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ABSTRAK 
 
 

Thias Bahtiar , 2012; Pengaruh Kepuasan Kerja dan Etika Profesi 
Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah ( Studi Pada Auditor Pemerintah BPKP 
Pusat). Dosen Pembimbing 1; Marsellisa Nindito SE,Akt.M.Sc,Dosen 
Pembimbing 2; Indra Pahala M.Si 

 
 Penelitian yang dilakukan ini bertujuan mengkaji Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah BPKP Pusat. 

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel terikat yakni 

Kinerja auditor dan variabel bebas yang terdiri atas : Kepuasan kerja dan Etika 

profesi. Untuk mengkaji pengaruh tersebut digunakan metode deskriptif dalam 

bentuk studi pengaruh dengan pendekatan kuantitatif 

 Objek dalam penelitian ini di batasi pada auditor pemerintah BPKP Pusat. 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 35 

orang auditor. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan – 

pertimbangan tertentu). Instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang 

menggunakan skala likert. Analisis data dilakukan pada taraf signifikan 95%. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat  disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. Sedangkan etika 

profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. 

Kepuasan kerja dan etika profesi secara bersama sama memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. 

 

Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Etika Profesi, dan Kinerja Auditor Pemerintah 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Thias Bahtiar, 2012; Effect of job satisfaction and professional Ethics 
toward Performance of Government Auditor (Study of Government Auditor in 
BPKP) Thesis adviser 1 : Marsellisa Nindito SE,Akt.M.Sc,;  Thesis adviser 2: 
Indra Pahala M.Si 

 

Target of this research is to obtain and get evidence empirically and 

clarity about The Impact of Job Satisfaction and Professional Ethics Toward  

Performance of Government Auditor in BPKP. This study utilized quantitative 

method by research approach and data presentation by descriptive analizes and 

using job satisfaction, profesional ethics and Auditor Performance as variable. 

 Population of this study is government auditor who worked in BPKP by 

taking 35 government auditors for sample using purposive sampling. Data 

collection was done by using enquete with likert scale. Data analysis was 

conducted by using multiple correlation and regression method at significance 

95%. 

 The result shows that job satisfaction has significant influence toward 

performance of government auditors. On the other side the professional ethics 

hasn’t significant influence toward performance of government auditors. The 

simultaneous test results that job satisfaction and professional ethics have 

collectively significant influence towards performance of government auditors. 

  

Keywords : Job Satisfaction, Professional Ethics, and Performance of  

Government auditor 
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