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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Studi tentang kinerja merupakan topik yang menarik untuk dibahas dan 

dapat dijadikan pertimbangan untuk mengkaji model pergantian karyawan.  

Kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam suatu kurun waktu 

tertentu. Kinerja seseorang akan menentukan keberhasilan atau kesuksesan 

organisasi. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, salah satunya 

adalah gaya kepemimpinan. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan dengan antusias yaitu mencapai tujuan organisasi sesuai dengan 

keinginan pemimpin (Keith, 2001). Maka dari itu pemimpin harus memiliki cara 

terbaik untuk mempengaruhi anak buahnya demi tercapainya tujuan perusahaan 

dan pemimpin memiliki fungsi vital dalam sebuah perusahaan karena yang 

menentukan kemana arah perusahaan di masa mendatang. Gibson et.al., (2002) 

menerangkan bahwa kepemimpinan adalah konsep yang lebih sempit daripada 

manajemen. Manajer dalam organisasi formal bertanggung jawab dan dipercaya 

dalam melaksanakan fungsi manajemen. Pemimpin kadang terdapat pada 

kelompok informal, sehingga tidak selalu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi 

manajemen. Seorang manajer yang ingin berhasil maka dituntut untuk memiliki 

kepemimpinan yang efektif. Bagaimana usaha seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi orang lain atau agar bawahan mengikuti apa yang diperintahkan 
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akan sangat tergantung dari gaya kepemimpinan yang digunakan. Namun 

demikian tidak ada gaya kepemimpinan yang efektif berlaku umum untuk segala 

situasi (Gibson et.al., 2002). 

Gaya kepemimpinan menurut Keith (2001) adalah pola tindakan 

pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan oleh para pegawainya. 

Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam 

politik. Apabila gaya kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi 

diterapkan dengan baik maka akan membuat karyawan yang bekerja dalam 

perusahaan tersebut merasa puas terhadap pemimpinnya. Maka dengan demikian 

dapat dikatakan semakin baik gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan 

maka akan semakin meningkatkan kepuasan kerjanya. Pada penelitian ini 

menggunakan gaya kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan yang 

memiliki kharisma, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual dan pertimbangan 

individu dari pimpinan kepada bawahannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lawalata (2006) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Jadi semakin baik 

gaya kepemimpinan akan semakin membuat kinerja auditor semakin meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2007) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Jadi apabila gaya 

kepemimpinan yang diterapkan semakin baik dalam sebuah perusahaan, maka  

akan semakin meningkatkan kinerja karena karyawan akan bekerja dengan 

semakin baik dengan gaya kepemimpinan atasan yang peduli dan memiliki 

kharisma, serta dapat memotivasi bawahannya.  
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Komardi (2009) dan Subroto (2000) menyimpulkan bahwa semakin 

transformasional maka akan semakin meningkatkan kinerja. Jadi dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Samson (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyuddin dan Djumino 

(2005) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan 

diterapkan maka akan semakin meningkatkan kinerja.   

Tampubolon (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara etos kerja terhadap kinerja. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian Haryanto (2007) dan Kusnan (2006) yang menyatakan bahwa etos 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Jadi dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa dengan etos kerja yang semakin baik akan meningkatkan kinerja karyawan 

yang bekerja di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena seseorang dengan etos kerja yang tinggi akan semakin membuatnya 

memiliki semangat dan prinsip teguh dalam bekerja, sehingga kinerjanya akan 

semakin meningkat. 

Penelitian Sarlita dan Agustia (2009) menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Dengan adanya semakin 

meningkatnya motivasi kerja berarti dorongan dari dalam diri seseorang untuk 

bekerja semakin tinggi sehingga akan semakin meningkatkan kinerjanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2007) menyatakan bahwa motivasi 



 4

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Semakin tinggi motivasi kerja maka 

akan semakin meningkatkan kinerja. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Samson (2006) dan Narmodo dan Wadji (2006).  

Budaya organisasi juga diyakini akan mempengaruhi kinerja auditor. 

Dengan adanya budaya yang semakin kondusif akan semakin meningkatkan 

kinerja seorang auditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lawalata (2006) 

dan Koesmono (2005) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

budaya oragnisasi terhadap kinerja. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan  oleh Soedjono (2005) yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan oleh  Sarlita dan 

Agustia (2009), Lawalata (2006), dan Kusnan (2006) yaitu menggunakan  

variabel gaya kepemimpinan, etos kerja, motivasi dan budaya organisasi sebagai 

variabel yang mempengaruhi kinerja dan pada penelitian ini akan menggunakan 

sampel yaitu auditor KAP di Semarang. 

Maka dari berbagai uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: ”PENGARUH  GAYA 

KEPEMIMPINAN, ETOS KERJA, MOTIVASI DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
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1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor? 

2. Apakah etos kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor? 

3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor? 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh etos kerja terhadap kinerja 

auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja auditor. 

 
1.3.2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagi Pihak KAP: 

Sebagai bahan masukan yang diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam faktor yang mempengaruhi kinerja auditornya  

di masa mendatang. 

2. Bagi Kalangan Akademisi: 

Bagi kalangan akademisi yang terkait penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai tambahan informasi atau referensi yang 

berhubungan dengan gaya kepemimpinan, etos kerja, budaya 

organisasi, motivasi, dan kinerja auditor. 

 

1.4.KERANGKA PIKIR 

 

 H1 (+) 

                                                   H2 (+) 

                                                 H3 (+) 

 

                                               H4 (+) 

 

 
Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, etos kerja, 

motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor pada KAP di 

Semarang. Semakin baik gaya kepemimpinan diterapkan, maka akan semakin 

meningkatkan kinerja auditor. Jika dikaitkan dengan etos kerja, maka etos kerja 
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yang semakin tinggi, juga maka akan semakin meningkatkan kinerja auditor. 

Seorang auditor dengan motivasi kerja yang tinggi, akan memiliki kinerja yang 

lebih baik. Serta adanya budaya organisasi yang mendukung maka akan semakin 

meningkatkan kinerja auditor.  

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pendahuluan  : Menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir, dan sistematika penulisan.  

Landasan Teori     : Pada bagian dijelaskan konsep teoritis yang relevan 

dengan pokok permasalahan penelitian ini serta 

pengembangan hipotesis yang didukung dengan 

reverensi beberapa hasil penelitian sebelumnya, serta 

definisi dan pengukuran variabel. 

Metode Penelitian   : Menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian yang meliputi: populasi, sampel, 

teknik sampling, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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