
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Auditing 

Sebelum mempelajari auditing dan profesi akuntan publik dengan mendalam, 

sebaiknya kita perlu mengetahui definisi auditing terlebih dahulu. Ada 

beberapa pengertian auditing (pemeriksaan akuntan) yang diberikan oleh 

beberapa sarjana dalam bidang akuntansi antara lain: 

Konrath (2002) dalam Agus (2004) mendefinisikan auditing sebagai: 

“suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan 

mengevaluasi bbukti megenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan 

kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara 

asersi tersebut dan criteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan” 

 

Menurut Arens dan Beaslev (2003) dalam Agus (2004): 

“auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

between the information and established criteria. Auditing should be done 

by a competent, independent person” 

 

Sedangkan menurut Agus (2005) sendiri, pengertian auditing adalah: 

“suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 

yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. 

 

B. Kinerja Auditor 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) dalam Trisnaningsih 
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(2007) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.  

 

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. 

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja 

organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok 

(Mangkunegara, 2005 dalam Trisnaningsih, 2007). Gibson (1996) dalam 

Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu 

ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil 

pelaksanaan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada 

periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja 

atau kinerja organisasi.  

 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang 

telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja 

auditor menurut Mulyadi (1998) dalam Trisnaningsih (2007)  adalah akuntan 

publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara 

obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan 

tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal 
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yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Kalbers dan 

Forgarty (1995) dalam Trisnaningsih (2007) mengemukakan bahwa kinerja 

auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan 

kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Kinerja (prestasi 

kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar) dimana kualitas 

adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas 

adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan 

ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. 

Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer 

adalah pada output yang dihasilkan. Kinerja auditor menghasilkan output yaitu 

opini audit sedangkan kinerja manajer menghasilkan output yaitu laporan 

keuangan yang akan diaudit oleh auditor. 

 

C. Struktur Audit 

Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, akuntan publik harus 

merencanakan pemeriksaannya sebelum proses pemeriksaan dimulai, dengan 

membuat apa yang disebut struktur audit. Dalam struktur audit antara lain 

dicantumkan kapan pemeriksaan dimulai, berapa lama jangka waktu 
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pemeriksaan diperkirakan, kapan laporan harus selesai, berapa orang audit 

staff yang ditugaskan, masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi di 

bidang auditing, akuntansi (accounting) perpajakan dan lain-lain. Selain itu 

dalam struktur audit, akuntan publik harus menetapkan batas materialitas dan 

memperhitungkan risiko audit (Agus, 2004). 

 

Sedangkan Cushing and Loebbecke (1986) dalam Fanani dkk (2007) 

mengartikan struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap 

auditing yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, 

prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan menggunakan 

sekumpulan alat-alat dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi 

untuk membantu auditor melakukan audit  

 

Penggunaan pendekatan struktur audit memiliki keuntungan yaitu: dapat 

mendorong efektivitas, dapat mendorong efisiensi, dapat mengurangi litigasi 

yang dihadapi KAP, mempunyai dampak positif terhadap konsekuensi sumber 

daya manusia, dan dapat memfasilitasi diferensiasi pelayanan atau kualitas  

sehingga diduga dapat meningkatkan kinerja auditor (Bowrin, 1998 dalam 

Fanani dkk, 2007) 

 

D. Konflik Peran (Role conflict) 

Role  conflict  atau  konflik  peran didefinisikan  oleh  Brief  et  al  (dalam 

Andraeni,  2003)  sebagai  "the  incongruity of  expectations  associated  with  

a  role".  Jadi,  konflik  peran  itu  adalah  adanya ketidakcocokan  antara  

harapan-harapan. Secara lebih  spesifik,  Leigh  et  al  (dalam Andraeni,  2003)  
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menyatakan  bahwa "Role conflict  is the result  of an  employee  facing the  

inconsistent  Expectations  of  various parlies  or  personal  needs,  values,  

etc " Artinya,  konflik  peran  merupakan  hasil dari  ketidakkonsistenan  

harapan-harapan berbagai  pihak  atau  persepsi  adanya ketidakcocokan  

antara tuntutan  peran dengan  kebutuhan, nilai-nilai individu, dan sebagainya.  

Sebagai  akibatnya,  seseorang  mengalami  konflik  peran  akan  berada akan  

berada dalam suasana  terombang-ambing, terjepit dan serba salah.  

 

Sedangkan menurut Fanani dkk (2007) konflik peran adalah suatu konflik 

yang timbul karena mekanisme pengendalian birokratis organisasi tidak sesuai 

dengan norma, aturan, etika dan kemandirian profesional. Kondisi tersebut 

biasanya terjadi karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima 

secara berbarengan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan 

mengakibatkan terabainya perintah yang lain. Konflik peran dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan motivasi 

kerja karena mempunyai dampak negatif terhadap perilaku individu, seperti 

timbulnya ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan pekerja, 

penurunan kepuasan kerja sehingga bisa menurunkan kinerja auditor secara 

keseluruhan.  

 

E. Ketidakjelasan Peran (Role Ambiguity) 

Agar  mereka  melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik,  para  karyawan  

memerlukan  keterangan  tertentu  yang  yang menyangkut  hal-hal  yang 

diharapkan  untuk  mereka lakukan dan  hal-hal  yang  tidak  harus mereka  
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lakukan.  Karyawan  perlu  mengetahui  hak-hak,  hak-hak  istimewa  dan   

kewajiban  mereka.  Ketidakjelasan  Peran  (Role  Ambiguity)  adalah  

kurangnya  pemahaman atas hak-hak, hak-hak istimewa  dan  kewajiban  yang  

dimiliki  seseorang  untuk  melakukan pekerjaan (Gibson et al, 1997 dalam 

Dewi, 2008).  Sedangkan menurut Brief et al dalam Andraeni (2003) 

mengartikan role  ambiguity  atau  ketidakjelasan  peran  adalah  suatu  

kesenjangan  antara  jumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang  dengan  

yang  dibutuhkannya  untuk  dapat  melaksanakan perannya dengan tepat. 

 

Kejelasan peran juga akan menciptakan perasaan mampu mengambil 

keputusan sendiri dan mengambil tindakan untuk melakukan tugas tersebut 

sehingga seorang individu akan leluasa menentukan diri di wilayah kerja 

mereka (Spreitzer et al, 1997 dalam Rahman dkk, 2007). Rendahnya kejelasan 

peran berkaitan dengan individu yang merasa kurang diberdayakan akan 

mengurangi persepsi pengaruh (impact) dalam lingkungan kerja mereka 

(Spreitzer et al, 1997 dalam Rahman dkk, 2007). Sebaliknya, individu yang 

memahami peranan kerja mereka cenderung untuk mengambil tindakan dan 

keputusan yang dapat mempengaruhi hasil akhir dalam lingkungan kerja 

mereka (Sawyer, 1992 dalam Rahman dkk, 2007). 

 

F. Kompleksitas Tugas 

Akuntan selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, banyak, 

berbeda-beda dan saling terkait satu dengan lainnya. Kompleksitas tugas dapat 

didefinisikan sebagai fungsi dari tugas itu sendiri (Wood, 1986 dalam Engko 
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dan Gudono, 2007). Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak 

terstruktur, membingungkan dan sulit (Sanusi dan Iskandar, 2007 dalam 

Engko dan Gudono, 2007). Beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai 

tugas dengan kompleksitas yang tinggi dan sulit, sementara yang lain 

memprespsikannya sebagai tugas yang mudah (Jiambalvo dan Pratt, 1982 

dalam Engko dan Gudono, 2007). 

 

Sedangkan menurut Restu dan Indriantoro (2000) dalam Prasita dan Priyo 

(2006) kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan 

suatu tugas audit. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas 

audit sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain (Restu 

dan Indriantoro, 2000). Lebih lanjut, Restu dan Indriantoro (2000) dalam 

Prasita dan Priyo (2006) menyatakan bahwa kompleksitas muncul dari 

ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun 

tugas-tugas lain. Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan tidak 

terstruktur, alternatif-alternatif yang ada tidak dapat diidentifikasi, sehingga 

data tidak dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi.  

 

Chung dan Monroe (2001) dalam Prasita dan Priyo (2006) mengemukakan 

argument yang sama, bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

1. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi 

tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan 
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2. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) 

yang diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. 

 

G. Pengembangan Hipotesis  

Pengaruh Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor 

Bamber et al. (1989) dalam Fanani dkk (2007) yang melakukan penelitian 

tentang pengaruh struktur audit terhadap konflik peran dan ketidakjelasan 

peran berpendapat bahwa kantor akuntan publik yang menggunakan struktur 

audit akan meningkatkan kinerja auditor dan sebaliknya kantor akuntan publik 

yang tidak menggunakan struktur audit memiliki potensi meningkatnya 

konflik peran dan ketidak jelasan peran yang dirasakan oleh staf auditnya,  

 

Kinerja auditor tergantung interaksi antara kompleksitas tugas dengan struktur 

audit yang digunakan dalam penerimaan audit. Untuk tugas analitis yang tidak 

terlalu kompleks, auditor dari perusahaan yang menggunakan struktur audit 

dan tidak menggunakan struktur audit menunjukkan kinerja yang sepadan. 

Sebaliknya, pada tugas yang relatif kompleks, auditor dari perusahaan yang 

tidak menggunakan struktur audit jauh berada di bawah perusahaan yang 

menggunakan struktur audit. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Struktur audit berpengaruh terhadap kinerja auditor   
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Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor 

Viator (2001) dalam Fanani dkk (2007) melakukan penelitian terhadap 

asosiasi akuntan formal dan informal  pada tekanan peran dan pengaruhnya 

terhadap hasil pekerjaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

konflik peran berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan kerja sedangkan 

ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja hanya mempengaruhi 

kepuasan kerja akuntan.  

 

Penelitian pada auditor Korea menunjukkan bahwa tekanan ekonomi membuat 

auditor tidak terlalu memperhatikan konflik peran agar dapat memperoleh 

klien dan kadang-kadang mereka mengorbankan etika profesional sehingga 

dalam bekerja mereka cenderung berkompromi dengan motif ekonomi (Khoo 

dan Sim, 1997 dalam Fanani dkk, 2007). Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H2: Konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor   

 

Pengaruh Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor 

Fried (1998)  dalam Fanani dkk (2007) menguji pengaruh konflik peran dan 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja pegawai perusahaan industrial Israel.  

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa konflik peran dan ketidakjelasan 

peran berpengaruh pada level kinerja yang lebih rendah. Fisher (2001) dalam 

Fanani dkk (2007) melakukan penelitian  tentang  pengaruh antara peranan 

stres dan dua variabel hasil pekerjaan auditor eksternal yaitu kepuasan kerja 

dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik konflik peran ataupun 
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ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor dan 

kepuasan kerja. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H3: Ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor 

 

Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kinerja Auditor 

Penelitian yang dilakukan Stuart (2001) dalam Jamilah dkk (2007) 

menunjukkan bahwa kinerja auditor tergantung pada interaksi antara 

kompleksitas tugas dan struktur audit yang digunakan dalam pelaksanaan 

audit. Hal yang sama juga diungkapkan oleh penelitian Restu dan Indriantoro 

(2000) dalam Prasita dan Priyo (2006) yang menyatakan bahwa peningkatan 

kompleksitas dalam suatu tugas atau sistem, akan menurunkan tingkat 

keberhasilan tugas itu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H4: Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


