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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan variabel dan kesamaan objek penelitian dengan begitu saya 

lebih mudah mendapatkan teori-teori yang saya butuhkan. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Trisnangsih pada tahun 2007 yang melakukan penelitian 

tentang independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh 

pemahaman good governance, gaya kepemimpinan  dan budaya organisasi 

terhadap  kinerja auditor (Trisnaningsih, 2007). Dalam penelitian tersebut terdapat 

kesamaan variabel yaitu gaya kepemimpinan dan budaya organisasi hanya saja 

dalam penelitian gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dijadikan mediasi dari 

independensi auditor dan komitmen organisasi , jika dilihat dari subjeknya terdapat 

perbedaan yaitu penelitian dari Trisnangsih menggunakan objek auditor umum 

dalam hal ini beliau menggunakan KAP sedangkan saya menggunakan auditor 

internal pemerintah. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Trisnangsi 

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif secara langsung terhadap 

kinerja auditor namun budaya organisasi tidak bepengaruh secara langsung jika 

budaya organisasi dimediasi dengan komitmen organisasi maka budaya organisasi 

baru bisa berpengaruh terhadap kinerja auditor  

Selain penelitian dari Trisnangsih saya juga menggunakan penelitian dari 

Saputro Nugroho Widhi dan Dr. Erma Setyawati, Ak, M.M., tahun 2015 yang 
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meneliti tentang pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi dan pemahamangood governanceterhadap kinerja auditor pemerintah 

studi empiris pada bpkp perwakilan jawa tengah  dalam penelitian tersebut ada 

kesamaan variabel yaitu gaya kepemimpinan dan memiliki objek yang sama yaitu 

audit internal pemerintah hanya saja pada penelitian yang dilakukan Nugroho dan 

Erma mereka menggunakan audit internal BPKP, pada dasarnya Inspektorat dan 

BPKP termasuk kedalam APIP jadi pada dasarnya sama saja namun tugas pokok 

dan fungsinya berbeda. Dalam penelitian ini diketahui bahwa gaya kepemimpinan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. (Widi & Setyawati, 2015) 

Selain itu dalam penelitian Dewi Sandy Trang pada tahun 2013 yang meneliti 

tentang gaya kepemimpinan dan budaya organisasi pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan studi pada perwakilan bpkp provinsi sulawesi utara, memiliki variabel 

dan objek yang sama hanya saja yang membedakan Trang memilih objek BPKP 

saya menggunakan objek inspektorat sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan Widi dan Setyawati. Hasil dari penelitian Trang yaitu secara simultan, 

gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan namun tidak signifikan. Secara parsial budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (Trang, 

2013 ) 

Saya juga menggunakan penelitian dari (Kamaliah & dkk, 2008) yang meneliti 

tentang pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja 

terhadap kinerja akuntan pemerintah (studi empiris pada akuntan bpkp), memiliki 
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variabel yang sama seperti penelitian saya yaitu gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja, dan hanya berbeda pada objek penelitian saja sama 

halnya seperti penelitian dari Widi dan Trang, Kamilah dkk juga menggunakan 

BPKP sebagai objeknya. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 

akuntan pemerintah Pekanbaru. Jadi di BPKP gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kinerja akuntan yang mana jika gaya kepemimpinan berlangsung efektif 

maka akan meningkatkan kinerja akuntan dan akan memberikan pengaruh yang 

baik terhadap kinerja akuntan di BPKP. Variabel Budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel kinerja akuntan pemerintah. Jadi di BPKP 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja akuntan yang mana jika budaya 

organisasi berlangsung secara aktif dan efektif maka akan meningkatkan kinerja 

akuntan. 

Karena terjadi ketidak konsistenan penelitian diatas mengenai gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi, seperti penelitian dari Trisnangsih yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh langsung namun hasil 

penelitian dari Trang, dan Kamilah dkk menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh langsung, demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi 

dan Setyawati menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor namun di penelitian Trang dan Kamilah dkk menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerjaauditor. Maka saya melakukan 

penelitian ini untuk menguji secara empiris apakah memang gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi mampu mempengaruhi kinerja auditor khususnya pada 
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inspektorat karena dalam penelitian sebelumnya tidak ada penelitian yang 

menggunakan objek inspektorat, penelitian dari Trisnangsih menggunakan KAP 

sebagai objeknya lalu penelitian Widi dan Setyawati, Trang dan Kamilah dkk 

menggunakan BPKP sebagai objeknya.  

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. TPB (Theory of Planned Behavior) 

. TPB (Theory of Planned Behavior) adalah teori yang dikembangkan oleh 

Fishbein dan Ajzen (1975). TPB merupakan teori sebab akibat yang 

mengasumsikan bahwa perilaku sosial manusia dibawah tekanan dan dapat 

diprediksi berdasarkan niat (intention). TPB mengasumsikan tingkah laku individu 

ditampilkan karena alasan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut berpikir tentang 

konsekuensi tindakannya dan mengambil keputusan secara hati-hati untuk 

mencapai hasil tertentu dan menghindari hal-hal lain (Widyarini, 2009) 

Teori TPB menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh untuk apa 

individu-individu ingin melakukan sesuatu (sikap), apa yang individu pikirkan akan 

mereka lakukan (aturan sosial), apa yang bisa individu bisa lakukan (kebiasaan), 

dan konsekuensi atas perilaku yang individu pikirkan. Menurut TPB, intensi (niat) 

merupakan komponen yang penting penting dalam menbentuk suatu perilaku 

individu, dan lebih penting daripada sikap (Widyarini, 2009). Ada 3 faktor dalam 

TPB yang dapat menentukan niat seseorang, yaitu sikap pribadi, norma subjektif, 

dan perceived behavioral control.  

Teori ini erat kaitannya dengan gaya kepemimpinan karena sifat dibawah 

tekanan akan memebentuk niatan seseorang dengan kata lain apabila seorang 
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pemimpin mampu menekan bawahannya dengan baik maka niatan untuk bekerja 

akan meningkat dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemimpin. 

2. Teori Belajar Behavior Operant Conditioning 

B.F. Skinner sebagai tokoh teori belajar Operant Conditioning berpendapat 

bahwa belajar menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati, sedang 

perilaku dan belajar diubah oleh kondisi di lingkungan. Teori Skinner tahun 1954 

sering disebut Operant Conditioning yang berunsur rangsangan atau stimuli, 

respon, dan konsekuensi. Stimuli (tanda/syarat) bertindak sebagai pemancing 

respon, sedangkan konsekuensi tanggapan dapat bersifat positif atau negatif, namun 

keduanya memperkukuh atau memperkuat (reinforcement). 

Skinner menyebutkan bahwa banyak respon yang tidak hanya dipancing stimuli 

tetapi dapat dikondisikan pada stimuli lain. Respon ini adalah kategori perilaku 

pertama, disebut respondent behavior karena perilaku muncul sebagai respon atas 

stimuli. Selanjutnya dapat muncul kategori perilaku ke dua (perilaku yang tidak 

dipancing stimuli), yang disebut Operant Behavior sebab telah dikerjakan 

pebelajar. 

Dalam teori ini erat kaitannya dengan budaya organisasi maksudnya yaitu 

budaya organisasi merupakan stimuli yang dapat memepengaruhi respon sesorang. 

3. Pentingnya Auditor Internal dalam Pemerintahan 

Dalam PER/05/M.PAN/03/20 dijelaskan bahwa audit adalah adalah proses 

identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, 

obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan 
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tugas dan fungsi instansi pemerintah.  Sedangkan dalam (Missier, 2005) 

menjelaskan bahwa Internal audit merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk 

membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu 

menambah nilai perusahaan. Internal audit dilakukan secara independen dan 

obyektif berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan internal 

audit secara independen dan obyektif tersebut akan dapat diandalkan oleh pengguna 

informasi. 

Di Indonesia sendiri terdapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

yang memiliki fungsi dan tujuan untuk melakukan pengawasan. Adapun pengertian 

mengenai  pengawaas internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, 

sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. 

APIP sendiri terdiri atas : 

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 

jawab kepada Presiden;  

2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang 

bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND);  
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3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, 

dan;  

4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota. 

Dalam penelitian ini saya lebih menekankan pada Inspektorat Kabupaten/Kota 

yang memiliki fungsi pengawasan efektivitas dan efisiensi program-program yang 

dilakukan oleh pemerintah. Sebagai auditor internal pemerintah Inspektorat 

memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) hal yaitu;  

1) Pengawasan yang dimaksud dapat berupa pencegahan terhadap kesalahan 

pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan terhadap kelalaian pegawai 

daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap 

terjadinya kesalahan dalam pengunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat 

SKPD serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah.  

2) Pemeriksaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait 

dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut 

dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan 

fungsi pemeriksaan, inspektorat harus dapat menemukan semua kesalahan 

yang material yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik kesalahan 

dalam penyajian angka maupun kesalahan akibat dilanggarnya prosedur-

prosedur tertentu dalam pengelolaan keuangan.  
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3) Pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan 

yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang seseuai dengan 

azas akuntabilitas dan transparansi. (Sujana, 2012) 

Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum 

pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.Lembaga ini 

merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat 

daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan 

pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

di daerah. 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat 

mempunyai beberapa fungsi. Pertama, perencanaan program pengawasan. Kedua, 

merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan. Ketiga, pemeriksaan, 

pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 

Oleh sebab itu auditor internal pemerintah itu sangat penting yaitu untuk 

mengetahui apakah jalannya suatu pemerintahan sudah sesuai dengan tugas, pokok, 

fungsi dan tujuan yang ditetapkan, apabila auditor internal pemerintah mampu 

melaksanakan pengawasan dengan baik maka akan meningkatkan pemerintahan. 

Khususnya inspektorat Kota/Kabupaten yang merupakan salah lembaga yang 

sangat penting dalam pemerintahan kota/kabupaten ini perlu diperhatikan karena 

apabila Inspektorat mampu menjalankan kinerja dengan baik maka akan membantu 

pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang nanti juga akan berimbas 
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pada perkembangan suatu kota/kabupaten tersebut. Apabila inspekorat mampu 

meningkatkan kinerja maka kinerja pemerintah akan sesuai dengan undang-undang 

yang telah ditetapkan dan akan terwujud tujuan pemerintah yang baik. 

4. Kinerja Auditor Internal 

Dalam PER/05/M.PAN/03/2008 dijelaskan bahwa Audit kinerja adalah audit 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek 

ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas. Menurut (Mulyadi & Puradiredja, 

1998) kinerja auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan 

pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan 

atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

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

perusahaan. 

Dalam pemerintah terdapat standar audit APIP yang dipakai oleh semua 

pengawas internal pemerintah mulai dari BPKP hingga Inspektorat, Standar Umum 

Audit Kinerja dan Audit Investigatif pada APIP meliputi standar-standar yang 

terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang melakukan 

kegiatan audit. Standar umum mengatur tentang: 

1. Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab  

2. Independensi dan Obyektifitas  

a) Independensi APIP  
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b) Obyektifitas Auditor  

c) Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektifitas  

3. Keahlian  

a)  Latar Belakang Pendidikan Auditor  

b) Kompetensi Teknis  

c) Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan  

4. Kecermatan Profesional  

5. Kepatuhan Terhadap Kode Etik 

Selain itu, adapun tujuan dari dibentuknya standar audit APIP adalah untuk : 

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik 

audit yang seharusnya 

2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit 

intern yang memiliki nilai tambah 

3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit 

4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi 

5. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit 

6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit 

7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit. 
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Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan 

APIP dalam:  

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat 

merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya,  

2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit 

yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran 

kinerja auditpelaksanaan koordinasi audit oleh APIP 

3. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP 

4. Penilaian efektifitas 

 Dalam penelitian (Trisnaningsih, 2007) kriteria penilaian kinerja auditor 

diukur dengan menggunakan : 

1. Kemampuan, yaitu kecakapan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Hal ini dipenggaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, bidang 

pekerjaan, dan faktor usia. 

2. Komitmen profesional, yaitu tingka loyalitas individu pada profesinya, 

3. Motivasi, yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. 

4. Kepuasan kerja, yaitu tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam 

organisasi.  
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5. Gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang 

lain untuk mencapai suatu tujuan. (Sondang, 2002) menyatakan bahwa terdapat tiga 

jenis perilaku kepemimpinan yang saling berbeda diantara para manajer, yaitu: 

perilaku berorientasi pada tugas (task oriented behavior), perilaku yang berorientasi 

pada hubungan (relationship oriented behavior), dan kepemimpinan partisipatif. 

Fleishman dan Peters (1962), menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan 

pola perilaku konsisten yang diterapkan pemimpin dengan melalui orang lain, yaitu 

pola perilaku yang ditunjukkan pemimpin pada saat mempengaruhi orang lain 

seperti yang dipersepsikan orang lain. Selain itu gaya kepemimpinan pada auditor 

pmerintah sangat diperlukan karena dapat memberikan nuansa pada kinerja auditor 

yang cenderung bisa formal maupun nonformal. Gaya kepemimpinan yang 

cenderung informal lebih menekankan pola keteladanan pemimpin, namun 

memberikan kebebasan yang lebih luas bagi auditor untuk mengjreasikan 

pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih besar,akibat dari instrumen 

organisasi secara formal belum memadai. 

 (James, John, & James, 1996) telah meneliti gaya kepemimpinan di Ohio 

State University tentang perilaku pemimpin melalui dua dimensi, yaitu: 

consideration dan initiating structure. Consideration (konsiderasi) adalah gaya 

kepemimpinan yang menggambarkan kedekatan hubungan antara bawahan dengan 

atasan, adanya saling percaya, kekeluargaan, menghargai gagasan bawahan, dan 

adanya komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Pemimpin yang memiliki 
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konsiderasi yang tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan 

parsial. Initiating structure (struktur inisiatif) merupakan gaya kepemimpinan yang 

menunjukkan bahwa pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan 

dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, 

menjelaskan cara mengerjakan tugas yang benar.  

 Variabel kepemimpinan secara operasional diukur dengan menggunakan 5 

indikator yang diadopsi dari Behling, Orlando dan James M. McFillen (1996) dalam 

(Baihaqi, 2010)mengembangkan kuesioner gaya kepemimpinan transformasional. 

Indikatornya adalah sebagai berikut :  

1) Menunjukkan empati  

2) Menjelaskan misi dengan menarik  

3) Menunjukkan keyakinan  

4) Meningkatkan image  

5) Memberikan peluang untuk sukses  

6. Budaya Organisasi 

 Budaya Organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditemukan dan dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk 

mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan 

terlaksana  dengan baik dan oleh karena itu diajarkan/diwariskan kepada anggota-

anggota baru sebagai cara yang tepat memahami, memikirkan, dan merasakan 

terkait dengan masalah-masalah tersebut.  
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 Budaya organisasi adalah gabungan atau integrasi dari falsafah, ideologi, 

nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, harapan-harapan, sikap norma. Selain itu budaya 

organisasi merupakan nilai dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi 

perusahaan yang disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi kerja karayawan. 

(Trisnaningsih, 2007). Pada dasarnya budaya organisasi dalam perusahaan 

merupakan alat untuk mempersatukan setiap individu yang melakukan aktivitas 

secara bersama-sama. (Hartidah, 2010). 

 Dalam penelitian ini variabel Budaya Organisasi menurut Hofstede (1993) 

dalam (Rusdan, 2010) dibentuk oleh indikator. Adapun indikator dari Budaya 

Organisasi dapat diartikan dalam empat konsep yaitu:  

1) Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupaka 

ciri suatu profesi. Dalam suatu organisasi kinerja karyawan kualitas 

kuantitas kreatif kemampuan pada tugas  

2) Jarak manajemen adalah ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan 

dalam organisasi dan anggota menganggap hal itu sebagai hal yang wajar.  

3) Percaya pada rekan kerja adalah sikap yang timbul untuk mengakui dan 

meyakini kepada seseorang. 

4) Integrasi adalah suatu tindakan pembauran hingga menjadi kesatuan yang 

bulat dan utuh. 
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7. Perumusan Hipotesis  

 Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi orang 

atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan 

kehenda pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal 

tersebut tidak disenangi. Pemimpin adalah pemain utama yang menentukan berhasil 

tidaknya sebuah organisasi. Pemimpin dapat memberikan pengaruh dalam 

menanamkan displin bekerja para anggota organisasi untuk meningkatkan kinerja. 

(Luthans, 2002).  

 Gaya kepemimpinan adalah salah satu hal yang bisa mempengaruhi niat 

seseorang sesuai dengan Theory of Planned Behavior, apabila seorang pemimpin 

mampu memberi tekanan terhadap karyawan maka tujuan dari 

perusahaan/organisasi itu akan tercapai. Oleh sebab itu gaya kepemimpinan mampu 

mempengaruhi kinerja seorang karyawan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Trisnangsih tahun 2007, Trang tahun 2013 

dan Kamilah dkk tahun 2008 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpenggaruh 

terhadap kinerja auditor.Dari penjelasan diatas kita bisa menarik hipotesis yaitu  

H1 = Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Internal 

Pemerintah 

 Budaya organisasi merupakan polapemikiran, perasaan, dan tindakan dari 

suatu kelompok sosial yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain . 

Budaya organisasi adalah gabungan atau integrasi dari falsafah, ideologi, nilai-nilai, 
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kepercayaan, asumsi, harapan-harapan, sikap dan norma. Selain itu budaya 

organisasi merupakan nilai-nilai dominan atau kebiasaan dalam suatu organisasi 

perusa- haan yang disebarluaskan dan diacu sebagai filosofi kerja karyawa 

(Trisnaningsih, 2007).  Pada dasarnya budaya organisasi dalam perusahaan 

merupakan alat untuk mem- persatukan setiap individu yang melakukanaktivitas 

secara bersama-sama (Hartidah, 2010). 

 Budaya organisasi merupakan salah satu faktor eksternal dalam individu yang 

mampu mempengaruhi seseorang, atau dalam hal ini erat kaitannya dengan Teori 

Belajar Behavior Operant Conditioning yang menyatakan bahwa stimuli dari yang 

terjadi disekitar mampu mempengaruhi respon seseorang, maksudnya yaitu 

pengaruh-pengaruh dari luar individu mampu mempengaruhi respon individu 

tersebut. 

 Hasil penelitian Trisnaningsih tahun 2007. menunjukkan adanya pengaruh 

positifantara budaya organisasi dengan kinerja auditor. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hartidah tahun 2010. Budaya organisasi yang kuat 

diperlukan olehsetiaporganisasi agar kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

meningkat, sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Hipotesis yang bisa ditarik dari sini adalah 

H2 = Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah 
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8. Kerangka Pemikiran 

Type equation here.   
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