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127 PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP 

KINERJA AUDIT INTERNAL (STUDI PT. GADAI MAS JATIM) Aranta Prista Dilasari, Arum 

Friati Rahmatia, Heti Nur Ani Sekolah Tinggi Ilmu KH. Ahmad Dahlan Lamongan Email : 

Arantapristadilasari@stiekhad.id ABSTRACT The performance of internal auditors is 

assessed based on several factors: professionalism, professional ethics, and 

independence. Internal auditor performance is very important, because auditdwwh 

mathen generate invalid information. For example, when an auditor performs an 

assignment in a company that is experiencing financial difficulties, management may 

approach the auditor to engineer the audit results in order to appear in good condition.  

 

Therefore, these three factors are very necessary to note.This study purpose find out 

about professionalism, professioanal ethics and independence towords the performance 

of internal auditors, research used survey methods with quetionnaires that will be 

distributed to internal auditors, in this study using two variables, independent and 

dependent variables.  

 

The results obtained by the researchers that professionalism, professional ethics, and 

independence affect the performance of internal auditors , because the higher the level 

of professionalism, professional ethics, and independence, the better the performace of 

internal auditors. Keywords: Independence, Professionalism, Professional Ethics, Internal 

Auditor Performance. PENDAHULUAN Lembaga ekonomi dan keuangan yang turut 

mewarnai pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring 

dengan lahirnya Undang-Undang perbankan yang mendukung eksisnya lembaga 

ekonomi dan keuangan, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial 

ekonomi umat memberikan responsi yang positif yang secara kreatif mengembangkan 

ide untuk berdirinya lembaga keuangan bukan bank seperti PT.Gadai Mas JATIM Kinerja 



audit internal merupakan hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman 

memadai yang dimiliki oleh auditor di bidang audit dan akuntansi.  

 

Melalui pendidikan dan pengalaman yang memadai seorang auditor akan menghasilkan 

kinerja audit yang baik pula. Independensi Auditor memiliki arti bahwa auditor harus 

jujur tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur 

dan pihak lain yang dimana mereka memiliki keyakinan pekerjaan mereka, 128 laporan 

keuangan terhadap independensi auditor juga merupakan hal yang sangat penting. 

Profesionalisme berarti auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang professional, auditor harus 

menghindari kelalaian dan ketidakjujuran.  

 

Etika profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar 

sedapat mungkin terlihat praktis dan realistis, namun tetap idealistis. Setiap auditor 

harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam 

menyelesaikan laporan keuangan kliennya. PT.Gadai Mas JATIM adalah bentuk lembaga 

pembiayaan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan 

bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu 

segera dengan barang jaminan berupa Emas.  

 

Gadai Mas JATIM diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya meningkatkan 

efektivitas dan produktifitasnya, dengan lebih professional tanpa meninggalkan ciri 

khusus dan misinya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti judul 

“PenhInepdsi, Profesionalisme dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Audit Internal (Studi 

PT. GadIM)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah independensi 

berpengaruh terhadap kinerja audit internal di PT. Gadai Mas JATIM ? 2) Apakah 

profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja audit internal di PT.  

 

Gadai Mas JATIM ? 3) Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja audit internal 

di PT. Gadai Mas JATIM ? Adapun tujuan dari peneliian ini adalah : 1) Untuk mengetahui 

pengaruh independensi terhadap kinerja audit internal di PT.Gadai Mas JATIM. 2) Untuk 

mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja audit internal di PT.Gadai Mas 

JATIM. 3) Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja audit internal di 

PT.Gadai Mas JATIM. KAJIAN PUSTAKA Kinerja Audit Internal Kinerja pada dasarnya 

merupakan hasil kerja seseorang yang menggambarkan kualitas dan kuantitas atas kerja 

yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawabnya.  

 

Kinerja antara satu orang dengan yang lainnya dapat saja berbeda, karena factor-faktor 

pendorong yang berbeda. Kinerja seseorang dalam sebuah organisasi akan menentukan 



efektif tidaknya kinerja organisasi tersebut. Mangkunegara (2015), istilah kinerja berasal 

dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil 129 kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

 

Mahsun (2016), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering 

digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun 

kelompok individu. Kinerja Auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja 

Auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara 

obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan 

untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan.  

 

Independensi Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah 

pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. 

Randal (2015), mengatakan independensi dalam audit berarti mengambil sudut 

pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil 

pengujian audit dan penerbitan laporan audit. Independensi juga merupakan sikap 

mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain.  

 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 

dalam diri audior dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Semakin 

meningkatnya peranan akuntansi pada dunia bisnis mendorong perusahaan 

memerlukan jasa – jasa lain selain jasa audit yang sering diberikan kantor akuntan 

publik. Seperti jasa akuntansi, jasa konsultasi manajemen, dan jasa perpajakan. 

Profesionalisme Pengertian umum, seseorang dikatakan professional jika memenuhi tiga 

kriteria yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, 

melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang 

profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas fungsinya dengan memenuhi etika 

proesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara 

konseptual. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria.  

 

Profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu 



pekerjan 130 merupakan suatu profesi atau tidak Noveria (2015), mengatakan 

profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari 

sekedar mematuhi undang- undang dan peraturan masyarakat yang ada. Professional 

auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien, dan terhadap rekan 

seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat sekalipun merupakan 

pengorbanan apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang 

telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Auditor internal yang profesional 

harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan 

opini yang objektif, tidak biasa, dan tidak dibatasi dan melaporkan masalah apa adanya, 

bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Etika Profesi Etika dapat 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai norma kebiasaan yang mendasari 

perilaku manusia baik, buruk, benar, salah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab.  

 

Seseorang yang beretika diatur oleh kode etik melalui perilaku moral suatu profesi 

dalam ketentuan- ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati. Tujuannya 

untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan dilakukan oleh 

profesi. Etika atau moral sering dipertukarkan, merupakan bidang ilmu filsafat dan 

psikologi yang digunakan pula dalam dunia bisnis dan profesi akuntan. Kode etik 

profesional disusun sebagai bagian dari hubungan yang khusus antara anggota profesi 

dan klien mereka. Praktisi profesional tidak menjauhi orang-orang yang mereka layani. 

Klien harus mempercayai para profesional berdasarkan perilaku yang etis.  

 

Kepercayaan akan meningkat bila para profesional melayani klien dengan jujur, rajin 

untuk tidak bertindak berdasrkan aturan ketat dan perilaku yang etis. Kepercayaan juga 

akan meningkat jika organisasi yang membutuhkan jasa profesional yakin bahwa para 

profesional yang melanggar kode etik mereka akan dikenakan sanksi oleh rekannya. 

Jadi, setiap profesi apapun, kode etik yang ditetapkan oleh lembaga profesional. 

Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing.  

 

Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang 

tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya 

menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan 

pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan. KONSEP HIPOTESIS Konsep 

hipotesis dalam penelitian yang 131 dilakukan peniliti menunjukkan bahwa: H1. Ada 

pengaruh Independensi Auditor terhadap kinerja audit Internal di PT. Gadai Mas JATIM. 

H2. Ada pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap kinerja audit Internal di PT. Gadai 

Mas JATIM. H3. Ada pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap kinerja audit Internal di PT.  

 

Gadai Mas JATIM METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis 



yang menggunakan uji statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan 

hipotesis tertentu (Sugiyono, 2015). Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian 

lapangan yaitu penelitian yang setiap datanya diperoleh secara langsung pada objek 

penelitian. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil objek 

penelitian di PT.Gadai Mas JATIM. Lokasi penelitian adalah di PT.Gadai Mas JATIM yang 

berada di Pulau Madura.  

 

Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai 

terlaksananya penelitian ini, yaitu pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 

2020. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Gadai Mas yang berada di Pulau Madura, 

yang berjumlah 36 unit dalam berbagai cabang yang ada di Pulau Madura. Yang 

menjadi respondennya adalah seluruh auditor yang bekerja pada PT.Gadai Mas JATIM di 

Pulau Madura yang berjumlah 36 auditor. Alasan peneliti memilih lokasi obyek 

penelitian pada PT.Gadai Mas JATIM di Pulau H 2 KINERJA AUDIT INTERNAL (Y) H 3 

PROFESIONALIS ME (X 2 ) H 1 INDEPNEDENSI ( X 1 ) Gambar 1 Model Penelitian ETIKA 

PROFESI X ( 3 ) 132 Madura.  

 

Karena peneliti ingin mengetahui kinerja auditor yang berada di Pulau Madura. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada PT.Gadai Mas JATIM di 

Pulau Madura. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode total 

sampling, diperoleh data 36 auditor dari total seluruh unit. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan mengacu pendapat Arikunto (2016), yaitu apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua penelitiannya.  

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan total sampling, 

yaitu dengan mengambil semua populasi. Teknik sampling ini mengambil jumlah 

sampel sebanyak jumlah populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu diperoleh dari hasil jawaban 

kuesioner yang diberikan kepada auditor yang bekerja pada PT. Gadai Mas JATIM di 

Pulau Madura. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang ditelitinya.  

 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket/kuesioner, 

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik 

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi 

Berganda pengelolaan data aplikasi SPSS for windows versi 24. Analisis data yang 

digunakan adalah uji keabsahan data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. 

Ghozali (2010: 4) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 



kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila nilai probabil- itasnya lebih kecil dari 0,05 

dan nilai r hitung lebih besar dari r tabel.  

 

Selan- jutnya dilakukan uji reliabilitas dengan melihat Cronbach alfa. Jika nilai Cronbach 

alfa > 0,60 maka suatu variabel dikatakan reliabel. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik 

terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji Normalitas 

Ghozali, (2016) uji normalitas bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Konsep dasar dari uji normalitas kolmogorov smirnov adalah Apabila Asymp. Sig 

(2-tailled) > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, sedangkan data tidak 

berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig (2-tailled) < 0,05.  

 

Uji Heteroskedastisitas Ghozali, (2016) Uji heterokedastisitas digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya kesamaan nilai deviasi standar pada variabel yang digunakan. 

Model regresi yang 133 baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser yaitu 

dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai sig > 0,05 maka dapat diartikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas, se- baliknya apabila nilai sig < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinieritas Ghoozali, (2016) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas.  

 

metode untuk mendeteksi ada tidaknya multicollinearity adalah dengan menganalisis 

nilai tolerance dan lawannya yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIP < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas sedangkan multikolinieritas 

akan terjadi apabila tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Independensi, 

Profesionalisme, dan Etika Profesi terhadap Kinerja Audit Internal di PT. Gadai Mas 

JATIM.  

 

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing – masing variabel 

independen. Uji Hipotesis Uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan 

(uji F). Uji Parsial (Uji t) Ghozali (2016) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Taraf atau level of significant 

yang digunakan adalah 5% (0,05). Den dua sisa : 2 = (0,025). Apabila tingkat signifikan 

lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak yang 

menyatakan tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

 

Sebaliknya apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung < t tabel 



maka H0 diterima dan Ha ditolak yang menyatakan tidak ada pengaruh secara parsial 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini dirumuskan bahwa: 1. Ho1 : Independensi tidak berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Audit Internal di PT. Gadai Mas JATIM 2. Ha1 : Independensi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Audit Internal di PT. Gadai Mas JATIM 3. Ho2 : 

Profesionalisme tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Audit Internal di PT. Gadai 

Mas JATIM 4. H 2 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kinerja Audit Internal 

di PT. Gadai Mas JATIM 5.  

 

Ho 3 : Etika Profesi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Audit Internal di PT. Gadai 

Mas JATIM 134 6. H 3 : Etika Profesi berpengaruh positif terhadap Kinerja Audit Internal 

di PT. Gadai Mas JATIM. Uji Simultan ( Uji F) Ghozali (2016), Uji F digunakan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi pengaruh var- iabel independen secara simultan 

terhadap variabel dependen.Pen- gujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 5% (0,05). 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika tingkat signifikan > 0,05 maka Ho 

diterima, sebaliknya Ha ditolak. Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai 

F hitung dan F tabel.  

 

Apabila nilai F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh secara simultan antara 

independen dengan varibel dependen. HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 35 responden. Dari 35 responden, kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 36 (97%) karena tidak semua kuesioner kembali dan ada satu 

kuesioner yang gugur. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 24 (68,57%), dan jenis kelamin perempuan 11 responden (31,42%).  

 

Usia responden < 30 tahun 16 responden (45,71%), usia 30-40 tahun 14 responden 

(40%), dan usia > 40 tahun berjumlah 5 responden (14,28%). Pendidikan responden 

tingkat SMA/SMK 3 responden (8,57%), D3 8 responden (22,85%), S1 23 responden 

(65,71%), dan S2 1 responden (2,85%). Responden yang bekerja < 2 tahun sebanyak 10 

responden (28,57%), responden yang bekerja 2-5 tahun 17 responden (48,57%), dan 

yang bekerja lebih dari 5 tahun 8 responden (22,85%).  

 

Uji Validitas Uji validitas dihitung dengan menggunakan teknik korelasi Per- son’s 

orreion Produkct Moment untuk pengujian dua sisi yang ter- dapat pada program 

komputer SPSS, uji korelasi tersebut bisa dikatakan valid jika tingkat probabilitasnya < 

0,05. Hasil uji validitas ini menunjuk- kan seluruh item pernyataan dalam kuesioner 

memiliki nilai probabilitas < 0,05 artinya seluruh item dinya- takan valid. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini menggunakan uji statistik Croncbach Alpha, dimana suatu item 

dikatakan reliabel jika nilai C Alpha, diperoleh nilai koefisien bertutut-turut sebagai beri- 



kut : 0,735; 0,834; 0,892; dan 0,846.  

 

Seluruh nilai variabel > 0,60 sehingga semua variabel dapat dikatakan relia- bel. Uji 

Normalitas Hasil pegujian normalitas menunjukkan nilai signifikan dengan metode 

kolmogorov smirnov untuk semua pernyataan lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,200. 

Hal ini be- rarti bahwa seluruh data berdistribusi normal. Uji Heteroskedastisitas 135 

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel audit 

internal, pengen- dalian internal, dan moralitas lebih dari 0,05. Dengan nilai 

masing-mas- ing 0,276; 0,149; dan 0,896. Hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi het- 

eroskedastisitas pada model regresi.  

 

Uji Multikolinearitas Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 yaitu sebesar 0,191; 0,191; dan 0,995 dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu 

sebesar 5,224; 5,232; dan 1,005. Hal ini mengidi- kasikan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinearitas. Analisis Regresi Linier Berganda Dari pengujian regresi 

linier ber- ganda yang dilakukan dapat diketahui bahwa, persamaan regresi yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: Y = a + ß 1X1 + ß 2X2 + ß 3X3 + e Y=9,048 +0,328 

X1+0,383 X2+0,584 X3 + e Dimana: Y = Kinerja Audit Internal a = bilangan konstanta 

sebesar 9,048 ß 1= Independensi sebesar 0,328 ß 2= Profesionalisme sebesar 0,383 ß 3= 

Etika profesi sebesar 0,584 e = Error Uji t Hasil uji t terhadap independensi (X1) 

menunjukkkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3,102 > 2.040 dan nilai sig 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu 0,004 < 0,05. Profesionalisme (X2) 

menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,779 > 2.040 dan nilai sig lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu 0,002 < 0,05. Etika Profesi (X3) menunjukkan nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3,738 > 2.040 dan nilai sig lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05 yaitu 0,001 < 0,05.  

 

Angka X1, X2, dan X3 menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan demikian H0 ditolak 

atau H1, H2, dan H3 diterima, yang artinya independensi, profesionalisme, dan etika 

profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja audit internal di PT. Gadai 

Mas JATIM Uji F Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) nilai F hitung lebih besar dari f 

tabel yaitu 9,383 > 2,90 dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu 0,000 < 

0,05, maka H0 ditolak dan H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan secara simultan independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap 

kinerja audit internal di PT. Gadai Mas JATIM.  

 

Pembahasan Independensi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Dan Positif terhadap 

Kinerja Audit Internal. Hasil pengujian H1 menyatakan bahwa independensi secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja audit internal. dimana nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel yaitu 3,102 > 2,040. 136 Berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,004 lebih kecil 



dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wibowo (2017) 

yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh pada kinerja auditor. Hal 

tersebut berarti semakin independen seorang auditor maka akan semakin 

mempengaruhi kinerjanya.  

 

Dapat disimpulkan adanya hubungan antara independensi auditor dengan kinerja, 

bahwa seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka dia tidak akan 

mudah terpengaruh dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam 

mempertimbangkan fakta yang dijumpai dalam pemeriksaan dan dalam merumuskan 

dan menyatakan pendapatnya sehingga akan mempengaruhi tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang semakin baik atau dengan kata lain kinerjanya akan 

menjadi lebih baik Profesionalisme Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Dan Positif 

terhadap Kinerja Audit Internal Hasil uji H2 diterima, artinya penelitian ini menunjukkkan 

bahwa profesionalesme secara parsial berpengaruh terhadapkinerja audit internal.  

 

hal ini ditunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,799 > 2,040 dan 

nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang dlakukan oleh Ramadhanty (2015) yang menyatakan bahwa 

profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Profesional adalah orang yang menjalani profesi sesuai 

dengan keahlian yang dimilikinya.  

 

Dalam hal ini, seorang profesional dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil yang 

diharapkan. Jadi dapat dijelaskan hubungan antara profesionalisme auditor dengan 

kinerja adalah apabila seorang auditor memiliki profesionalisme tinggi maka kinerjanya 

akan meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan auditor akan dipercaya dan dapat 

diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat berjalan lancar, baik dan 

mendatangkan hasil yang diharapkan Etika Profesi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan 

Dan Positif terhadap Kinerja Audit Internal Hasil pengujian H3 diterima, artinya 

penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja audit internal. hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

yaitu 3,738 > 2.040 dan nilai signifkan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian Suarniti 

(2016) yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Etika profesi sangat penting dalam 137 menjalankan profesional akuntan.  

 

Dengan etika profesi yang tinggi auditor merefleksikan sikapnya sebagai individu yang 

independen, berintegritas dan berobyektivitas tinggi serta bertanggung jawab, sehingga 

dapat diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Etika profesi 

seorang auditor akan mendukung dalam melaksanakan dan menyelesaikan 



tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan semakin berkurang. Etika profesi dipandang 

sebagai faktor penting dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan karena etika 

profesi merupakan penguat kaedah prilaku sebagai pedoman yang harus dipenuhi 

dalam mengemban profesi.  

 

KESIMPULAN Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: 1. Secara 

parsial independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja audit internal 

2. Secara parsial profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

audit internal 3. Secara parsial etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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