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ABSTRAK 

REZA  EKA PUTERA. 2018. 8323155420. Analisis Dampak Kepuasan Gaji dan 

Profesionalisme Auditor Terhadap Kinerja Auditor. Program Studi DIII 

Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 

       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang Dampak Kepuasan Gaji 

dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kinerja Auditor. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan melakukan beberapa uji 

seperti uji instrumen, uji asumsi klasik, regresi, dan uji parsial . Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan  penyebaran kuesioner dan 

wawancara. 

       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan kinerja 

auditor. Auditor harus memiliki sikap profesionalisme. Jika seorang auditor 

memiliki tingkat profesionalisme yang baik maka kinerja auditor pun akan 

semakin baik, sedangkan kepuasan gaji yang di rasa oleh auditor tidak memiliki 

dampak positif. Kinerja auditor akan tetap baik meskipun auditor tidak 

mendapatkan tingkat kepuasan gaji yang diterima. 

 

Kata Kunci : Kepuasan Gaji, Profesionalisme, Kinerja 
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ABSTRACT 

 

REZA  EKA PUTERA. 2018. 8323155420. Analisis Dampak Kepuasan Gaji dan 

Profesionalisme Auditor Terhadap Kinerja Auditor. Program Studi DIII 

Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.. 

 

       This scientific work aims to know about the Impact Satisfaction Salary and 

Auditor Professionalism To Auditor Performance. The method used in this 

research is descriptive statistic by doing some test such as instrument test, classic 

asumsu test, regression, and partial test. Methods of data collection in this study 

is to use literature study, and the distribution of questionnaires and interview. 

       From the results of writing can be seen that in improving the performance of 

auditors. The auditor must have an attitude of professionalism. If an auditor has a 

good level of professionalism then the performance of auditors will be better, 

while the satisfaction of salaries in the sense by the auditor does not have a 

positive impact. The performance of the auditor will remain favorable even if the 

auditor does not get the satisfaction level of the salary received. 
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