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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Budaya Organisasi 

 Hofstede (1994) mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola 

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

antara suatu kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Menurut Siagian (2002), 

budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota di 

setiap perusahaan yang membuat adanya perbedaan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainya. Arnold (2005) juga menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan kombinasi dari norma-norma, prinsip-prinsip, dan cara 

perilaku untuk memberikan setiap organisasi karakter yang berbeda. 

 Hellriegel et al. (1989) sebagaimana dikutip oleh Trisnaningsih (2007) 

mendefinisikan budaya organisasi sebagai gabungan dari filsafah, ideologi, nilai-

nilai, asumsi, kepercayaan, harapan-harapan dan norma dari suatu organisasi. 

Kotter dan Heskett (1992) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah nilai yang 

dianut oleh anggota organisasi dan cenderung membentuk perilaku suatu 

kelompok. Kreitner dan Kinicki (2000) menyatakan bahwa budaya organiasi 

merupakan perekat perusahaan melaui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolik 

dan cita-cita yang ingin dicapai.  

 Menurut Trisnaningsih (2007), budaya organisasi merupakan nilai-nilai 

dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi yang disebarluaskan kepada 

anggota organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. Nilai-nilai tersebut 
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dipahami oleh seluruh anggota perusahaan dan diyakini sebagai pedoman atau 

landasan gerak perusahaan. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa 

budaya organisasi adalah suatu sistem, nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan cita-

cita yang dipahami oleh seluruh anggota organisasi dan dijadikan sebagai 

landasan arah organisasi serta menunjukkan karakter yang berbeda antara satu 

organisasi dengan organisasi lainnya. 

 Budaya organisasi pada suatu organisasi atau perusahaan berbeda-beda 

dan terbentuk melalui suatu proses atau faktor-faktor pembentuk. McKenna dan 

Beech (2000) membagi budaya organisasi atau budaya perusahaan atas beberapa 

komponen pembentuk yaitu: 

1. Filosof yang menjadi panduan penetapan kebijakan organisasi baik yang 

berkenaan dengan karyawan ataupun klien 

Setiap organisasi memiliki cara pandang masing-masing dalam mengelola 

setiap unsur yang ada dalam organisai tersebut, baik sumber daya, aturan 

serta kebijakan lainnya. Pandangan yang dimiliki setiap organisasi tersebut 

akan mempengaruhi pola hubungan antar karyawan dan membentuk 

budaya organisasi.    

2. Nilai-nilai dominan yang dipegang oleh organisasi 

Suatu organisasi dapat mempertahankan nilai-nilai tertentu yang 

disepakati bersama oleh anggota organisasi. Nilai yang cenderung selalu 

dipertahankan oleh anggota organisasi akan terlihat lebih dominan 

dibandingkan dengan nilai lainnya dan akan sulit untuk tergeser sehingga 

akan terbentuk menjadi suatu budaya. 
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3. Norma-norma yang diterapkan dalam bekerja 

Meningkatkan dan menjaga kualitas pekerjaan merupakan kewajiban 

setiap anggota organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan norma-norma untuk 

diterapkan dalam bekerja. Hal tersebut akan disadari oleh setiap anggota 

organisasi sehingga akan membentuk suatu budaya organisasi. 

4. Aturan main untuk berelasi dengan baik dalam organisasi yang harus 

dipelajari oleh anggota baru agar dapat diterima oleh organisasi 

Hubungan antar anggota organisasi merupakan suatu hal yang harus dibina 

karena hubungan tersebut dapat berpengaruh terhadap kenyamanan 

anggota dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan aturan 

atau tata cara yang tepat dalam membina suatu hubungan dalam bekerja. 

Aturan tersebut akan mempengaruhi budaya suatu organisasi.  

5. Tingkah laku khas tertentu dalam berinteraksi yang rutin dilakukan dan 

perasaan atau suasana yang diciptakan dalam organisasi 

Suasana yang tercipta dalam suatu organisasi dapat terjadi secara berulang 

dan dilakukan secara rutin. Hal tersebut dapat menjadi suatu budaya 

organisasi karena sering terjadi dalam suatu organisasi. 

2.2.  Gaya Kepemimpinan 

 Menurut Luthans (2002), gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku 

seorang pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya atau orang lain sedemikian 

rupa sehingga orang lain mau melaksanakan perintah pimpinan tersebut untuk 

mencapai tujuan organisasi. Fleishman dan Peters (1962) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin 



13 

 

dengan melalui orang lain. Pemimpin merupakan seseorang yang menjalankan 

fungsi manajemen dan berkewajiban untuk mempengaruhi bawahannya agar 

bawahannya tersebut memiliki dedikasi terhadap organisasi dan merasa memiliki 

kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi 

(Sedarmayanti, 2007). 

 Sejumlah teori mengenai gaya kepemimpinan berusaha menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi karakterisik kepemimpinan maupun faktor-

faktor yang membuat kepemimpinan seseorang menjadi efektif. Salah satu 

karakteristik kepemimpinan dijelaskan oleh Kreitner dan Kinicki (2005) yang 

mengemukakan dua dimensi gaya kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan 

konsiderasi dan struktur inisiatif. Seorang pemimpin dengan gaya konsiderasi 

akan membuat hubungan yang dekat dengan bawahan atau anggotanya. 

Kedekatan antara anggota organisasi dapat diwujudkan dengan sikap saling 

menghargai, saling percaya, meningkatkan rasa kekeluargaan, dan menciptakan 

komunikasi yang baik. Sedangkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan struktur 

inisiatif akan mengorganisasikan hubungan di dalam kelompok, pola komunikasi 

di dalam kelompok dibuat dengan jelas dan juga dijelaskan mengenai arahan 

pengerjaan tugas yang benar.  

2.3. Imbalan Moneter 

 Imbalan moneter merupakan sistem penghargaan yang diberikan 

organisasi kepada anggotanya. Oleh karena itu, imbalan moneter merupakan salah 

satu cara yang mungkin dapat digunakan organisasi untuk menentukan komitmen 

anggota terhadap organisasinya (Marganingsih dan Martani, 2010).  
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 Allen dan Helms (2001) menyatakan bahwa imbalan moneter dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang, motivasi tersebut akan mempengaruhi kinerja 

individu yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kinerja organisasi. 

Seseorang yang mendapatkan imbalan atas penyelesaian tugasnya akan lebih 

termotivasi untuk menjaga stabilitas kinerjanya atau meningkatkannya. Jeffrey 

(2003) juga menyatakan bahwa seseorang akan memilih imbalan moneter apabila 

kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. 

2.4. Tekanan Anggaran Waktu 

 Tekanan anggaran waktu merupakan keadaan ketika suatu satuan kerja 

audit mengalokasikan waktu yang sangat terbatas yang digunakan oleh auditor 

untuk menyelesaikan prosedur audit tertentu (Margheim et al., 2005). De Zoort 

dan Lord (1997) mendefinisikan tekanan anggaran waktu sebagai kendala waktu 

yang mungkin timbul karena keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk 

melaksanakan tugas. Sososutikno (2005) menyatakan bahwa tekanan anggaran 

waktu adalah keadaan yang menuntut auditor melakukan efisiensi terhadap 

anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu anggaran 

yang sangat ketat dan kaku.  

 Berdasarkan pengertian tersebut tekanan anggaran waktu merupakan hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan oleh auditor. Menurut Basuki dan 

Mahardani (2006), anggaran waktu merupakan hal yang sangat penting bagi 

seluruh KAP karena anggaran waktu menyediakan dasar dalam memperkirakan 

biaya audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja auditor. Adanya tekanan anggaran waktu membuat auditor 



15 

 

harus bekerja lebih cepat, semakin cepat waktu pekerjaan audit, maka biaya 

pelaksanaan audit akan semakin kecil. Auditor yang menyelesaikan pekerjaan 

melebihi batas waktu yang telah dianggarkan, kinerjanya juga akan dinilai kurang 

baik oleh atasan (Muhshyi, 2013). 

 Menurut Lestari (2010), adanya tekanan anggaran waktu menimbulkan 

kemungkinan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur audit. Nataline (2007) 

menyatakan bahwa ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, seorang auditor 

dapat memberikan tanggapan dengan dua cara, yaitu fungsional atau 

disfungsional. Perilaku fungsional berarti bahwa ketika auditor menerima tekanan 

anggaran waktu, maka akan bekerja lebih baik dan menggunakan waktu dengan 

sebaik-baiknya. Sedangkan perilaku disfungsional berarti bahwa auditor akan 

cenderung mengurangi kualitas audit dengan tujuan memenuhi batas waktu yang 

telah dianggarkan. 

2.5. Kompleksitas Tugas 

 Menurut Campbell (1988) kompleksitas tugas adalah proses untuk 

menyelesaikan suatu tugas yang memerlukan sejumlah struktur dan kejelasan 

tugas yang diberikan. Kompleksitas tugas akan meningkat disebabkan 

meningkatnya sejumlah proses dan berkurangnya tingkat struktur. Pengertian 

yang lain dinyatakan bahwa kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak 

terstruktur, membingungkan dan sulit (Sanusi dan Iskandar, 2007). Wood (1986) 

menyatakan bahwa kompleksitas tugas adalah fungsi dari tugas itu sendiri.  

  Berdasarkan pengertian tersebut, setiap tugas memiliki tingkat kesulitan 

bergantung pada kejelasan tugas itu sendiri. Selain itu, kompleksitas tugas juga 
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bergantung terhadap kemampuan atau persepsi individu dalam menghadapi tugas 

tersebut, sebagaimana Jiambalvo dan Pratt (1982) yang menyatakan bahwa 

beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi 

dan sulit, sementara yang lain mempersepsikannya sebagai tugas yang mudah. 

Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa hal tersebut dapat 

memungkinkan suatu pekerjaan audit sulit bagi seseorang atau mudah bagi yang 

lainnya.  

 Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa kompleksitas 

tugas yang tinggi dapat muncul karena adanya ambiguitas dan struktur yang 

lemah dari tugas tersebut. Chung dan Monroe (2001) juga menyatakan beberapa 

faktor penyebab tingginya kompleksitas tugas dalam pengauditan, antara lain 

banyaknya informasi yang tidak relevan, dan adanya ambiguitas yang tinggi. 

2.6. Self-Efficacy 

 Bandura (1993) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kepercayaan 

individu terhadap kemampuan diri sendiri dalam melaksanakan tugas pada tingkat 

tertentu, yang dapat mempengaruhi aktifitas pribadi dalam mencapai suatu tujuan. 

Woolfolk (2004) menyatakan bahwa self-efficay adalah kepercayaan terhadap 

kompetensi personal dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. 

 Kepercayaan seseorang terhadap kemampuan diri sendiri dalam 

melaksanakan tugas dapat mempengaruhi aktifitas pribadi dalam pencapaian 

tujuan (Bandura, 1993), sehingga kepercayaan tersebut sangat penting dan 

diperlukan oleh setiap orang. Bandura (1986), menyatakan bahwa kepercayaan 

tersebut dapat dipengaruhi atau bersumber dari lima faktor, antara lain: 
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1. Pencapaian kinerja 

Pencapaian kinerja didasarkan pada pengalaman seseorang ketika dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Seseorang yang berhasil 

melaksanakan tugasnya dengan baik, maka self-efficacy pada diri orang 

tersebut akan meningkat. Sedangkan ketika seseorang gagal melaksanakan 

tugasnya dengan baik, maka akan menurunkan self-efficacy. 

2. Pengalaman orang lain 

Self-efficacy seseorang dapat meningkat ketika melihat pengalaman orang 

lain. Keberhasilan orang lain dalam mencapai sesuatu akan dapat membuat 

sesorang meyakini bahwa dirinya juga dapat mencapai hal yang sama. Hal 

tersebut juga dapat berlaku sebaliknya yaitu ketika sesorang melihat orang 

lain dengan kemampuan yang baik mengalami kegagalan, maka hal 

tersebut dapat menurunkan self-efficacy. 

3. Persuasi verbal  

Persuasi verbal bertujuan untuk meyakinkan seseorang bahwa ia memiliki 

kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Sesorang yang 

dapat diyakinkan secara verbal, maka self-efficacy akan meningkat 

sehingga orang tersebut mampu berusaha lebih keras untuk mencapai 

tujuan yang diinginkannya. 

4. Dorongan emosional 

Keadaan emosi sesorang dapat mempengaruhi pengharapan orang tersebut 

terhadap tujuan yang ingin dicapainya. Seseorang yang merasa cemas dan 
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khawatir bahwa dirinya akan gagal akan menurunkan keyakinan orang 

tersebut terhadap kemampuan dirinya. 

5. Keadaan dan reaksi fisiologis 

Seseorang dapat menggunakan reaksi fisiologis yang ada pada dirinya 

untuk menilai kemampuannya dalam menghadapi suatu keadaan. Perasaan 

bergejolak yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu keadaan, 

membuat orang berpikir bahwa dirinya tidak mampu menghadapi tekanan, 

sedangkan seseorang yang tidak merasakan reaksi fisiologis pada dirinya 

ketika mengahadapi sesuatu maka dirinya akan memiliki keyakinan untuk 

mencapai keberhasilan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai self-efficacy, selain 

menjelaskan sumber dari self-efficacy pada diri seseorang, Bandura (1997) juga 

membagi self-efficacy ke dalam beberapa dimensi. Bandura (1997) menyatakan 

bahwa self-efficay terdiri atas tiga dimensi, yaitu: 

1. Dimensi magnitude/level  

Dimensi magnitude adalah dimensi yang berkaitan dengan tingkat 

kesulitan tugas. Seseorang cenderung memilih tugas yang tingkat 

kesulitannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang yang memiliki self-

efficacy yang tinggi terhadap suatu tugas menyadari bahwa tingkat 

kesulitan tugas tersebut berada di bawah atau setara dengan kemampuan 

yang dimilikinya. 
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2. Dimensi generality 

Dimensi generality menjelaskan tentang kemampuan individu dalam 

menguasai tugas-tugas tertentu. Setiap tugas memiliki ruang lingkup yang 

berbeda sehingga tingkat keyakinan juga akan berbeda tergantung dari 

tugas yang diterima. Kemampuan yang dimiliki setiap individu juga 

berbeda-beda, maka semakin luas kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang tertentu, self-efficacy yang 

dimiliki juga akan semakin tinggi. 

3. Dimensi strength 

Dimensi strength berkaitan dengan kekuatan seseorang dalam meyakinkan 

dirinya sendiri. Self-efficacy yang tinggi menunjukkan suatu keyakinan 

bahwa tindakan yang akan dilakukan dapat memberikan hasil sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian dan teori yang telah diuraikan, self-efficacy 

merupakan suatu aspek di dalam diri seseorang yang sangat diperlukan dalam 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Self-efficacy yang dimiliki seorang karyawan 

dapat menimbulkan motivasi bagi karyawan tersebut untuk mencapai kinerja 

secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.    

2.7. Komitmen Organisasi 

  Menurut Cherrington (1996) komitmen organisasi merupakan nilai 

personal yang cenderung mengacu pada sikap loyalitas terhadap organisasi. 

Robbins (2003) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap 

yang menunjukkan perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi. Menurut 
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Mowday et al. (1979), komitmen organisasi merupakan suatu sikap yang 

menunjukkan seseorang memiliki keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap 

nilai dan sasaran yang akan dicapai organisasi. 

 Miller dan Lee (2001) menjelaskan bahwa komitmen organisasi adalah 

keadaan ketika seorang anggota organisasi merasa memiliki kewajiban terhadap 

organisasi sehingga keyakinan tersebut membuat anggota tersebut bertahan di 

dalam organisasi. Mathis dan Jackson (2004) juga menyatakan bahwa komitmen 

organisasi menunjukkan tingkat keyakinan dan penerimaan seorang anggota 

terhadap tujuan yang ingin dicapai organisasi yang membuat anggota organisasi 

ingin bertahan di dalam organisasi. 

 Seorang anggota organisasi tidak dapat menunjukkan komitmen terhadap 

organisasinya dengan mudah dan cepat. Komitmen organisasi membutuhkan 

suatu proses yang bertahap. Steers (1977) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi komitmen anggota organisasi, yaitu: 

1. Ciri pribadi pekerja 

Ciri pribadi pekerja merupakan karakteristik dari anggota organisasi yang 

meliputi tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan masa 

kerja (Mathieu dan Zajac, 1990). Menurut Mathieu dan Zajac (1990), 

setiap karakteristik yang terdapat pada pekerja tersebut berhubungan 

dengan komitmen organisasi. 

2. Ciri pekerjaan 

Ciri pekerjaan merupakan karakterisik yang berkaitan dengan peran dan 

jabatan. Mathieu dan Zajac (1990) meneliti tentang hubungan antara 
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konflik peran dan tantangan tugas terhadap komitmen organisasi. Hasilnya 

menunjukkan hubungan positif antara tantangan tugas terhadap komitmen 

organisasi, serta hubungan negatif antara konflik peran atau kejelasan 

peran terhadap komitmen organisasi. 

3. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja adalah faktor yang memberikan kontribusi paling besar 

terhadap komitmen organisasi (Seniati, 2002). Pengalaman kerja meliputi 

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan, realisasi harapan, sikap 

rekan kerja yang positif terhadap organisasi (Steers, 1977) dan persepsi 

terhadap gaji serta norma kelompok yang berkaitan dengan kerja keras 

(Buchanan, 1974). Anggota organisasi yang memiliki pengalaman kerja 

yang lebih baik dapat memberikan komitmen yang lebih baik kepada 

organisasi. 

 Beberapa tipologi mengenai komitmen organisasi di antaranya dijelaskan 

oleh Allen dan Meyer (1993) dan Mowday et al. (1982). Allen dan Meyer (1993) 

menjelaskan tipologi komitmen organisasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: 

1. Komitmen afektif 

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional seorang 

anggota terhadap organisasinya. Anggota yang memiliki komitmen afektif 

yang tinggi akan merasa menjadi bagian dari organisasi dan ingin 

memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi. 
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2. Komitmen kontinuans 

Komitmen kontinuans berkaitan dengan pertimbangan anggota organisasi 

untuk memutuskan tetap bertahan dalam organisasi atau meninggalkan 

organisasi. Keputusan anggota organisasi untuk tetap bertahan dalam 

organisasi disebabkan karena adanya pertimbangan kerugian yang lebih 

besar apabila anggota tersebut meninggalkan organisasi.  

3. Komitmen normatif 

Komitmen normatif merpakan komitmen yang ada karena nilai-nilai atau 

kesadaran yang dimiliki oleh anggota organisasi. Anggota organisasi yang 

memiliki komitmen normatif akan merasa berkewajiban bertahan dalam 

organisasi atas kesadaran diri sendiri. 

Mowday et al. (1982) juga menjelaskan tipologi komitmen organisasi yang terdiri 

atas tiga ciri, yaitu: 

1. Keyakinan yang kuat dari anggota terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. Anggota yang memiliki keyakinan kuat terhadap tujuan 

organisasi akan lebih antusias dalam melaksanakan pekerjaan. 

2. Kesiapan anggota untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi. 

Anggota yang memiliki kesiapan atas tuntutan pekerjaan di dalam 

organisasi, akan lebih memudah untuk memberikan komitmen kepada 

organisasi. 

3. Keinginan yang kuat dari anggota untuk bertahan di dalam organisasi. Hal 

tersebut berkaitan dengan sikap anggota terhadap nilai dan tujuan 

organisasi. Nilai dan tujuan pribadi anggota organisasi yang sesuai dengan 
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nilai dan tujuan organisasi akan menghasilkan komitmen dari anggota 

organisasi untuk bertahan dalam organisasi (Seniati, 2002). 

2.8. Motivasi  

 Reksohadiprodjo (1990) menjelaskan definisi motivasi sebagai keadaan 

dalam diri seseorang yang menyebabkan adanya dorongan keinginan bagi 

seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Moekijat (1992) menyatakan bahwa motivasi merupakan proses atau faktor yang 

mendorong atau mengarahkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Samsudin (2005) mengartikan  motivasi sebagai proses mempengaruhi seseorang 

atau kelompok kerja agar mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. 

Robbins dan Judge (2007) juga mendefinisikan motivasi sebagai proses untuk 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha yang harus dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 Menurut Heidjrachman (2000) secara garis besar, terdapat tiga kelompok 

teori motivasi yang sudah dikenal di kalangan pakar manajemen sumber daya 

manusia, yaitu content theory, process theory, dan reinforcement theory. Content 

theory berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan seseorang yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Process theory berkaitan dengan cara yang digunakan dalam memotivasi dan 

tujuan seseorang dimotivasi. Reinforcement theory berkaitan dengan penguatan 

motivasi seseorang dengan menjelaskan konsekuensi perilaku di masa lalu 

terhadap masa yang akan datang.  
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 Berdasarkan content theory, penyebab seseorang termotivasi untuk 

melakukan suatu tindakan adalah atas dasar untuk memenuhi kebutuhan. Salah 

satu teori yang menjelaskan kebutuhan tersebut adalah teori hierarki kebutuhan 

Maslow (Chandra, 2006). Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, seseorang 

memiliki tingkatan kebutuhan dasar yang membuat seseorang melakukan 

tindakan, dan apabila kebutuhan yang paling mendasar terpenuhi maka motivasi 

untuk melakukan tindakan tersebut berkurang dan berubah untuk memenuhi 

kebutuhan yang lainnya (Chandra, 2006). Adapun tingkatan hierarki kebutuhan 

Maslow (Chandra, 2006) dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang dapat dirasakan secara fisik 

oleh setiap orang. Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makan, 

minum, perlindungan fisik, kesehatan, dan seksual.  Kebutuhan tersebut 

merupakan kebutuhan yang paling dasar karena paling mudah dialami oleh 

setiap orang. 

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman 

bahaya, pertentangan dengan berbagai pihak, dan lingkungan hidup. 

Seseorang membutuhkan perlindungan dan kenyamanan dalam menjalani 

kehidupannya. 

3. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan seseorang untuk 

merasakan kehadiran dirinya dan orang lain di dalam kelompok 

masyarakat sehingga seseorang memiliki rekan untuk berinteraksi, 

berafiliasi dan saling menyanyangi. 
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4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan seseorang akan penghargaan 

atau penghormatan orang lain kepada dirinya, atas tindakan, pemikiran, 

hak-hak, dan kewajibannya. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang untuk menggunakan 

kemampuan dan menunjukkan potensinya kepada orang lain. Seseorang 

yang memiliki kebutuhan akan aktualisasi diri menginginkan dirinya dapat 

bermanfaat bagi orang lain. 

Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa motivasi merupakan energi 

yang menggerakkan tindakan anggota organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Keberhasilan motivasi tersebut juga bergantung kepada sikap mental 

anggota organisasi dalam menghadapi situasi kerja. Oleh karena itu, berkaitan 

juga dengan process theory, Mangkunegara (2005) menjelaskan prinsip-prinsip 

yang dapat diterapkan dalam memotivasi anggota organisasi. Prinsip-prinsip 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prinsip partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada anggota 

organisasi untuk berpartisipasi dalam menentukan tujuan organisasi. 

Adanya kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi akan membuat 

anggota merasa bahwa kontribusinya benar-benar dibutuhkan. Hal tersebut 

akan memberikan motivasi kepada anggota untuk berkontribusi secara 

maksimal di dalam organisasi. 

2. Prinsip komunikasi, yaitu mengkomunikasikan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi dengan baik, dan juga  

menjelaskan informasi atau arahan dengan jelas, Komunikasi yang baik 
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akan membuat anggota mudah memahami keinginan atau tujuan organisasi 

sehingga timbul semangat untuk bekerja. 

3. Prinsip mengakui andil bawahan, yaitu menghargai setiap peran anggota 

dalam pencapaian  tujuan organisasi. Anggota akan termotivasi utnuk 

bekerja lebih baik dan menunjkkan kemampuan maksimal ketika usahanya 

diakui dan dihargai oleh atasan. 

4. Prinsip pendelegasian wewenang, yaitu memberikan wewenang kepada 

bawahan untuk suatu waktu dapat mengambil keputusan atas 

pekerjaannya. Hal tersebut akan memotivasi bawahan untuk menunjukkan 

kemampuan terbaiknya karena telah mendapat kepercayaan dari atasan. 

5. Prinsip memberi perhatian, yaitu memperhatikan keinginan setiap anggota 

dan berusaha untuk memfasilitasinya. Bawahan atau anggota akan merasa 

dihargai dan segan untuk tidak mengikuti keinginan atasan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut juga dapat memberikan motivasi 

kepada bawahan. 

2.9. Kinerja 

 Mangkunegara (2005) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja anggota 

organisasi secara kualitas maupun kuantitas terhadap tanggung jawab yang telah 

diamanatkan kepadanya. Gibson et al. (1996) menyatakan bahwa kinerja 

karyawan merupakan suatu ukuran hasil kerja karyawan atau pelaksanaan tugas 

yang dapat dibandingkan dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh 

organisasi pada periode tertentu dan dapat digunakan sebagai pengukur prestasi 
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kerja. Bernardin dan Russel (1993) menyatakan bahwa kinerja adalah catatan hasil 

atas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam suatu periode waktu tertentu.  

 Mulyadi (1998) mendefinisikan kinerja auditor sebagai pelaksanaan 

penugasan pemeriksaan oleh akuntan publik secara obyektif atas laporan 

keuangan perusahaan atau suatu organisasi yang bertujuan untuk menilai 

kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil 

usaha perusahaan. Kinerja auditor juga diartikan sebagai evaluasi terhadap 

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

bawahan langsung (Kalbers dan Fogarty, 1995). 

 Bonner dan Sprinkle (2002) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja, yaitu orang, tugas dan lingkungan. Variabel orang adalah 

faktor-faktor atau karakteristik yang berasal dari dalam diri karyawan atau 

anggota organisasi yang digunakan untuk  menyelesaikan pekerjaannya. Variabel 

orang meliputi seperti kemampuan, pengetahuan, kepercayaan diri, dan motivasi. 

Variabel tugas adalah faktor-faktor yang ada pada tugas yang berpengaruh 

terhadap tingkat keberhasilan penyelesaian tugas tersebut, seperti kompleksitas 

tugas, kejelasan tugas, jumlah informasi yang diperoleh untuk menyelesaikan 

pekerjaan, dan sebagainya. Variabel lingkungan adalah keadaan lingkungan di 

sekitar orang yang melaksakan pekerjaan yang dapat mendukung atau 

menghambat keberhasilan penyelesaian pekerjaan. 

 

 



28 

 

2.10. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Marganingsih dan 

Martani (2010) yang berjudul Anteseden Komitmen Organisasi dan Motivasi: 

Konsekuensinya terhadap Kinerja Auditor Intern Pemerintah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Marganingsih dan Martani (2010) meneliti tentang hubungan 

antara faktor-faktor berupa budaya organisasi, gaya kepemimpinan, imbalan 

moneter, tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, dan diskusi reviu audit 

terhadap kinerja auditor internal pemerintah dengan komitmen organisasi dan 

motivasi sebagai faktor mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 

organisasi mempengaruhi komitmen organisasi, dan diskusi reviu kertas kerja 

audit dan komitmen organisasi merupakan anteseden dari motivasi auditor. Selain 

itu, komitmen organisasi, motivasi, tekanan anggaran waktu, dan diskusi reviu 

kertas kerja audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan budaya 

organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Peneliti menggunakan 

lima variabel independen dan dua variabel intervening yang digunakan oleh 

Marganingsih dan Martani (2010) sehingga hanya menyisakan satu variabel 

independen yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini yaitu diskusi reviu 

audit. 

 Selain penelitian Marganingsih dan Martani (2010), penelitian utama 

lainnya yang turut membentuk penelitian ini adalah penelitian Nadhiroh (2010) 

yang meneliti tentang pengaruh kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-

efficacy terhadap kinerja auditor dalam membuat audit judgement. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya satu dari lima hipotesis yang mendukung 
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yaitu orientasi penghindaran kinerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor 

dalam pembuatan audit judgment. Sedangkan variabel lain yang terdiri atas 

kompleksitas tugas, orientasi tujuan pembelajaran, self-efficacy dan orientasi 

tujuan pendekatan kinerja yang berinteraksi dengan kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit  judgment. Dua di 

antara tiga variabel independen dalam penelitian Nadhiroh (2010) yaitu 

kompleksitas tugas dan self-efficacy digunakan kembali oleh peneliti sebagai 

variabel independen tambahan dalam penelitian ini.    

 Beberapa penelitian pendukung antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Trisnaningsih (2007) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman good 

governenace, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman good governance tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun melalui mediasi dari 

independensi auditor, gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja 

auditor, tanpa dimediasi oleh komitmen organisai, budaya organisasi tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun komitmen organisasi 

menjadi mediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja auditor. 

 Penelitian pendukung lain adalah penelitian yang dilakukan Cahyasumirat 

(2006) yang meneliti tentang peharuh profesionalisme dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja auditor internal dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya empat dari tujuh hipotesis yang 

diterima yaitu profesionalisme berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, profesionalisme berpengaruh 
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positif terhadap kinerja melalui kepuasan kerja, dan komitmen organisasi  

berpengaruh positif terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Penelitian lainnya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2006) yang meneliti tentang 

pengaruh tindakan supervisi terhadap kinerja auditor internal dengan motivasi 

kerja sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dan jga 

menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan mediasi hubungan antara tindakan 

supervisi dan kinerja auditor. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Marganingsih 

dan Martani 

(2010) 

Anteseden Komitmen 

Organisasi dan Motivasi: 

Konsekuensinya terhadap 

Kinerja Auditor Intern  

Pemerintah  

1) Budaya organisasi dapat 

meningkatkan komitmen 

auditor terhadap organisasi 

yang menaunginya. 

2) Diskusi dalam reviu kertas kerja 

audit dan komitmen organisasi 

dapat mempengaruhi secara 

signifikan motivasi auditor 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

3) Komitmen organisasi, motivasi 

auditor, dan diskusi dalam reviu 

kertas audit mempengaruhi 

secara positif kinerja auditor. 

4) Budaya organisasi dan tekanan 

anggaran waktu memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja auditor, namun 

dengan arah yang berlawanan 

dengan hipotesis dalam 

penelitian ini. Budaya 

organisasi mempunyai 
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pengaruh negatif dengan kinerja 

auditor, sedangkan tekanan 

anggaran waktu mempunyai 

pengaruh positif dengan kinerja 

auditor. 

5) Gaya kepemimpinan, imbalan 

moneter, dan kompleksitas 

tugas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja auditor. 

Nadhiroh 

(2010) 

Pengaruh Kompleksitas, 

Orientasi tujuan, dan Self-

efficacy terhadap Kinerja 

Auditor dalam Pembuatan 

Audit Judgement 

1) Orientasi penghindaran kerja 

berpengaruh negatif terhadap 

kinerja auditor dalam pembuatan 

audit judgement 

2) Kompleksitas tugas, orientasi 

tujuan pembelajaran, orientasi 

tujuan pendekatan kerja yang 

berinteraksi dengan kompleksitas 

tugas, dan self efficacy tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

auditor 

Trisnaningsih 

(2007) 

Independensi Auditor dan 

Komitmen Organisasi 

sebagai Mediasi Pengaruh 

Pemahaman Good 

Governance, Gaya 

Kepemimpinan, dan 

Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Auditor 

1) Pemahaman good governance 

tidak berpengaruh langsung 

terhadap kinerja auditor, 

melainkan berpengaruh tidak 

langsung melalui independensi 

auditor 

2) Gaya kepemimpinan berpengaruh 

langsung terhadap kinerja 

auditor, tetapi komitmen 

organisasi bukan merupakan 

variabel intervening dalam 

hubungan antara gaya 

kepemiminan dengan kinerja 

auditor 

3) Budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

auditor, namun komitmen 

organisasi memediasi hubungan 

antara budaya organisasi terhadap 

kinerja auditor 
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Cahyasumirat 

(2006) 

Pengaruh Profesionalisme 

dan Komitmen Organisasi 

terhadap Kinerja Auditor 

Internal dengan Kepuasan 

Kerja sebagai Variabel 

Intervening 

1) Profesionalisme auditor 

berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja 

2) Kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor 

3) Profesionalisme berengaruh 

positif terhadap kinerja auditor 

melalui kepuasan kerja 

4) Komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja   

Chandra 

(2006) 

Pengaruh Tindakan 

Supervisi terhadap kinerja 

Auditor Internal dengan 

Motivasi Kerja sebagai 

Variabel Intervening 

1) Tindakan supervisi 

berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja 

2) Tindakan supervisi 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor melalui 

motivasi kerja  

Sumber; data primer (diolah) 

2.11. Rerangka Pemikiran Teoritis 

 Berdasarkan kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka 

pemikiran teoritis yang dapat dibangun ditunjukkan pada gambar 2.1. Gambar 2.1 

menunjukkan pengaruh faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, imbalan 

moneter, tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas dan self-efficacy terhadap 

kinerja auditor dengan komitmen organisasi dan motivasi sebagai variabel 

intervening antara budaya organisasi, gaya kepemimpinan, imbalan moneter, 

tekanan anggaran waktu, dan kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor.  
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Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran Teoritis 

 

CU
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Keterangan: 

AP = Kinerja auditor (Auditor’s Performance)  
OC = Komitmen organisasi (Organizational Commitment)  
CU = Budaya organisasi (Organizational Culture)  
LS = Gaya kepemimpinan (Leadership Style)  
MI = Imbalan moneter (Monetary Incentives)  
MO = Motivasi (Motivation) 
TBP = Tekanan anggaran waktu (Time Budget Pressure)  
TC = Kompleksitas tugas (Task Complexity)  
SE = Self-efficacy 

2.12. Pengembangan Hipotesis 

2.12.1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Komitmen Organisasi 

 Penelitian mengenai hubungan budaya organisasi dengan komitmen 

organisasi telah dilakukan oleh Lok dan Crawford (2004). Lok dan Crawford 

(2004) menguji pengaruh budaya organisasional dan gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional kepada para manajer di Australia 
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dan Hongkong (Trisnaningsih, 2007). Penelitian lain yang menguji pengaruh 

budaya organisasi terhadap komitmen organisasi antara lain dilakukan oleh 

Manetje dan Martins (2009), Boon dan Arumugam (2006), Odom et al. (1990), 

serta Perry dan Porter (1982) (Marganingsih dan Martani, 2010). 

 Hasil penelitian Lok dan Crawford (2004) menyatakan bahwa budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi untuk sampel kombinasi (Trisnaningsih, 2007; 

Marganingsih dan Martani, 2010). Penelitian lainnya oleh Manetje dan Martins 

(2009), Odom et al. (1990), serta Perry dan Porter (1982) menunjukkan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi (Marganingsih dan 

Martani, 2010). Boon dan Arumugam (2006) juga membuktikan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi (Marganingsih dan 

Martani, 2010). 

 Menurut Trisnaningsih (2007), budaya organisasi merupakan hasil 

kesepakatan bersama di antara anggota organisasi mengenai nilai-nilai atau aspek 

penting organisasi. Budaya tersebut dapat menjadikan anggota organisasi 

memiliki rasa tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang 

disepakati dan dapat menciptakan komitmen anggota terhadap organisasi. 

Marganingsih dan Martani (2010) menyatakan bahwa pemimpin organisasi yang 

dapat menyebarluaskan budaya organisasi yang baik, mengayomi seluruh 

anggota, serta mampu memberikan arahan yang jelas akan dapat mempengaruhi 

sikap anggota terutama komitmen terhadap organisasi. Berdasarkan hasil 
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penelitian sebelumnya dan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

2.12.2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi 

 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi telah 

dilakukan beberapa peneliti antara lain Lok dan Crawford (2004), Avolio et al. 

(2004), dan Jean Lee (2005) (Trisnaningsih, 2007). Lok dan Crawford (2004) 

menguji pengaruh budaya organisasional dan gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional kepada para manajer di Australia 

dan Hongkong (Trisnaningsih, 2007). Avolio et al. (2004) menguji hubungan 

kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi dengan psychological 

empowerment sebagai pemediasi dan juga structural distance sebagai pemoderasi 

(Trisnaningsih, 2007). Jean Lee (2005) menguji pengaruh kepemimpinan dan 

perubahan anggota pimpinan terhadap komitmen organisasi (Trisnaningsih, 

2007).  

 Hasil penelitian Lok dan Crawford (2004) menyatakan bahwa budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi untuk sampel kombinasi (Trisnaningsih, 2007). Avolio 

et al. (2004) menyatakan bahwa psychological empowerment memediasi 

hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi, dan 

structural distance memoderasi hubungan kepemimpinan transformasional dan 

komitmen organisasi (Trisnaningsih, 2007). Hasil penelitian Jean Lee (2005) 

menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan 
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dimensi leader-member exchange (LMX) dan komitmen organisasi 

(Trisnaningsih, 2007). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi    

2.12.3. Pengaruh Imbalan Moneter terhadap Komitmen Organisasi  

 Marganingsih dan Martani (2010) mengungkapkan beberapa penelitian 

terdahulu mengenai hubungan imbalan moneter dan komitmen organisasi, antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Riedel et al. (1988), serta Djati dan Khusaini 

(2003). Hasil penelitian Riedel et al. (1988) menunjukkan bahwa seorang 

karyawan yang menerima imbalan moneter akan memiliki komitmen yang lebih 

besar daripada seseorang yang tidak menerima imbalan moneter (Marganingsih 

dan Martani (2010). Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Djati dan Khusaini 

(2003) menyatakan bahwa karyawan yang merasa puas atas kompensasi yang 

diterimanya akan berpengaruh positif terhadap komitmen karyawan tersebut, 

begitu juga sebaliknya, karyawan yang tidak merasa puas atas kompensasi yang 

diterimanya cenderung akan menurunkan komitmennya terhadap organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

H3: Imbalan moneter berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

2.12.4. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Motivasi Auditor 

 Prasita dan Adi (2007) mengungkapkan bahwa auditor yang merasa 

tertekan oleh keterbatasan alokasi waktu yang dimiliki, akan cenderung 

melakukan pelanggaran terhadap prosedur audit dan perilaku-perilaku yang tidak 
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etis. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu akan cenderung 

menurunkan motivasi auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap motivasi auditor 

2.12.5. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Motivasi Auditor  

 Bonner dan Sprinkle (2002) menyatakan bahwa kompleksitas tugas dapat 

menurunkan usaha atau motivasi seseorang, meningkatkan atau menurunkan 

usaha yang diarahkan untuk pengembangan strategi, dan dapat menurunkan 

kinerja jangka pendek maupun kinerja jangka panjang. Selain itu, menurut 

Kreitner dan Kinichi (2005), organisasi dengan jenis pekerjaan yang banyak dan 

unit yang berbeda akan mengalami masalah yang lebih rumit dalam hal manajerial 

dan organisasi daripada organisasi yang memiliki jenis pekerjaan dan departemen 

yang lebih sedikit. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian sebelumnya peneliti 

menduga bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap motivasi 

auditor, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H5: Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap motivasi auditor  

2.12.6. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aditor 

 Mayer dan Schoorman (1992) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja. Ketchand dan Strawser 

(2001) juga menguji hubungan antara berbagai dimensi dari komitmen organisasi 

terhadap kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berhubungan dengan kinerja. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Siders et 

al. (2001) dan Jaramillo et al. (2005) yang menyatakan bahwa komitmen 
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organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Berdasarkan penelitian terdahulu 

peneliti menduga bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan positif dengan 

kinerja auditor, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H6: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor    

2.12.7. Pengaruh Motivasi Auditor terhadap Kinerja Auditor  

 Larkin (1990) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas 

dalam mengukur kinerja auditor, antara lain kemampuan, komitmen profesional, 

motivasi, dan kepuasan kerja. Oleh karena itu, motivasi auditor diduga merupakan 

salah satu aspek yang dapat meningkatkan kinerja auditor (Marganingsih dan 

Martani, 2010). Selain itu, Mathis dan Jackson (2004) juga menyatakan bahwa 

tingkat usaha yang dicurahkan seseorang atau motivasi individu merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya peneliti menduga bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor, maka hipotesis penelian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H7: Motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor  

2.12.8. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aditor 

 Penelitian mengenai hubungan budaya organisasi dengan kinerja auditor 

salah satunya telah dilakukan oleh Flamholtz dan Narasimhan (2005) yang 

meneliti tentang pengaruh perbedaan elemen-elemen budaya terhadap kinerja 

keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa elemen dari budaya 

organisasi memilik pengaruh yang berbeda terhadap kinerja keuangan. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Saeed dan Hassan (2000) menyatakan bahwa budaya 

organisasi dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, interaksi dan kinerja dalam 
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organisasi. Marganingsih dan Martani (2010) juga menduga bahwa budaya 

organisasi tidak hanya dapat mempengaruhi sikap karyawan agar lebih baik 

namun juga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya dan uraian tersebut maka peneliti juga menduga bahwa budaya 

organisasi dapat meningkatkan kinerja auditor, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H8: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor  

2.12.9. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aditor 

 Alberto et al. (2005) sebagaimana dikutip oleh Trisnaningsih (2007) 

menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Trisnaningsih (2007) juga membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Siagian (2002) menyatakan 

bahwa ketika para manajer perlu mengembangkan karyawan, membangun iklim 

motivasi, menjalankan fungsi-fungsi manejerial dalam rangka menghasilkan 

kinerja yang tinggi dan meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer perlu 

menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Berdasarkan uraian tersebut dan penelitian 

sebelumnya peneliti menduga bahwa gaya kepemimpinan memiliki hubungan 

positif dengan kinerja auditor, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H9: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

2.12.10. Pengaruh Imbalan Moneter terhadap Kinerja Aditor 

 Allen dan Helms (2001) menyatakan bahwa imbalan moneter 

mempengaruhi motivasi dan motivasi mempengaruhi kinerja. Condly et al. (2003) 
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melakukan pengujian pengaruh imbalan terhadap kinerja, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa imbalan moneter cenderung meningkatkan kinerja daripada 

imbalan non moneter. Pendapat yang lain juga menyatakan bahwa besaran 

imbalan moneter seperti gaji dan tunjangan tentunya akan mempengaruhi tingkat 

kerja auditor (Libby dan Lipe, 1992; Sprinkle, 2000; Jenkins et al. 1998). 

Berdasarkan penetian sebelumnya peneliti menduga bahwa imbalan moneter akan 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H10: Imbalan moneter berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

2.12.11. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Aditor 

 Ahituv dan Igbaria (1998) berpendapat bahwa tekanan anggaran waktu 

dapat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Liyanarachchi dan McNamara 

(2007) juga menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu dapat menyebabkan 

seorang auditor melakukan penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan audit, 

seperti mengurangi pekerjaan pada prosedur audit tertentu, menggunakan bukti 

audit yang memiliki kualitas rendah, atau menghilangkan sebagian prosdur audit. 

Rhode (1978) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu merupakan penyebab 

dari penurunan kualitas audit. Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa tekanan 

anggaran waktu merupakan faktor utama penyebab terjadinya penurunan kualitas 

audit (Alderman dan Deitrick, 1982; Willett dan Page, 1996). Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut, peneliti menduga bahwa 

tekanan anggaran waktu dapat menyebabkan seorang auditor melakukan tindakan 

yang dapat menurunkan kualitas audit sehingga kinerja auditor tidak sesuai 
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dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H11: Tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor   

2.12.12. Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Kinerja Aditor 

 Penelitian yang dilakukan oleh Simnett dan Trotman (1989) menemukan 

bahwa kinerja secara umum akan menurun pada saat kompleksitas tugas 

meningkat. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Prasita dan Adi (2007) bahwa 

peningkatan kompleksitas tugas akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas 

tersebut. Barron dan Harackiewicz (2001) juga menyatakan bahwa kompleksitas 

tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja. Kanfer dan Ackerman (1989) 

menyatakan bahwa kompleksitas tugas yang melebihi sumber daya seseorang 

akan menyebabkan penurunan kinerja. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

peneliti menduga bahwa kompleksitas tugas yang melebihi kemampuan maupun 

sumber daya yang dimiliki seorang auditor atau KAP akan cenderung 

menyebabkan penurunan kinerja atau keberhasilan tugas tersebut. Oleh karena itu, 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H12: Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor 

2.12.13. Pengaruh Self-efficacy terhadap Kinerja Aditor 

 Locke dan Latham (1990) menyatakan bahwa self-efficacy berhubungan 

dengan kinerja. Penelitian yang dilakukan Philips dan Gully (1997) menunjukkan 

bahwa umumnya self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja. Ilyas et al. 

(2007) juga meneliti tentang pengaruh self-efficacy terhadap kinerja mahasiswa di 

perguruan tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan  menunjukkan hubungan yang 
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positif antara self-efficay dan kinerja mahasiswa. Bell dan Kozlowsky (2002) yang 

melakukan penelitian serupa juga menunjukkan hubungan yang positif antara 

orientasi tujuan pembelajaran dan self-efficacy mempunyai hubungan positif 

dengan kinerja. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya peneliti menduga 

bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sehingga 

hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H13: Self-efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja auditor� 

2.12.14. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Motivasi Aditor 

 Trisnaningsih (2001) membuktikan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap motivasi auditor. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Marganingsih dan Martani (2010) juga  menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi auditor. 

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menduga bahwa auditor yang memiliki 

komitmen terhadap organisasi atau tempat bekerja akan memiliki motivasi untuk 

melaksanakan pekerjaannya tersebut. Oleh karena, hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H14: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap motivasi auditor. 


