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ABSTRAK 

Profesionalisme auditor dan locus of control menentukan kinerja dari 

auditor internal. Kinerja auditor internal yang berkualitas dapat memberikan 

tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemimpin perusahaan dalam rangka 

memberikan informasi keuangan yang disajikan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor dan locus of 

control terhadap kinerja auditor internal. Pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran kuisioner yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Penelitian ini 

dilakukan pada auditor internal yang bekerja di tiga perusahaan BUMN di Kota 

Bandung yaitu PT. INTI (Persero), PT. LEN Industri (Persero), dan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan auditor internal 

yang terdapat pada tiga BUMN di Kota Bandung. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan Purposive sampling berukuran 34 orang responden. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

pendekatan deskriptif dan verivikatif, dikarenakan adanya variabel-variabel yang 

akan dijelaskan dan ditelaah hubungannya. Analisis data statistik menggunakan 

statistik non parametik dengan menggunakan rank spearman, uji t, uji f dan 

koefisien determinasi. 

Dari perhitungan koefisien kolerasi variabel profesionalisme auditor 

mempengaruhi kinerja auditor memperoleh nilai sebesar 0,609 yang 

diinterprestasikan “Kuat”, dan untuk variabel locus of control mempengaruhi 

kinerja auditor internal sebesar 0,627 yang diinterprestasikan “Kuat”. Berdasarkan 

olah data kedua variabel mempengaruhi kinerja auditor internal dengan α=5% 

dimana 0,05≥ Sig (0,05 ≥ 0,000), Karena lebih besar dibanding 

(11,878 > 3,30). Hal ini menunjukan bahwa hipotesis penulis dapat diterima 

“Profesionalisme Auditor dan Locus Of Control secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Internal”. Selanjutnya hasil dari koefisien 

determinasi menunjukan profesionalisme auditor dan locus of control berpengaruh 

terhadap kinerja auditor internal sebesar 43,4% dan sisanya sebesar 56,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur Penulis panjatkan selalu atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

laporan sripsi ini dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Locus 

of Control Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Pada 3 Perusahaan 

BUMN Kota Bandung)” dengan baik. 

Adapun tujuan penulis menyusun laporan skripsi ini yaitu untuk 

memenuhi syarat mendapatkan gelar S1. Laporan skripsi ini berisikan mengenai 

rangkuman hasil penelitian skripsi penulis di PT.INTI (Persero), PT. Telkom 

Indonesia Tbk., PT. LEN Industri (Persero) . 

Selama melaksanakan penelitian dan dalam penyusunannya, Penulis terus 

mendapatkan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat dari 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tak 

terhingga kepada Bapak Ade Supriadi selaku ayahanda dan Ibu Sri Mulyati selaku 

ibunda tercinta, atas dukungan moril dan materil, serta selalu menjadi inspirasi 

dan panutan dalam segala hal.  

 Penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini tidak terlepas dari 

bimbingan Prof. Dr. Hj. Ida Suraida, M.S.,Ak selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan 

kepada penulis. 

 Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada: 



 
 

iii 
 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Jusuf, SP., MSi, M.Kom. selaku Rektor Universitas 
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2. Dr. Atang Hermawan,SE.,MSIE.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan Bandung. 

3. Dr. Hj. Isnaeni Nurhayati, SE, Msi, Ak., C.A selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 

4. Bapak Dadan Soekardan,SE.,MSi.,Ak Selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. 

5. Dr. Elvira Zeyn, SE, MSi, Ak, selaku dosen wali 

6. Kepala PT.INTI (Persero), PT. Telkom Indonesia Tbk., PT. LEN Industri 

(Persero) yang telah bersedia mengijinkan penulis untuk Penelitian di 

Instansi tersebut. 

7. Seluruh staff dan karyawan di bagian Satuan Pengawas Intern PT.INTI 

(Persero), PT. Telkom Indonesia Tbk., PT. LEN Industri (Persero) yang 

telah membantu penulis selama Penelitian. 

8. Adikku tersayang Ramadika Septiadi terima kasih untuk doa dan 

supportnya. Semoga selalu berada dalam lindungan-Nya. 

9. Teman hidup penulis Solehudin Nura dan sahabat-sahabat Penulis Bunga, 

Reva, Giva, Novia, Nadhira, Tita, Nova, Detria, Yupe, Ika, Oca, Mey, dan 

Ica terimakasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus untuk 

keberhasilan penulis, segala bentuk canda tawa, motivasi serta dukungan 

sampai saat ini laporan telah selesai dikerjakan. 

10. Teman-temanku kelas AK D yang telah mendukung Penulis dalam 

melaksanakan skripsi ini. 
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11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih 

banyak. 

 Penulis berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan. Seoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahNya 

serta membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan dukungan 

dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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