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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1.  Achmad Badjuri (2009)  

Penelitian ini dilakukan tahun 2009 dengan judul Pengaruh Komitmen 

Organisasional dan Profesional Terhadap Kepuasan Kerja Auditor dengan 

Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah para 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Jawa Tengah 

dan DIY Tahun 2008. Responden dalam penelitian ini tersebar di 15 KAP di Kota 

Semarang, 4 KAP di Kota Solo, 1 KAP di Kota Purwokerto dan 8 KAP di kota 

Yogyakarta. Dalam pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. 

Kuisioner yang dikirim ke KAP di Jateng dan DIY sebanyak 225 kuisioner. 

Kuisioner yang kembali sebanyak 153 tetapi yang dapat digunakan dan diolah 

sebanyak 140 kuisioner (62%). Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan 

analisis regresi linear berganda dan program SPSS for Windows Version 16.00. 

Implikasi penelitian yang diperoleh adalah komitmen organisasional mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan kerja dibandingkan dengan 

komitmen profesional maupun motivasi. Perlunya memiliki motivasi kerja yang 

tinggi agar dapat memperoleh kepuasan kerja pada auditor. hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa komitmen organisasional mempunyai pengaruh yang lebih
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besar terhadap motivasi dibandingkan dengan komitmen profesional. Kondisi ini 

diimplikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan komitmen organisasional. Dalam meningkatkan komitmen 

organisasional dapat dilakukan dengan cara memberikan fasilitas yang memadai 

lingkungan kerja, membentuk suasana kekeluargaan dalam lingkungan kerja dan 

memberikan kesempatan melakukan penugasan audit sebanyak-banyaknya yang 

pada akhirnya dapat menambah pengalaman audit, kemampuan teknis serta 

kemampuan profesional. 

Persamaan  

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode purposive 

sampling dengan data yang dikumpulkan melalui kuisioner. 

b. Peneliti pada penilitian terdahulu ingin mengetahui pengaruh komitmen 

organisasional dan komitmen profesional terhadap kepuasan kerja 

auditor. 

c.  Penelitian saat ini ingin mengetahui pengaruh skeptisme auditor, 

motivasi kerja dan locus of control terhadap kepuasan kerja auditor. 

Perbedaan  

a. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu komitmen 

organisasional dan komitmen profesional. Pada penelitian sekarang 

profesionalisme, motivasi kerja dan locus of control. 

b. Responden pada penelitian terdahulu yaitu 140 auditor yang tersebar di 

15 KAP di kota Semarang. Pada penelitian sekarang populasi dan 

sampel penelitian yaitu dengan 46 kantor akuntan publik di surabaya. 
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2. Retno Indah Herawati (2008)  

Penelitian ini dilakukan oleh Retno indah pada tahun 2008 dengan judul 

Pengaruh profesionalisme terhadap prestasi kerja, kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan keinginan berpindah. Penelitian ini dilakukan secara empiris pada 

akuntan publik di semarang. Dengan mendistribusikan 133 kuesioner dan yang 

dapat dianalisis sebanyak 45 kueisoner. Peneliti menyimpulkan di dalam 

penelitiannya bahwa seseorang yang memiliki sikap profesionalisme akan 

mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan suatu prestasi kerja, 

sehingga mampu mencapai kepuasan kerja. Dengan dedikasi yang tinggi, sikap 

profesional seseorang akan mewujudkan keselarasan antara tujuan individu dan 

organisasi yang akan membuatnya memiliki komitmen tinggi terhadap 

organisasinya, sehingga meminimalkan keinginan untuk berpindah. 

Persamaan 

a. Pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode purposive 

sampling dengan data yang dikumpulkan melalui kuisioner. 

b. Menggunakan analisis regresi linear berganda 

Perbedaan  

a.  Sampel penelitian terdahulu adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Semarang. Sampel penelitian saat ini adalah auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik   di surabaya 
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3. Dian Agustia (2009) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dian Agustia pada tahun 2009 yang berjudul 

Pengaruh Locus Of Control dan Perilaku Kepemimpinan Situasional Terhadap 

Prestasi Kerja Auditor Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. 

Tujuan penelitian untuk menguji dampak locus of control dan perilaku 

kepemimpinan situasional terhadap kinerja kerja auditor melalui kepuasan kerja. 

Program yang digunakan untuk membantu dalam pengolahan data adalah program 

SPSS Version 15.0 for Windows. Penelitian ini menggunakan data primer yang 

dikumpulkan dengan kuesioner. Ada 147 Kuesioner yang didistribusikan pada 49 

Kantor Akuntan Publik yang berada di Jawa Timur dan yang kembali sebanyak 55 

kuesioner. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda Hasil 

penelitian menunjukan bahwa locus of control dan perilaku kepemimpinan 

situasional secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja dan 

prestasi kerja auditor.  

 Persamaan 

a. Terdapat persamaan pada variabel independen penelitian terdahulu yaitu 

locus of control. 

b. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan data yang 

dikumpulkan melalui kuisioner yang dikirim secara langsung 

(personality administrated). 

c. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. 
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        Perbedaan 

a. Penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Jawa Timur sedangkan 

penelitian saat ini dilakukan pada kantor akuntan publik di Surabaya. 

b. Variabel dependen penelitian terdahulu yaitu prestasi kerja auditor 

sedangkan penelitian saat ini yaitu dengan variabel dependennya adalah 

kepuasan kerja auditor. 

 

4. Arya Pradipta (2013) 

 Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Arya Pradipta dengan 

judul Pengaruh Komitmen, Motivasi, Kompleksitas Tugas dan Budaya Suportif 

Terhadap Kepuasan Kerja. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Ada 180 

kuesioner dibagikan kepada 17 Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di DKI 

Jakarta sebagai responden dan 96 kuesioner yang kembali dan digunakan untuk 

analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu komitmen, motivasi, kompleksitas tugas dan 

budaya suportif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Selain berkomitmen pada organisasi dan profesi serta memiliki motivasi, akuntan 

selalu dihadapkan pada tugas-tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan 

saling terkait satu dengan lainnya. Kompleksitas tugas ini memberikan tantangan 

bagi akuntan untuk terus bekerja dan memberikan kepuasan kerja. 
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 Persamaan 

a. Persamaan antara variabel independen dan dependen pada penelitian ini 

dan penelitian terdahulu. variabel independen yaitu dengan motivasi 

kerja dan variabel dependen yaitu sebagai kepuasan kerja. 

b. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda 

c. Tujuan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja auditor 

d. Sampel penilitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yaitu pada 

senior auditor, yunior auditor, manager dan supervisor. 

Perbedaan 

a. Populasi penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Akuntan Publik di 

Jakarta,sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan di Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya. 

b. Faktor yang mempengaruhi tujuan penelitian terduhulu adalah komitmen 

organisasi, komitmen profesionalisme, motivasi, kompleksitas tugas dan 

budaya suportif. Pada penelitian saat ini faktor yang mempengaruhi 

tujuan penelitian adalah sikap skeptisme auditor, motivasi kerja dan 

locus of control. 
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5.  Nasrullah Dali et al (2013) 

Penelitian oleh Nasrullah Dali pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh 

profesionalisme dan locus of control terhadap kepuasan kerja dimoderasi oleh 

spiritual kerja dan dampaknya pada kinerja auditor. Data yang dikumpulkan 

dengan metode survey dengan sampel penelitian 122 pengawas internal aparatur 

pemerintah di daerah inspektorat di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa profesionalisme auditor dapat membuat kontribusi yang 

nyata untuk kepuasan kerja. Auditor profesional membutuhkan kebebasan untuk 

membuat keputusan terbaik pada saat penugasan audit tanpa tekanan atau 

intervensi dari pihak lain dan locus of control belum mampu meningkatkan 

kepuasan kerja auditor. Rendahnya komitmen untuk menjaga kepercayaan melalui 

kerjasama yang telah ditetapkan juga salah satu yang menyebabkan locus of 

control tidak memiliki kontribusi nyata untuk meningkatkan kepuasan kerja 

auditor. 

Persamaan 

a. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan kueisoner 

b. Variabel independen penelitian terdahulu dan saat ini adalah 

profesionalisme dan locus of control 

Perbedaan 

a. sampel penelitian terdahulu adalah 122 pengawas internal aparatur 

pemerintah di daerah inspektorat di Sulawesi Tenggara. Populasi 
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penelitian saat ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di Surabaya dengan sebanyak 46 Kantor Akuntan publik. 

6. Jena Sareta dan Dian Agustia (2009) 

 Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 dengan judul Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan situasional, motivasi kerja dan locus of control terhadap kepuasan 

kerja dan Prestasi Kerja Auditor. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner 

yang disebarkan pada sampel auditor senior dan yunior auditor yaitu pada 43 

Kantor Akuntan Publik yang ada di Surabaya sebanyak 172 kuesioner. Jumlah 

populasi tidak diketahui pasti, artinya yang menjadi sampel bukanlah KAP tetapi 

individu yaitu senior auditor dan junior auditor dan tidak ada aturan tentang 

struktur organisasi pada KAP mengenai jumlah minimal auditor senior dan 

auditor junior yang harus dipunya KAP. Teknik analisis data menggunakan teknik 

Area Probability Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya 

kepemimpinan situasional, motivasi kerja, locus of control memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja auditor. 

Persamaan 

a. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. 

b. Persamaan pada variabel penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, 

pada variabel independen yaitu motivasi kerja dan locus of control dan 

pada variabel dependen yaitu kepuasan kerja auditor. 

c. Metode penelitian saat ini adalah dengan data yang dikumpulkan melalui 

kuisioner yang dikirim secara langsung (personality administrated). 
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Perbedaan 

a. Sampel pada penelitian terdahulu adalah senior auditor dan yunior auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Pada penelitian saat ini sampel 

penelitian adalah senior auditor, yunior auditor, manager, supervisor dan 

partner yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Surabaya 

b. Populasi penelitian terdahulu adalah 43 Kantor Akuntan Publik di 

Surabaya, pada penelitian saat ini populasi penelitiannya hanya pada 46 

Kantor Akuntan Publik yang berada di Surabaya. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti tahun Judul 

Penelitian 

Persamaan  Perbedaan 

Achmad 

Badjuri 

2009 Pengaruh 

Komitmen 

Organisasional 

dan Profesional 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Auditor dengan 

Motivasi 

Sebagai 

Intervening 

 

a. Variabel intervening 

yaitu motivasi kerja 

b. Metode purposive 

sampling 

 

 

a. Responden 

penelitian 

terdahulu yaitu 

140 auditor yang 

tersebar di 15 

KAP di kota 

Semarang. 

Penelitian saat ini 

dengan populasi 

30 KAP di 

surabaya 

b. Variabel 

independen 

terdahulu adalah 

komitmen 

organisasi dan 

profesional. 

Penelitian saat ini 

menggunakan 

variabel 

profesionalisme 

dan locus of 
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control 

 

Retno 

indah 

herawati 

2008 Pengaruh 

profesionalisme 

terhadap 

prestasi kerja, 

kepuasan kerja, 

komitmen 

organisasi dan 

keinginan 

berpindah 

 

a. Pemilihan sampel 

pada penelitian ini 

yaitu dengan metode 

purposive sampling 

dengan data yang 

dikumpulkan melalui 

kuisioner. 

b. Menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda 

 

a. sampel penelitian 

saat ini adalah 

auditor yang 

bekerja di Kantor 

Akuntan Publik   

di surabaya 

b. responden 

penelitian saat ini 

sebanyak 5 

responden KAP di 

Surabaya 

 

 

Dian 

Agustia 

2009 Pengaruh Locus 

Of Control dan 

Perilaku 

Kepemimpinan 

Situasional 

Terhadap 

Prestasi Kerja 

Auditor Dengan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

a. Terdapat persamaan 

pada variabel 

independen 

penelitian terdahulu 

yaitu locus of 

control. 

b. Metode penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah dengan data 

yang dikumpulkan 

melalui kuisioner 

yang dikirim secara 

langsung (personality 

administrated). 

c. Teknik analisis yang 

digunakan yaitu 

regresi linear 

berganda. 

 

a. Populasi 

penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

wilayah jawa 

timur sedangkan 

penelitian saat ini 

dilakukan pada 

kantor akuntan 

publik di 

surabaya. 

b. Pada variabel 

dependen 

penelitian 

terdahulu yaitu 

prestasi kerja 

auditor sedangkan 

penelitian saat ini 

yaitu dengan 

variabel dependen 

kepuasan kerja 

auditor. 

 



20 

 

 

 

Arya 

Pradipta 

2013 Pengaruh 

Komitmen, 

Motivasi, 

Kompleksitas 

Tugas dan 

Budaya Suportif 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

a. Terdapat persamaan 

antara variabel 

independen dan 

dependen pada 

penelitian ini, yaitu 

variabel independen 

dengan motivasi 

kerja dan variabel 

dependen sebagai 

kepuasan kerja. 

b. Teknik analisis data 

menggunakan regresi 

linear berganda 

 

a. Populasi 

penelitian 

terdahulu 

dilakukan di 

Kantor Akuntan 

Publik di Jakarta, 

pada penelitian 

saat ini dilakukan 

di Kantor 

Akuntan Publik di 

Surabaya. 

b. Faktor yang 

mempengaruhi 

tujuan penelitian 

terduhulu adalah 

komitmen 

organisasi, 

komitmen 

profesionalisme, 

motivasi, 

kompleksitas 

tugas dan budaya 

suportif. Pada 

penelitian saat ini 

faktor yang 

mempengaruhi 

tujuan penelitian 

profesionalisme 

dan locus of 

control 

 

Nasrulah 

dali 

2013 Pengaruh 

profesionalisme 

dan locus of 

control terhadap 

kepuasan kerja 

dimoderasi oleh 

spiritual kerja 

dan dampaknya 

pada kinerja 

auditor. 

a. Metode 

pengumpulan data 

yaitu menggunakan 

kueisoner 

b. Variabel independen 

penelitian terdahulu 

dan saat ini adalah 

profesionalisme dan 

locus of control 

 

a. Populasi 

penelitian saat ini 

adalah auditor 

yang bekerja pada 

Kantor Akuntan 

Publik di 

Surabaya dengan 

sebanyak 30 

Kantor Akuntan 

publik dengan 150 

responden. 
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Jena 

Sareta  

2009 Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

situasional, 

motivasi kerja 

dan locus of 

control terhadap 

kepuasan kerja 

dan Prestasi 

Kerja Auditor 

a. Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah analisis 

regresi linear 

berganda. 

b. Persamaan pada 

variabel penelitian 

terdahulu dan 

penelitian sekarang, 

pada variabel 

independen adalah 

motivasi kerja dan 

locus of control dan 

pada variabel 

dependen adalah 

kepuasan kerja 

auditor. 

c. Metode penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah dengan data 

yang dikumpulkan 

melalui kuisioner 

yang dikirim secara 

langsung (personality 

administrated). 

 

a. Sampel pada 

penelitian 

terdahulu adalah 

senior auditor dan 

yunior auditor dan 

tidak mengarah 

hanya pada Kantor 

Akuntan Publik di 

Surabaya. Pada 

penelitian saat ini 

sampel penelitian 

adalah senior 

auditor, junior 

auditor, manager, 

supervisor dan 

partner yang 

bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di 

Surabaya 

b. Populasi penelitian 

terdahulu adalah 

43 Kantor Akuntan 

Publik di 

Surabaya, pada 

penelitian saat ini 

populasi 

penelitiannya 

hanya pada 46 

Kantor Akuntan 

Publik yang berada 

di Surabaya. 
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2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Dalam penelitian saat ini teori yang digunakan adalah teori keagenan 

(agency theory). Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:91) riset akuntansi 

keperilakuan yang menggunakan teori agensi mendasarkan pemikirannya atas 

perbedaan informasi antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor 

cabang, atau adanya asimetri informasi yang memengaruhi penggunaan sistem 

akuntansi. Teori ini didasarkan pada teori ekonomi. Dari sudut pandang teori 

agensi, principal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan 

atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang lebih efisien. 

Teori mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh 

usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. 

Secara umum teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap netral 

terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Agen dan 

prinsipal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan sering kali 

kepentingan keduannya berbenturan. Menurut pandangan prinsipal, kompensasi 

yang diberikan kepada agen tersebut didasarkan pada hasil. Sementara, menurut 

pandangan agen, dia lebih suka jika sistem kompensasi tersebut tidak semata-mata 

melihat hasil tetapi juga tingkat usaha. 
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2.2 Profesionalisme 

2.2.1 Pengertian Profesionalisme 

Menurut pengertian umum, seorang dikatakan profesional jika memenuhi 

tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

bidangnya, melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu 

tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang 

bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi 

yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara 

konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, 

sedangkan profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Lekatompesy, 2003 

dalam Herawati dan Susanto, 2009:3). 

Sebagai profesional, auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap 

masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk 

berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. 

Seorang auditor dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan 

mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2006:28): 

1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari    

perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi 

filosofi. 

2) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang 

ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan. 
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3) Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para 

praktisi harus memahaminya. 

4) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus 

tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses 

auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya. 

2.2.2 Konsep Profesionalisme 

 Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) dalam 

Lestari dan Dwi (2003: 11) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur 

profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. 

Menurut Hall (1968) dalam Herawati dan Susanto (2009:4) terdapat lima dimensi 

profesionalisme, yaitu: 

1) Pengabdian pada profesi 

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk 

tetap melaksanakan pekerjaan 

meskipun imbalam ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari 

pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan 

sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah 

menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan 

dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi. 

2) Kewajiban sosial 
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Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan 

manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya 

pekerjaan tersebut. 

3) Kemandirian 

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang 

profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari 

pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada 

campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara 

profesional. 

4) Keyakinan terhadap peraturan profesi 

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, 

bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalm bidang ilmu dan 

pekerjaan mereka. 

5) Hubungan dengan sesama profesi 

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega 

informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para 

profesional membangun kesadaran profesional. 

2.2.3  Cara Auditor Mewujudkan Perilaku Profesional 

Menurut Mulyadi (2002) dalam Noveria (2006:5) menyebutkan bahwa 

pencapaian kompetensi profesional akan memerlukan standar pendidikan umum 

yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan uji profesional dalam 
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subyek-subyek (tugas) yang relevan dan juga adanya pengalaman kerja. Oleh 

karena itu untuk mewujudkan Profesionalisme auditor, dilakukan beberapa cara 

antara lain pengendalian mutu auditor, review oleh rekan sejawat, pendidikan 

profesi berkelanjutan, meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan 

taat terhadap kode perilaku profesional. IAI berwenang menetapkan standar (yang 

merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota 

termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor 

independen.  

2.3 Motivasi Kerja 

Motivasi dalam pekerjaan memegang peranan penting yang erat kaitannya 

dengan keberhasilan akan sesuatu pekerjaan yang sedang dikerjakan. Berikut ini 

beberapa definisi motivasi dari beberapa ahli : 

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Selanjutnya, Samsudin (2005) memberikan pengertian motivasi sebagai 

proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau 

kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 

ditetapkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan (driving force) 

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan 

memperahankan kehidupan. 

Mangkunegara (2005:61) menyatakan : “motivasi terbentuk dari sikap 

(attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan 
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(situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi 

kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal”. Berdasarkan pengertian di atas, maka motivasi merupakan 

respon pegawai terhadap sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha 

yang timbul dari dalam diri pegawai agar tumbuh dorongan untuk bekerja 

dan tujuan yang dikehendaki oleh pegawai tercapai. 

Mangkunegara juga menyatakan secara garis besar, teori motivasi 

dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu teori motivasi dengan 

pendekatan isi/kepuasan (content theory), teori motivasi dengan pendekatan 

proses (process theory) dan teori motivasi dengan pendekatan penguat 

(reinforcement theory). 

2.3.1 Model Pengukuran Motivasi 

Model-model pengukuran motivasi kerja telah banyak dikembangkan, 

diantaranya oleh McClelland (Mangkunegara, 2005:68) mengemukakan 6 (enam) 

karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu : (1) 

Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi, (2) Berani mengambil dan 

memikul resiko, (3) Memiliki tujuan realistik, (4) Memiliki rencana kerja yang 

menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, (5) Memanfaatkan umpan 

balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang dilakukan, dan (6) Mencari 

kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.  
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Edward Murray berpendapat bahwa karakteristik orang yang mempunyai 

motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut : (1) Melakukan sesuatu dengan 

sebaik-baiknya, (2) Melakukan sesuatu dengan mencapai kesuksesan, (3) 

Menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan, (4) 

Berkeinginan menjadi orang terkenal dan menguasai bidang tertentu, (5) 

Melakukan hal yang sukar dengan hasil yang memuaskan, (6) Mengerjakan 

sesuatu yang sangat berarti, dan (7) Melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang 

lain ((Mangkunegara, 2005,68-67). Motivasi adalah dorongan individu untuk 

bertindak yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu mencapai 

tujuan. Apabila dorongan seseorang untuk berkinerja adalah tinggi maka kinerja 

yang dicapai oleh orang tersebut akan tinggi pula. Dorongan berkinerja tinggi 

disebabkan oleh keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Bila 

seseorang memiliki kebutuhan akan materi, maka apabila ada yang dapat 

memberikan kebutuhan tersebut kepadanya maka individu tersebut akan berusaha 

untuk memperoleh kebutuhan tersebut dengan melakukan upaya semaksimal 

mungkin yang dapat dilakukannya. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang auditor, akan menimbulkan 

komitmen yang tinggi terhadap organisasi auditor itu sendiri (Edy Sujana, 

2012:9). 
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2.4 Locus of Control 

Konsep tentang Locus of control (pusat kendali) pertama kali kemukakan 

oleh Rotter, (1966), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Locus of control 

adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau 

tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya (Rotter, dalam Engko, 

2007).  

Larsen dan Buss, (2002) mendefinisikan locus of control sebagai suatu 

konsep yang menunjuk pada keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam hidupnya. Locus of control menggambarkan seberapa jauh 

seseorang memandang hubungan antara perbuatan yang dilakukannya (action) 

dengan akibat/hasilnya (outcome).  

Lefcourt, (1976) menggambarkan locus of control sebagai berikut: 

"Perceived control is defined as a generalised expectancy for internal as opposed 

to external control of reinforcements". Makna dari pernyataan tersebut adalah 

bahwa kendali yang dirasa digambarkan sebagai suatu pengharapan yang general 

untuk pengendalian internal sebagai lawan dari kendali penguatan eksternal. 

Sedangkan Zimbardo, (1985: 275) menggambarkan locus of control sebagai 

berikut: “A locus of control orientation is a belief about whether the outcomes of 

our actions are contingent on what we do (internal control orientation) or on 

events outside our personal control (external control orientation)”. Maksud dari 

pernyataan tersebut adalah bahwa suatu tempat orientasi kendali adalah suatu 

kepercayaan tentang apakah hasil dari tindakan kita adalah ketidaktentuan pada 



30 

 

 

 

apa yang kita lakukan pada diri pribadi kita yang berorientasi internal atau pada 

peristiwa yang diluar kendali pribadi kita. 

Rotter dalam Corsini dan Marsella (1983) membedakan orientasi locus of 

control menjadi dua, yakni locus of control internal dan locus of control 

eksternal. Individu dengan locus of control internal cenderung mengangap bahwa 

ketrampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha (effort) lebih menentukan apa 

yang mereka peroleh dalam hidup mereka. Sedangkan individu yang memiliki 

locus of control eksternal cenderung menganggap bahwa hidup mereka terutama 

ditentukan oleh kekuatan dari luar diri mereka, seperti nasib, takdir, 

keberuntungan, dan orang lain yang berkuasa. Luthans (1995) menyatakan bahwa 

perilaku kerja dapat dijelaskan dengan menggunakan locus of control, yaitu 

apakah karyawan merasa bahwa hasil kerja mereka dikendalikan secara internal 

atau eksternal. Karyawan yang termasuk kelompok internal control, akan merasa 

bahwa secara personal mereka dapat mempengaruhi kinerjanya melalui 

kemampuan, keahlian dan usaha mereka. Karyawan yang termasuk kelompok 

eksternal control, akan merasa bahwa kinerja mereka diluar usahanya, mereka 

merasa bahwa banyak faktor dari luar (eksternal) yang mempengaruhi kinerja 

mereka. Brownell (1981) menyatakan bahwa locus of control merupakan 

tingkatan dimana seseorang menerima tanggungjawab personal terhadap apa yang 

terjadi pada diri mereka. Internal Control, mengacu pada persepsi terhadap 

kejadian baik positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari tindakan/perbuatan 

diri sendiri dan berada dibawah pengendalian dirinya. External Control mengacu 
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pada keyakinan bahwa suatu kejadian tidak memiliki hubungan langsung dengan 

tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan berada diluar kontrol dirinya. 

Individu yang memiliki keyakinan bahwa nasib atau event-event dalam 

kehidupannya berada dibawah kontrol dirinya, dikatakan individu tersebut 

memiliki internal locus of control. Sementara individu yang memiliki keyakinan 

bahwa lingkunganlah yang mempunyai kontrol terhadap nasib atau event-event 

yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan individu tersebut memiliki eksternal 

locus of control. 

Kreitner dan Kinichi, (2001) mengatakan bahwa hasil yang dicapai locus of 

control internal dianggap berasal dari aktifitas dirinya. Sedangkan pada individu 

locus of control eksternal menganggap bahwa keberhasilan yang dicapai dikontrol 

dari keadaan sekitarnya. Zimbardo, (1985) menyatakan bahwa dimensi internal-

eksternal locus of control dari Rotter memfokuskan pada strategi pencapaian 

tujuan tanpa memperhatikan Asal tujuan tersebut. 

Bagi seseorang yang mempunyai internal locus of control akan 

memandang dunia sebagai sesuatu yang dapat diramalkan, dan perilaku individu 

turut berperan didalamnya. Pada individu yang mempunyai external locus of 

control akan memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak dapat diramalkan, 

demikian juga dalam mencapai tujuan sehingga perilaku individu tidak akan 

mempunyai peran didalamnya. Individu yang mempunyai external locus of 

control diidentifikasikan lebih banyak menyandarkan harapannya untuk 

bergantung pada orang lain dan lebih banyak mencari dan memilih situasi yang 

menguntungkan Kahle (dalam Riyadingsih, 2001). Sementara itu individu yang 
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mempunyai internal locus of control diidentifikasikan lebih banyak menyandarkan 

harapannya pada diri sendiri dan diidentifikasikan juga lebih menyenangi 

keahlian-keahlian dibanding hanya situasi yang menguntungkan. 

Locus of control memiliki manfaat bagi akuntansi khususnya yang 

berkaitan dengan profesi akuntan seperti auditor. Seperti yang dikemukakan 

dalam Patten (2005), departemen internal audit pada perusahaan-perusahaan 

dengan bercermin pada tren dunia akuntan publik mengkaji ulang cara internal 

auditor memberikan pelayanan jasa audit bagi perusahaannya dan dengan 

mengamati peranan potensial dari struktur audit dan Locus of control di dalam 

departemen internal audit, manfaat yang diperoleh yaitu dapat memperkaya 

pengetahuan dan wawasan khususnya bagi departemen audit untuk meningkatka 

kinerja staf akuntansi. 

Dalam menerapkan Locus of Control Internal dan Locus of Control 

external perlu dipahami peristiwa apa yang dihadapi, apakah positif 

(keberhasilan) atau negatif (kegagalan). Jika positif, alangkah baiknya kita 

menerapkan Locus of Control internal. Sedangkan jika negatif, alangkah baiknya 

untuk menerapkan Locus of External (Ida, 2010, 134). 

 

2.4.1 Pembentukan Locus of control 

Dua faktor yang mempengaruhi pembentukan locus of control individu, yaitu : 

1. Episodic Antecedert 

Kejadian – kejadian yang relatif mempunyai makna yang penting yang 

muncul pada suatu waktu tertentu misalnya kematian orang yang dicintai, 
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kecelakaan, gempa bumi atau bencana alam. 

2. Accummulative Antecedert 

Kejadian atau faktor yang bersifat terus menerus yang dapat mempengaruhi 

locus of control seseorang. Terdapat tiga faktor yang merupakan 

accumulative 

antecedert, yaitu diskriminasi social, ketidakmampuan yang berkepanjangan 

dan pola asuh anak. 

Orientasi locus of control individu dipengaruhi oleh jenis pola asuh yang 

diperoleh sejak masa kanak – kanak. Mereka yang berorientasi internal berasal 

dari lingkungan rumah yang hangat dan demokratis. Sedang mereka yang 

eksternal menggambarkan orang tuanya banyak melakukan hukuman fisik, 

hukuman efektif, pengurangan hak istimewa dan perlindungan yang berlebihan. 

Kondisi sosial ekonomi yang turut mempengaruhi perkembangan locus of control 

adalah diskriminasi dalam hal perbedaan  ras, status sosial dan ekonomi. Individu 

yang berasal dari status ekonomi yang rendah memandang sesuatu yang terjadi 

pada dirinya tergantung pada nasib dan hal – hal yang  bersifat  kebetulan, dan 

mereka cenderung memiliki orientasi locus of control eksternal. 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Locus of Control 

Dari beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan faktor-faktor yang   

mempengaruhi locus of control seorang individu yaitu:  

a. Faktor keluarga  

Menurut Kuzgun (dikutip Hamedoglu, Kantor & Gulay, 2012) lingkungan  

keluarga tempat seorang individu tumbuh dapat memberikan pengaruh  
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terhadap locus of control yang dimilikinya.Orangtua yang mendidik anak, 

pada kenyataannya mewakili nilai-nilai dan sikap atas kelas sosial mereka. 

Kelas sosial yang disebutkan di sini tidak hanya mengenai status ekonomi, 

tetapi juga memiliki arti yang luas, termasuk tingkat pendidikan, 

kebiasaan, pendapatan dan gaya hidup. Individu dalam kelas sosial 

ekonomi tertentu mewakili bagian dari sebuah sistem nilai yang mencakup 

gaya membesarkan  anak, yang mengarah pada pembangunan karakter 

kepribadian yang berbeda.Dalam lingkungan otokratis di mana perilaku di 

bawah kontrol yang ketat, anak-anak tumbuh sebagai pemalu, suka 

bergantung. (locus of control eksternal). Di sisi lain, ia mengamati bahwa 

anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang demokratis, 

mengembangkan rasa individualisme yang kuat menjadi mandiri, 

dominan, memiliki keterampilan interaksi sosial, percaya diri, dan rasa 

ingin tahu yang besar (locus of control internal).  

b. Faktor motivasi  

Menurut Forte (dikutip Karimi & Alipour, 2011), kepuasan kerja, harga 

diri,  peningkatan kualitas hidup (motivasi internal) dan pekerjaan yang 

lebih baik,  promosi jabatan, gaji yang lebih tinggi (motivasi eksternal) 

dapat mempengaruhi locus of control seseorang. Reward dan punishment 

(motivasi eksternal) juga berpengaruh terhadap locus of control menurut 

Mischel (dikutip Nevid, 2009, p498).  
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c. Faktor pelatihan  

Program pelatihan telah terbukti efektif mempengaruhi locus of control 

individu sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan 

dalam mengatasi hal-hal yang memberikan efek buruk. Pelatihan adalah 

sebuah pendekatan terapi untuk mengembalikan kendali atas hasil yang 

ingin diperoleh. Pelatihan diketahui dapat mendorong locus of control 

internal yang lebih tinggi, meningkatkan prestasi dan meningkatkan 

keputusan karir  menurut Luzzo, Funk & Strang (dikutip Huang & Ford, 

2011). 

2.4.3 Perbedaan Karakteristik Locus of Control 

Tabel 2.2 Karakteristik Individu Berdasarkan Locus of Control 

No. Locus of Control Internal Locus of Control Eksternal 

1. Memiliki kontrol terhadap perilaku 

diri yang lebih baik, perilaku dalam 

bekerja lebih positif 

Memiliki kontrol terhadap perilaku diri 

yang buruk 

2. Lebih aktif dalam mencari 

informasi dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan situasi yang 

dihadapi 

Kurang aktif dalam mencari informasi 

dan pengetahuan yang berhubungan 

dengan situasi yang dihadapi 

3. Memiliki self-esteem yang lebih 

tinggi 

Memiliki self-esteem yang lebih rendah 

4. Memiliki kepuasan kerja yang lebih 

tinggi 

Memiliki kepuasan kerja yang lebih 

rendah 
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5. Memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk mengatasi stress dan 

kesulitan lainnya dalam pekerjaan 

Tidak mampu untuk mengatasi stress 

dan kesulitan dalam pekerjaan dengan 

cara yang tepat 

6. Meyakini reward dan punishment 

yang mereka terima berhubungan 

dengan kinerja yang mereka 

hasilkan 

Meyakini reward dan punishment yang 

mereka terima sebagai kekuatan yang 

berubah-ubah dan tidak tentu 

Sumber : Andre (2008, 36) 

 

2.5 Prestasi  Kerja 

Kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat digunakan sebagai standar prestasi. 

Menurut Miner (1988) dalam Nadirsyah dan Mirna Indriani (2004:3), Prestasi 

kerja dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat seseorang untuk memenuhi 

harapan yang berhubungan dengan fungsinya atau gambaran reaksi dari 

pekerjaanya. Setiap harapan tentang apa yang harus dilakukan seseorang dengan 

perannya dalam suatu organisasi. Selain itu prestasi kerja adalah sesuatu yang 

dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang. Menurut Ikbal (2007:454), prestasi kerja individu dalam 

organisasi dimaksudkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui 

individu yang memiliki keinginan dan potensi dalam bekerja, sehingga upaya 

yang sepatutnya dilakukan organisasi adalah menciptakan suasana yang kondusif 

untuk berprestasi. 
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2.5.1 Pengukuran Prestasi Kerja 

Prestasi kerja karyawan dapat diketahui atau diukur dengan melakukan 

penilaian prestasi kerja. Menurut Werther dan Davis dalam ikbal (2007:457), 

penilaian prestasi kerja adalah proses dimana organisasi melakukan evaluasi 

terhadap prestasi kerja individual atau karyawan. Searah dengan pendapat Mondy 

et.al (1999:341) menyatakan pula bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu 

sistem formal pada pemeriksaan periodic dan mengevaluasi prestasi kerja individu 

dan prestasi kerja kelompok. Miner (1999) dalam Nadirsyah dan Mirna Indriani 

(2005:4) mengemukakan bahwa beberapa pengukuran yang digunakan dalam 

menilai prestasi adalah quality and quantity of work, cost of benefit, absenteeism, 

turnover, other indexes. 

 Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Dian Agustia (2009), terdapat 3 

kriteria untuk mengetahui performance seorang karyawan, yaitu : 

1. hasil tugas individu, menilai hasil tugas karyawan dapat dilakukan pada 

suatu badan usaha yang sudah menetapkan standar kinerja sesuai dengan 

jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan periode waktu tertentu, seperti 

laporan harian, memenuhi tuntutan waktu, dan hasil kerja. Apabila 

karyawan  dapat mencapai standar yang ditentukan maka hasil tugasnya 

terkategori baik. 

2. Perilaku, badan usaha tentunya terdiri atas banyak karyawan baik bawahan 

maupun atasan, yang mempunyai perilaku sendiri-sendiri seperti cekatan 

atau tanggap, hadir tepat waktu dan rajin. Setiap individu sasling terlibat 

dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jika 
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komunikasi terhambat, maka karyawan tidak dapat mencapai standar 

kinerja yang telah ditetapkan, hal tersebut berakibat tujuan tersebut tidak 

dapat tercapai, dengan demikian, seorang karyawan dituntut untuk 

memiliki perilaku baik dan benar sesuai harapan. 

3. Ciri atau sifat yang dimiliki karyawan umumnya berlangsung lama dan 

tetap sepanjang waktu seperti sopan santun, ramah, penampilan yang rapi, 

dan lain sebagainya. Akan tetapi kinerja akan terpengaruh dengan adanya 

perubahan-perubahan dan campur tangan dari pihak luar seperti adanya 

pelatihan dan lain-lain. 

Prestasi kerja merupakan hasil kerja sehingga untuk mengetahui lebih jelas 

mengenai hasil kerja (prestasi kerja) tersebut dibutuhkan suatu tindakan atau 

upaya. Upaya yang dimaksud tersebut merupakan salah satu fungsi dan tanggung 

jawab dari unsur pimpinan dalam setiap organisasi atau perusahaan. 

 

2.6 Hubungan Antar Variabel 

2.6.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Prestasi Kerja Auditor 

Menurut Wahyudi (2006:5), seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila 

telah memenuhi dan mematuhi standar standar kode etik yang telah  ditetapkan 

oleh IAPI Profesionalisme yaitu standar ideal, standar minimum perilaku etis, 

interpretasi perilaku dan ketetapan etika. Profesionalisme menjadi elemen dari 

motivasi yang memberikan sumbangan pada seorang manajer agar mempunyai 

prestasi kerja yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Lavin (1976) dalam 

Alim et al.(2007:2) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 



39 

 

 

 

profesionalisme, dalam hal ini independensi auditor dan kualitas audit. Ini 

menjadi sangat penting bagi seorang auditor mengingat bahwa tingkat  

profesionalisme auditor sangat dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. 

Untuk itu diperlukan sikap dan prinsip yang kuat untuk mempertahankan sikap 

profesional tersebut guna mendapatkan prestasi kerja yang diharapkan. Kemahiran 

profesional akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh seorang 

auditor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

profesionalisme seorang auditor dalam melakukan audit, maka diduga akan 

berpengaruh pada ketepatan pemberian opini auditor tersebut dan tingkat prestasi 

kerja auditor juga semakin tinggi. 

2.6.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Prestasi Kerja Auditor melalui 

Motivasi Kerja 

Seseorang yang bergabung dengan suatu organisasi tentunya membawa 

keinginan-keinginan, kebutuhan dan pengalaman masa lalu yang 

membentuk harapan kerja baginya, dan bersama-sama dengan organisasinya 

berusaha mencapai tujuan bersama. Untuk dapat bekerja sama dan 

berprestasi kerja dengan baik, seorang karyawan harus mempunyai 

profesionalisme dalam menerapkan suatu profesi yang dimiliki dan menjadi 

suatu motivasi kerja untuk meningkatkan prestasi kerja yang diharapkan. 

2.6.3 Pengaruh Locus Of Control Terhadap Prestasi Kerja Auditor  

Keterkaitan locus of control dengan prestasi kerja adalah bahwa 

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh Hyatt dan Prawitt (2001) ada  

gejala bahwa baik struktur audit maupun Locus of Control diperkirakan 
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dapat  mempengaruhi prestasi kerja auditor untuk auditor-auditor internal 

disamping kelompok  eksternal audit. Seperti yang dikemukakan dalam 

Patten (2005), departemen  internal audit pada perusahaan-perusahaan 

dengan bercermin pada tren dunia  akuntan publik, sedang bereksperimen 

dengan mengkaji ulang cara internal auditor memberikan pelayanan jasa 

audit bagi perusahaannya, sehingga dengan mengamati peranan potensial 

dari struktur audit dan Locus of Control di dalam departemen internal audit, 

maka akan dapat memperkaya pengetahuan dan  wawasan bagi departemen 

audit untuk meningkatkan kinerja staf.  

Individu dengan locus of control internal memiliki keyakinan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara usaha dan hasil. Locus of control 

Internal mengacu kepada persepsi bahwa kejadian baik positif maupun 

negatif terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan diri sendiri 

dan dibawah pengendalian diri. Individu tersebut akan menunjukkan kinerja 

yang lebih baik dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk 

menerapkan tindakan yang dianggap sesuai dalam suatu pekerjaan (Abdel 

Halim dalam Hyatt dan Prawitt 2000). 

2.6.4 Pengaruh Locus Of control terhadap Prestasi Kerja Auditor melalui 

Motivasi Kerja 

Menurut Rotter (dalam Engko dan Gudono,2007) Locus of Control adalah 

cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak 

dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Manusia dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan dalam hidupnya selalu berupaya memberi 
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respon terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada dalam diri dan 

di lingkungan sekitar manusia (Kelley, 2006). Aktivitas individu sebagai 

respon terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dikontrol oleh 

faktor locus of control, seorang auditor akan memiliki motivasi kerja apabila 

auditor tersebut dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan jenis 

pekerjaan yang dilakukan sebagai hasil pengaruh dalam dirinya (internal) 

maupun lingkungan di luar dirinya (eksternal). Jika seorang audit cenderung 

memiliki internal locus of control, dia yakin akan kemampuan dirinya untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan, maka akan menimbulkan motivasi kerja 

dan diharapkan akan meningkatkan kinerja/ prestasi kerja auditor. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dan penjabaran dalam penelitian ini penulis 

menggambarkan suatu kerangka pemikiran untuk menganalisis apakah terdapat 

pengaruh sikap skeptisme auditor, motivasi kerja, locus of control terhadap 

kepuasan kerja auditor 
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Gambar 2.4 

Kerangka pemikiran 

Pengaruh Profesionalisme dan Locus of Control terhadap Prestasi Kerja 

Auditor: Motivasi Kerja Sebagai variabel intervening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba untuk mnguji secara empiris 

pengaruh profesionalisme dan locus of control terhadap prestasi kerja auditor 

dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Gambar kerangka pikir diatas 

menunjukan bahwa profesionalisme dan locus of control dapat berpengaruh 

langsung terhadap prestasi kerja auditor, tetapi pengaruhnya dapat tidak langsung, 

yaitu melalui variabel motivasi. Hasil  penelitian yang dilakukan Achmad Badjuri 

(2009) mendukung penelitian  ini yaitu profesionalisme memiliki pengaruh 

terhadap motivasi kerja. Penilitan Jena sareta (2009) menjelaskan bahwa locus of 
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control berpengaruh terhadap prestasi kerja. Prinsipnya, semakin baik 

profesionalisme dan locus of control akan meningkatkan motivasi kerja auditor, 

dan dengan baiknya motivasi kerja auditor akan berpengaruh terhadap prestasi 

kerja auditor. 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas yang didasarkan pada penelitian-

penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

H1 : Profesionalisme berpengaruh terhadap prestasi kerja auditor 

H2 : Profesionalisme berpengaruh terhadap prestasi kerja auditor 

dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening 

H3 : Locus of control berpengaruh terhadap prestasi kerja auditor  

H4 : Locus of control berpengaruh terhadap prestasi kerja auditor 

dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening 


