifikan pada uji profesionalisme ini. Dan dimana pada H 0 ditolak dan H4 diterima.
Pengaruh independensi terhadap kinerja auditor
Yang terakhir pada uji ini menunjukkan hasil yang positif terhadap hasil yang sudah dilakukan
maka H0 ditolak dan H5 diterima pada uji ini.

V.

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil uji analisis maka dapat ditarik sebuah simpulan pada hasil penelitian
Berdasarkan hasil riset yang menjelaskan gaya kepemimpinan yang menjabarkan jawaban
pada uji yang menunjukkan hasil yang positif.
Sedangkan pada budaya organisasi menjelaskan nila yang positif
Dan pada uji pemahaman good governance menunjukkan hasil yang posifit terhadap kinerja
auditor.
Pada profesionalisme juga mendapatkan nilai yang menunjukkan hasil yang positif
Yang terakhir pada independensi yang memperoleh jawaban berupa adanya pengaruh positif
dari hasil kinerja auditor.
Saran
Berdasarkan hasil riset yang dibuat dapat memberikan sebuah gambaran bagi pihak-pihak
terkait dalam proses penelitian. Serta memberikan sebuah peningkatan terhadap kualitas pada auditor
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dengan melakukan kegiatan seperti seminar, pelatihan.
Dalam melakukan ini diperlukan sebuah penambahan pada jumlah sampel dan memperluas
ruang lingkup.
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