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Abstraksi 

Internal Auditing  merupakan bidang yang lebih kompleks dan menantang 
bila dibandingkan dengan profesi  lain pada umumnya, dikarenakan sifat sensitif dari 
pekerjaan dan luasnya cakupan kerjanya. Dalam menyikapi fenomena tersebut 
terlebih lagi dalam era gobal dewasa ini, internal auditor perlu meningkatkan 
profesinalitasnya, karena profesionalisme dapat menjadi sebuah elemen motivasi 
yang memberikan sumbangan terhadap prestasi kerja dengan ketrampilan yang tinggi. 

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh dimensi profesinalisme terhadap 
work-outcomes, yaitu kinerja dan turnover intentions. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif. Unit analisisnya adalah personel SPI BUMN yang terdiri dari 
Kepala SPI dan para Staf yang melakukan fungsi audit. Penelitian ini hanya 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang terkumpul dari sampel 
65 personel SPI. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path 
Analysis) dengan menggunakan alat statistik SPSS 13 untuk uji hipotesisnya. 

Hasil penelitian adalah terbukti terdapat pengaruh langsung variabel yang 
bersifat positif  dimensi profesionalisme internal auditor terhadap kinerja dan 
pengaruh langsung yang bersifat negatif dimensi profesionalisme terhadap turnover 
intentions. Kedua hasil tersebut tetap konsisten dengan hasil penelitian Kalbers dan 
Fogarty (1995) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme 
maka semakin tinggi kinerja dan semakin rendah turnover intentions. Penelitian ini 
juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung variabel kierja terhadap 
turnover intentions dan terdapat pengaruh tidak langsung dimensi profesionalisme 
terhadap turnover intentions melalui kinerja yang mendukung hasil penelitian 
Agustia (2005), namun koefisien pengaruh langsung dari profesionalisme terhadap 
turnover intentions dan kinerja lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak 
langsung profesionalisme terhadap turnover intentions melalui kinerja sebagai 
variabel intervening.    
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