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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1  Teori Agensi 

Hubungan keagenan terjadi ketika ada kontrak bahwa prinsipal 

memberikan mandat kepada agen untuk melaksanakan amanat atas nama 

prinsipal dengan memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh prinsipal. 

Pihak prinsipal adalah pemberi mandat sedangakan pihak agen adalah 

penerima mandat. 

Menurut Lesmana (2016), hubungan keagenan dalam suatu 

organisasi perusahaan adalah hubungan antara pemilik (prinsipal) dengan 

manajemen (agen). Pemilik memberikan mandat kepada manajemen utnuk 

menjalankan roda perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai saham, laba, 

atau dividen. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan 

berikut: 

1. Terjadinya konfik kepentingan yang disebabkan oleh 

ketidaksamaan tujuan. Manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. Dalam hal ini, pemilik 

menginginkan laba perusahaan yang besar. Sedangakan 

manajemen berusaha agar pemilik semakin kompensasi yang 

mereka terima meningkat walaupun dengan berbagai cara yang 

mereka lakukan tanpa memedulikan perkembangan perusahaan. 
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2. Terjadinya informasi tanpa asimetris, yaitu informasi yang tidak 

seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak 

sama antara prinsipal dan agen.  

Permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan salah satu 

mekanisme pengawasan berupa audit. Messier et al. (2008) dalam Lesmana 

(2016) menyebutkan bahwa laporan keuangan walaupun telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, tidak mengatasi 

permasalahannya sendiri. Hal ini karena manajer bertanggung jawab atas 

pelaporan tanpa kehadiran pemilik perusahaan, sehingga manajer berada pada 

posisi yang bisa memanipulasi laporan keuangan. Ditambah lagi, pemilik 

juga berasumsi bahwa manajer akan memanipulasi laporan untuk 

keuntungannya. Pada titik inilah timbulnya permintaan atas audit. 

Peran auditor adalah untuk menentukan apakah laporan yang 

disusun oleh manajer telah sesuai dengan provisi kontak, termasuk telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karna itu 

pemeriksaan auditor atas informasi keuangan akan meningkatkan kredibilitas 

laporan dan mengurangi risiko informasi atau risiko bahwa informasi yang 

beredar akan salah atau tidak tepat, yang akan memberikan manfaat bagi 

pemilik perusahaan dan manajemen. 

Hubungan keagenan dalam sektor publik di Indonesia adalah 

hubungan antara rakyat selaku prinsipal dengan pemerintah selaku agen. 

Rakyat yang direpresentasikan oleh DPR memberikan hak dan sumber daya 
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kepada pemerintah untuk mengelolanya. Kemudian pemerintah melaporan 

akuntabilitas pengelolaan hak dan sumber dayanya kepada DPR. 

Konsep hubungan keagenan di era otonomi daerah dipertegas 

dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang pemerintah Daerah. Undang-undang ini menegaskan konsep 

hubungan keagenan di tingkat daerah bahwa kepala daerah 

(gubernur/bupati/walikota) selaku agen yang dipilih lansung oleh rakyat 

mengemban amanah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah konkuren 

di daerah sesuai asas otonomi daerah. Kepala daerah juga bisa menjadi agen 

presiden di daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah absolut, umum, 

dan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui tugas-

tugas dekonsentrasi dan pembantuan. 

Fungsi audit eksternal (pemeriksaan) dalam hubungan keagenan ini 

dilakukan oleh kembaga pemeriksaan independen yang dalam hal ini adalah 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sementara fungsi audit internal 

(pengawasan internal) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). APIP mempunyai dua badan pengawasan intern pemerintah yaitu 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 

jawab lansung kepada Presiden, dan Inspektorat adalah auditor internal 

daerah yang mempunyai tanggung jawab pemeriksaan kepada kepala 

pemetintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). 
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Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013) dalam 

Lesmana (2016) Peran APIP dalam melakukan fungsi pengawasan internal 

ini diwujudkan dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, 

kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities)  dan memberikan 

masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities), 

serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti-

corruption activities)  

 2.2  Konflik Peran  

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang 

yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kelompok. Harapan 

akan peran dapat berasal dari peran itu sendiri, induvidu yang mengendalikan 

peran itu tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap 

peran tersebut. Bagi aparat Inspekorat, harapan dapat dibentuk oleh 

Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri dari kepala Pemerintah 

Daerah, Wakil Pemerintah Daerah, dan Seketaris Daerah ataupun dari rekan 

kerja yang yang bergantung pada hasil kinerja aparat Inspektorat (Surriani, 

2016). 

Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang 

mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri. Oleh karena setiap 

individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa 
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dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran 

yang saling bertentangan. Hal tersebut yang dikenal sebagai konflik peran 

(Ahmad dan Taylor, 2009). 

Ahmad dan Taylor (2009) berpendapat bahwa penyebab terjadinya 

konfik peran ini disebabkan oleh: 

1. Konflik antar-peran adalah situasi dimana atasan bekerja dalam 

memenuhi nilai-nilai organisasi sedangkan profesinya menekankan pada 

pemenuhan nilai-nilai seperti mempertahankan otonomi profesional dan 

standar tinggi. Di lingkungan audit internal, ada kemungkinan besar 

auditor internal mungkin mengalami hal-hal yang diterima oleh 

organisasi namun tidak diterima oleh profesi.  

2. Konflik peran intra-pengirim adalah audit internal mengharuskan auditor 

internal untuk independen dan merangkap untuk berkonsultasi dalam 

kegiatan yang dapat menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi 

(ISPPIA, 2006).  

3. Akhirnya, auditor internal juga terkena konflik peran pribadi. Misalnya, 

sejauh auditor internal telah menginternalisasi nilai profesional yang 

diumumkan oleh kode etik, auditor internal mungkin menghadapi konflik 

peran pribadi ketika mereka harus bertindak melawan teman dekat dan 

melaporkan kesalahan rekan mereka. 

2.3  Ambiguitas Peran 

Ambiguitas peran atau ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya 

informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, 
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ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya, dan 

ketidakpastian sanksi serta ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan. 

Ambiguitas peran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan ketersediaan 

informasi yang berkaitan dengan peran. Pemegang peran harus mengetahui 

apakah harapan tersebut benar dan sesuai dengan aktivitas dan tanggung 

jawab dari posisi mereka. Selain itu, individu juga harus memahami apakah 

aktivitas tersebut telah dapat memenuhi tanggung jawab dari suatu posisi dan 

bagaimana aktivitas tersebut dilakukan. 

Menurut Ahmad dan Taylor (2009) untuk menilai ambiguitas peran 

auditor internal, mereka diminta untuk mengungkapkan tingkat kejelasan 

yang mereka alami dalam menjalankan berbagai aspek pekerjaan mereka. 

Aspek-aspek ini terkait dengan pedoman yang ada, berbagai tugas, 

wewenang aktual dan yang dirasakan, lingkup tanggung jawab, harapan 

standar dan alokasi waktu. Ke-enam dimensi ambiguitas peran auditor 

internal yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman. Salah satu tugas utama auditor internal adalah 

memberikan bantuan dalam pencegahan kecurangan melalui 

pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem 

pengendalian internal untuk menyamakan tingkat potensi 

pemaparan atau risiko di berbagai segmen operasi organisasi. 

Dengan demikian, dalam memenuhi tanggung jawab ini, auditor 

internal harus menentukan apakah kebijakan tertulis yang jelas 

dikembangkan untuk memantau aktivitas dan menjaga asset. Serta 
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adanya kebijakan dan pedoman yang jelas mengenai pengoperasi 

dan pengujian sistem. Dimensi "pedoman" dikembangkan untuk 

memeriksa apakah auditor internal menerima atau mengembangkan 

pedoman tersebut dengan jelas. 

2. Tugas. Tugas auditor internal mencakup penilaian sistem 

pengendalian internal, mendeteksi kecurangan dan melaporkan 

kesalahan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas ini, auditor 

internal harus mengetahui apa yang harus dinilai dan tindakannya 

perlu dilakukan bila penyimpangan, kelemahan dan kesalahan 

ditemukan. Dimensi “tugas” dikembangkan untuk menilai apakah 

auditor internal mengetahui secara jelas mengenai apa yang harus 

dilakukan pada penilaian pengendalian internal, dan apa yang harus 

dilakukan saat melakukan kesahalan, penyimpangan dan kelemahan 

ditemukan. 

3. Wewenang. Tugas auditor internal jelas mengharuskan mereka 

untuk independen. Unsur penting yang harus dimiliki untuk 

mencapai independensi adalah agar auditor internal memiliki 

tingkat kewenangan yang sesuai dan memastikan kewenangannya. 

Tanpa memiliki kepastian kewenangan mereka atau jika mereka 

tidak menikmati tingkat kewenangan yang jelas, auditor internal 

mungkin tidak berada dalam posisi untuk melawan tekanan 

manajemen. 
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4. Tanggung jawab. Auditor internal harus sangat jelas mengenai 

tanggung jawab mereka sehari-hari. Tanggung jawab harian auditor 

internal mencakup penilaian sistem pengendalian internal dan 

deteksi kecurangan. Dalam menjalankan tugas ini, auditor internal 

akan menghadapi penyimpangan dan kesalahan dan mereka harus 

mengetahui tanggung jawab mereka jika hal seperti itu terjadi. 

5. Standar. Tujuan standar adalah untuk menggambarkan prinsip dasar 

yang mewakili praktik auditor internal sebagaimana mestinya dan 

juga untuk menetapkan dasar evaluasi kinerja audit internal. Karena 

standar bertindak sebagai acuan dalam melaksanakan tugas auditor 

internal, oleh karena itu sangat penting agar hal itu sejelas mungkin 

dan tidak tunduk pada banyak interpretasi. 

6. Waktu. Kendala waktu merupakan faktor umum dalam lingkungan 

auditing untuk memasukkan audit internal. Peran kontemporer 

auditor internal akan menghadapkan auditor internal untuk 

menghadapi kendala waktu baik dengan tekanan waktu atau tekanan 

waktu. Ketidakpastian alokasi waktu dapat berdampak buruk pada 

pekerjaan auditor internal. 

Ambiguitas peran menghalangi upaya untuk meningkatkan kinerja 

karena berpotensi mendorong munculnya keterlambatan dalam mengambil 

tindakan, kerja yang menjadi kurang efisien dan tidak terarah, serta bisa 

mendorong munculnya rasa frustasi dalam diri seseorang. Semakin besar 

tingkat ambiguitas peran yang dirasakan oleh karyawan semakin rendah 
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kinerja karyawan di organisasi tersebut. Individu yang mengalami 

ketidakjelasan peran akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas, 

dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain 

sehingga menurunkan kinerja mereka (Ghasani, 2016). Oleh sebab itu, aparat 

Inspektorat yang menghadapi ambiguitas peran kemungkinan sulit untuk 

menjaga komitmen mereka untuk tetap bersikap independen. 

2.4  Kompetensi 

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari 

seseorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. 

Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, 

pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan 

tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. 

Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan 

untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. Kompetensi terdiri dari beberapa 

karakteristik yang berbeda, yang mendorong perilaku. Sehingga kompetensi 

akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan 

kinerja. 

Menurut Abdul (2008) dalam Hidayah (2015) dalam 

penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi 

menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor guna menjamin 

nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus melaksanakan jasa 

profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta 
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mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan 

keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari 

jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, 

legislasi, dan teknik yang paling muktahir. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Auditor harus 

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang 

diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal 

Strata Satu (S-1) atau yang setara, disamping itu auditor harus memliliki 

kompetensi teknis antara lain auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan 

dan komunikasi.  

2.5  Pendidikan Auditor 

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi 

manusiawi peserta didik baik potensi fisik maupun cipta, rasa, maupun 

karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam 

perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan 

universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, 

kesatuan, organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup 

kemanusiaan. 

Menurut Mariyati dan Arisudhana (2012), pengertian pendidikan 

auditor yaitu proses pembelajaran yang lebih terkonsentrasi mengenai 
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keahlian profesinya sebagai seorang akuntan. Pendidikan tersebut 

diklasifikasikann menjadi tiga jenis: 

1. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai 

jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. 

2. Pendidikan non formal meliputi pendidikan dasar, dan pendidikan 

lanjutan. Pendidikan dasar mencakup pendidikan keaksaran dasar, 

keaksaran fungsional dan keaksaran lanjutan. 

3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Pendidikan sangat penting bagi auditor dalam menjalankan 

profesinya. Seorang auditor memiliki kewajiban untuk memelihara dan 

meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal 

ataupun tidak formal yang disebut pendidikan profesional berkelanjutan. 

Adanya perbedaan pendidikan auditor dapat menimbulkan perbedaan 

persepsi dalam memahami terpenuhinya aspek independensi auditor. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan auditor 

akan menimbulkan perbedaan persepsi terhadap independensi (Widodo, 

2016). 
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2.6  Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Pengawasan Daerah menyelenggarakan manajemen melalui 

fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien (Ketentuan Umum PP No. 79 Tahun 2007). Pengawasan atau 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan 

ketentuan perundang-undangan. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain oleh pejabat Pemerintah 

Daerah sebagai jajaran manajemen oleh inspektorat. Pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh pejabat Pemerintah Daerah 

dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh 

inspektorat dikoordinasikan oleh Kepada Inspektorat. 

Dalam Permendagri No. 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara 

pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik di tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disebut dengan inspektorat Provinsi dan 

inspektorat Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat adalah 

kegiatan audit atau pemeriksaan yang meliputi: 

a) Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif  terhadap 

kelembagaan, pegawai Daerah, keuangan Daerah, barang 

Daerah, dan urusan Pemerintah. 

b) Pemeriksaan dana dekonsentrasi. 

c) Pemeriksaan tugas pembantuan. 
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d) Pemeriksaan terhadap kebijakan peminjaman dan hibah luar 

Negeri. 

Selain pemeriksaan-pemeriksaan di atas, auditor inspektorat dapat 

juga melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan 

mengenai indikasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, 

dan nepotisme di dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

2.7  Tujuan dan Proses Audit Internal Pemerintah Daerah 

Pedoman dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

dan Permendagri No. 23 tahun 2007 tentang pedoman dan tata cara 

pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan 

yang ditunjukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. 

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita lihat 

bahwa tujuan dari pengawasan adalah menjamin agar penyelenggaran 

Pemerintah Daerah berjalan dengan efisien dan efektif, yang dilakukan antara 

lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Norma Pengawasan melalui 

penilaian terhadap: 

1) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

2) Efiesien dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk 

pelaksanaan kegiatan organisasi 

3) Efektivitas dalam mencapai yang telah ditetapkan. 

Dalam peraturan perundangan-undangan tersebut yang disebut 

dengan pengawasan meliputi proses kegiatan pemeriksaan, monitoring, dan 
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evaluasi. Secara garis besar, menurut Pemendagri No. 23 tahun 2007 adalah 

sebagai berikut: 

 2.7.1  Persiapan Pemeriksaan 

1) Koordinasi Rencana Pemeriksaan. Sebelum memprogramkan 

pemeriksaan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan 

Inspektorat Provinsi mengenai waktu dan objek yang akan 

diperiksa. 

2) Pengumpulan dan Pengolahan informasi yang berkaitan dengan 

objek yang diperiksa. 

a) Menghimpun dana dan Informasi yang berkaitan dengan objek 

yang diperiksa, antara lain: 

1. Peraturan perundang-undangan. 

2. Data umum objek yang diperiksa 

3. Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari objek yang 

akan diperiksa 

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan 

sebelumnya 

5. Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan 

mengenai pelaksanaan program/kegiatan objek yang akan 

diperiksa.  

b) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan 

pemeriksaan. 

3) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan, meliputi: 
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a) Penentuan personil 

b) Penentuan jadwal pemeriksaan 

c) Penentuan objek, sasaran, dan ruang lingkup pemeriksaan 

d) Menyusun langkah-langkah pemeriksaan. 

 2.7.2  Pelaksanaan Pemeriksaan 

1) Pertemuan Awal (Entry Briefing) 

Tim pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili 

Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang akan diperiksa/atau yang mewakili, untuk 

menyiapkan maksud dan tujuan dari pekmeriksaan. 

2) Kegiatan Pelaksanaan 

a) Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek-objek 

yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan. 

b)  Kertas Kerja Pemeriksaan 

c)  Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan 

d)  Penyusunan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) 

3) Pertemuan Akhir (Exit Briefing) 

Tim pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan 

kepada Kepala Daerah atau mewakili dan Pimpinan Instansi/ Unit Kerja yang 

diperiksa/yang  mewakili. 

 2.7.3  Pelaporan Hasil Pemeriksaan 

1) Ekspose Hasil Pemeriksaan 

2) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. Selambat-lambanya 15  

hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler. 
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 2.8  Independensi Auditor Internal 

Independensi berasal dari kata “Independence” yang artinya bebas. 

Independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh 

pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Makna independensi dalam 

pengertian umum ini tidak jauh berbeda dengan makna independensi yang 

digunakan secara khusus dalam literatur pengauditan. Menurut International 

Standards for Profesional Practice of Internal Auditing (ISPPIA IIA, 2006) 

mengidentifikasi independensi auditor internal sebagai kriteria paling penting 

bagi efektivitas fungsi auditor internal. Jadi, dalam setiap kejadian, auditor 

internal diharapkan untuk mempunyai integritas dan komitmen untuk 

membuat pendapat yang bebas dari bias (Ahmad dan Taylor, 2009).  

Sikap auditor internal yang mempunyai integritas dan komitmen 

untuk membuat pendapat yang bebas dari bias juga di atur dalam peraturan 

yang jelas. Menurut peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara no. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah Auditor 

harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik 

kepentingan dalam merencanakan dan melaporkan pekerjaan yang 

dilakukannya. Disamping itu jika independensi atau objektifitasnya 

terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut 

harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.  

Menurut Arens, et al, (2012) dalam Imansari, (2017) independensi 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu independen dalam fakta 

(Independencein fact) dan independen dalam penampilan (Independence in 
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appearance). Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, 

yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam 

melakukan penugasan audit. Independen dalam penampilan adalah 

independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan 

kliennya.  

Profesi Audit Internal juga menyatakan bahwa auditor internal 

harus mempunyai objektivitas yang tinggi. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan mengartikan obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari 

pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan 

sehingga dapat mengemukakan pendapat apa adanya. Auditor internal harus 

memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak, dan menghindari 

kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Objektivitas 

mensyaratkan bahwa auditor internal tidak menundukkan penilaian mereka 

dalam masalah-masalah audit terhadap pihak pihak lain. Dengan demikian, 

independensi dapat menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu 

obyektivitas auditor. 

Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor 

Sektor Publik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, (2007) dalam Surriani 

(2016) membagi independensi fungsi pengawasan inspektorat menjadi tiga 

kategori, yaitu: 
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1) Independensi program kerja pengawasan 

a. Bebas dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhinya dalam 

penyusunan program kerja pengawasan dan prosedur audit. 

2) Independensi pengujian audit: 

a. Bebas melakukan akses ke seluruh catatan, kekayaan, dan 

pegawai, yaitu relevan dengan penugasan auditnya. 

b. Aktif bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah selama 

pengujian audit berlangsung. 

c. Bebas dari keinginan pihak-pihak tertentu yang berusaha 

mengarahkan auditnya hanya untuk aktivitas-aktivitas tertentu 

saja dan melakukan pengujian serta menetapkan bukti yang 

dapat diterima. 

d. Bebas dari kepentingan individual pihak-pihak tertentu dalam 

penugasan auditnya dan pembatas pengujian audit. 

3) Independensi pelaporan hasil pengawasan: 

a. Bebas dari perasaan keharusan untuk memodifikasi pengaruh 

atau signifikansi dari fakta yang dilaporkan. 

b. Bebas dari tekanan untuk tidak memasukkan permasalahan yang 

signifikan ke dalam laporan audit. 

c. Bebas dari berbagai usaha yang dapat melanggar dari 

judgmentnya sebagai auditor profesional. 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 tentang 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam semua 
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hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan 

pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. 

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan 

pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan 

independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, 

pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 

tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. 

Agoes (13:2012) menyatakan bahwa laporan internal auditor berisi 

temuan permeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan 

kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-

saran perbaikannya (recommendations). Independensi sangat dibutuhkan 

auditor internal dalam menjamin pemeriksaan telah dijalankan secara objektif 

dan profesional. Independensi dari auditor secara tidak lansung memberikan 

pernyataan tentang kondisi perusahaan atau organisasi. 

Independensi pada Inspektorat Kota Dumai berbeda dengan 

independensi yang dimiliki oleh BPK dan Akuntan Publik karena secara 

organisasi, BPK dan Akuntan Publik berada diluar Pemerintah Kota Dumai. 

Inspektorat bertindak sebagai auditor internal Pemerintah Daerah. Hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Inspektorat dilaporkan langsung 

kepada Walikota untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut atas hasil 

laporan tersebut. 
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 2.9  Komitmen Independensi Auditor Internal 

Menurut Subiyanto (2013) Komitmen dari auditor internal 

terhadap independensi ini harus dituangkan dalam kode etik internal audit 

perusahaan dan dilaksanakan secara konsekwen serta tidak boleh memiliki 

kepentingan terhadap obyek atau aktivitas yang diauditnya, jika internal 

auditor memiliki keterkaitan dengan obyek audit yang mengakibatkan secara 

fakta auditor tidak independen. 

Sikap dari auditor internal haruslah selalu sejalan dengan 

profesinya, yaitu profesi sebagai auditor terkait atas komitmen untuk selalu 

menjaga sikap independensinya harus dijaga dari berbagai pengaruh dari 

dalam maupun dari luar perusahaan. Sikap auditor internal tersebut tidak 

tergangggu oleh berbagai pengaruh dari dalam maupun luar dengan memiliki 

suatu komitmen yang kuat terhadap apa yang dikerjakan. Auditor internal 

bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya dalam 

kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan, serta 

rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak (Ghasani 

2016).  

Menurut International Standards for Profesional Practice of 

Internal Auditing (ISPPIA IIA, 2006) mengidentifikasi independensi auditor 

internal sebagai kriteria paling penting bagi efektivitas fungsi auditor internal. 

Jadi, dalam setiap kejadian, auditor internal diharapkan untuk mempunyai 

integritas dan komitmen untuk membuat pendapat yang bebas dari bias 

(Ahmad dan Taylor, 2009). Komitmen terhadap independensi juga harus 
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diimplementasikan oleh internal auditor dalam menetapkan metode, cara, 

teknik, dan pendekatan audit yang dilaksanakan. Kebebasan dan sikap mental 

internal auditor ini akan tercermin dari laporan internal audit yang lengkap, 

obyektif serta berdasarkan analisa yang cermat dan tidak memihak.  

2.10  Pandangan Islam Tentang Komitmen Independensi Auditor 

(٢٤َوأَوتُْم تَْعلَُمىَن  )َوََل تَْلبُِسىا اْلَحقَّ بِبْلبَبِطِل َوتَْكتُُمىا اْلَحقَّ   

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 42) 

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah SWT 

melarang kita mencampuradukkan yang hak dan yang bathil. Jika kita kaitkan 

ayat tersebut dengan audit dan independensi, ada suatu kewajiban kita untuk 

memisahkan mana yang benar-benar menjadi hak dan mana pula yang bukan 

menjadi hak. Dalam ayat ini seorang auditor dituntut kompetensinya, yaitu 

pengalaman dan pengetahuan yang cukup agar dapat membedakan mana 

yang hak dan yang bathil. Dan jangan menyembunyikan suatu hak dan yang 

bathil (kebenaran) sedangkan seorang auditor mengetahuinya. 

َُْل َوَل (  َوِسوُىا بِبْلِقْسَطبِس ١٨١تَُكىوُىا ِمَه اْلُمْخِسِزََه  ) أَْوفُىا اْلَك

(  َوَل تَْبَخُسىا الىَّبَس أَْشَُبَءهُْم َوَل تَْعثَْىا فٍِ األْرِض ١٨٤اْلُمْستَِقُِم )

ِلَُه )١٨١ُمْفِسِذََه ) (١٨٢(  َواتَّقُىا الَِّذٌ َخلَقَُكْم َواْلِجبِلَّتَ األوَّ   

Artinya: “181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 

orang- orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan 

timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka 
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(١٠٥) 

bumi dengan membuat kerusakan; 184. dan bertakwalah kepada 

Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”. 

(Q.S Asy-Syu’araa’: 181-184) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) 

haruslah dilakukan dengan adil, tidak dilebihkan dan jika tidak dikurangkan. 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur atau menakar tersebut, menurut 

Umar Chapra juga menyangkut pengukuran, utang, model, pendapatan, biyaa 

dan laba perusahaan yang sehingga seorang auditor wajib memeriksa 

kekayaan secara benar dan adil. 

ًٰ  َوقُلِ  ُ َعَملَُكْم َوَرُسىلُهُ َواْلُمْؤِمىُىَن ۖ َوَستَُزدُّوَن إِلَ اْعَملُىا فََسََُزي َّللاَّ

ُِْب َوالشََّهبدَةِ فَُُىَبِّئُُكْم بَِمب ُكْىتُْم تَْعَملُىنَ   َعبِلِم اْلغَ

 Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan”. (Q.S At Taubah: 105) 

Dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT pasti akan membalas 

setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan 

kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil 

yang baik pula dari pekerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi 

organisasinya. 
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2.11  Penelitian terdahulu 

Hutami (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh Konfik 

Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor 

Internal Pemerintah Daerah. Dengan sampel yang digunakan adalah Kontor 

Inspektorat Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menyatakan memiliki konflik peran yang rendah. Hanya sebagian 

kecil dari aparat Inspektorat yang mengalami konflik peran yang cukup 

tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Responden dengan ambiguitas peran yang 

rendah menunjukkan memiliki komitmen independensi yang tinggi, begitu 

juga sebaliknya. 

Ahmad dan Taylor (2009) melakukan penelitian untuk 

mengembangkan ukuran-ukuran konsep komitmen independensi, konflik 

peran, dan ambiguitas peran pada lingkungan auditor internal. Sampel yang 

digunakan adalah auditor internal pada perusahaan listed di Bursa Efek 

Malaysia dan mempunyai in-house departemen audit internal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konflik peran dan ambiguitas peran secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap komitmen independensi auditor 

internal. Ambiguitas peran yang berpengaruh besar terhadap komitmen 

independensi adalah wewenang dan tekanan waktu yang dialami auditor 

internal. 

Saraswati, Atmadja, dan Darmawan (2014) melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Tekanan Klien, Konfik Peran, Dan Role Ambiguity 

Terhadap Komitemen Independensi Aparat Inspektorat Pemerintah Daerah. 
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Dengan Sampel Penelitian adalah Kantor Inspektorat Kota Denpasar dan 

Kabupaten Gianyar. Dengan hasil: Tekanan klien berbengaruh negatif yang 

signifikan terhadap komitmen independensi.  Konflik peran berbengaruh 

negatif yang signifikan terhadap komitmen independensi.  Ambiguitas peran 

berbengaruh negatif yang signifikan terhadap komitmen independensi.  

Tekanan klien, konflik peran dan ambiguitas peran secara simultas 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen independensi.  

Lovica (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Konflik 

Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Independensi Auditor Internal 

Pemerintah Daerah Pada Kantor Inspektorat Di Provinsi Kepulauan Riau. 

Konflik intra peran tidak terjadi apabila auditor bebas dari adanya konflik 

kepentingan ketika berperan sebagai auditor atau pengawas. Sementara, 

konflik peran pribadi dihindari dengan tidak melakukan tindakan ilegal, tidak 

melakukan tindakan tidak etis saat melakukan pemeriksaan, tidak merasa 

kesulitan melakukan pemeriksaan ketika sasarannya adalah rekan atau 

kolega. Karena terdapat inter-konflik peran, intra pengirim konflik peran, dan 

konflik peran pribadi tidak mempengaruhi independensi auditor internal. 

Ambiguitas peran berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor 

internal pemerintah daerah.  

Surriani (2016)  yang melakukan penelitian mengenai pengaruh 

konfik peran, ambiguitas peran, dan audit tenur terhadap komitmen 

independensi auditor internal. Hasil dari penelitian tersebut secara parsial 

menunjukan bahwa konflik peran dan ambiguitas peran berpengaruh secara 
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signifikan dan  memiliki hubungan yang positif  terhadap  komitmen 

independensi auditor, tetapi untuk variabel audit tenur di dalam penelitian 

tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

independensi auditor. Hasil uji f (simultan) menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

Mariyati dan Arisudhana (2013) melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi Indenpendensi Auditor, tujuan dari 

penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh faktor; Kompetensi, 

Pendidikan Audior dan Audit Fee terhadap independensi auditor. Data yang 

digunakan adalah kuesioner yang didistribusikan kepada auditor di 7 Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta 

Selatan. Kompetensi, Pendidikan Auditor dan Audit Fee berpengaruh 

signifikan terhadap independensi auditor. 

Hidayah (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Kompetensi, Pendidikan Auditor, Pengalaman Auditor, Dan Lamanya 

Hubungan Audit Terhadap Independensi Auditor, tujuan dari penelitiannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Medan, Pekanbaru, dan 

Padang,  sebanyak 34 KAP. Dari penelitian ini menyatakan bahwa, 

Kompetensi, Pendidikan Auditor, Pengalaman Auditor, Dan Lamanya 

Hubungan Audit berpengaruh signifikan terhadap Independensi Auditor. 

Berikut ini tabulasi penelitian terdahulu berdasarkan uraian di atas: 
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Tabel 2.1 

PenelitianTerdahulu 

No 

Peneliti 

(Tahun 

Penelitian) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Gartiria Hutami 

(2011) 

Konflik Peran 

Ambigius dan 

Ambiguitas 

Peran Terhadap 

Komitmen 

Independensi 

Auditor Internal 

Pemerintah 

Daerah 

Dependen: 

Komitmen 

Independensi 

Auditor 

Internal 

Pemerintah 

Daerah 

Independen : 

Konflik Peran 

dan Ambigius 

Peran. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

rata-rata responden 

menyatakan 

memiliki konflik 

peran yang rendah. 

Hanya sebagian kecil 

dari aparat 

Inspektorat yang 

mengalami konflik 

peran yang cukup 

tinggi. Aparat 

Inspektorat yang 

mengalami konflik 

peran yang cukup 

tinggi tersebut 

didapati bahwa 

tingkat komitmen 

independensinya 

relatif lebih rendah, 

begitu juga 

sebaliknya. 

penelitian ini 

mendapatkan fakta 

empiris bahwa 

secara rata-rata 

diperoleh ambiguitas 

peran yang dialami 

aparat Inspektorat 

masih relatif rendah. 

Responden dengan 

ambiguitas peran 

yang rendah 

menunjukkan 

memiliki komitmen 

independensi yang 

tinggi, begitu juga 

sebaliknya. 

2. Zaini Ahmad 

dan Dennis 

Taylor (2009) 

Commitment to  

Independence  

By Internal 

Dependen:  

Komitmen  

Independensi  

Ambiguitas peran 

dan konflik peran  

berpengaruh negatif 
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Auditors: The 

Effect of Role 

Ambiguity and 

Role Conflict 

Independen: 

Ambiguitas 

Peran dan 

Konflik Peran  

signifikan terhadap 

komitmen 

independensi auditor 

internal. Dimensi 

yang berpengaruh 

paling besar terhadap 

komitmen 

independensi adalah 

konflik antara nilai 

personal auditor  

dengan persyaratan 

dan ekspektasi  

manajemen dan 

profesi audit internal 

(dimensi konflik 

peran) serta 

wewenang dan 

tekanan waktu yang 

dialami auditor 

internal (dimensi 

ambiguitas peran).  

3. Ni Putu Intan 

Putri Saraswati, 

Anantawikrama 

Tungga 

Atmadja, dan 

Nyoman Ari 

Surya  

Darmawan 

(2014) 

Pengaruh 

Tekanan Klien, 

Konflik Peran, 

Dan Role 

Ambiguity 

Terhadap 

Komitemen 

Independensi 

Aparat 

Inspektorat 

Pemerintah 

Daerah 

Dependen : 

Independensi 

Aparat 

Inspektorat 

Pemerintah 

Daerah 

Independen : 

Pengaruh 

Tekanan 

Klien, 

Konflik 

Peran, Dan 

Role 

Ambiguity. 

Aparat Inspektorat 

Kota Denpasar dan 

Kabupaten Gianyar 

yang memiliki 

tekanan klien yang 

tinggi cenderung 

memiliki komitmen 

independensi yang 

lebih rendah. Kedua, 

konflik peran 

berbengaruh negatif 

yang signifikan 

terhadap komitmen 

independensi. 

Ketiga, Ambiguitas 

peran berbengaruh 

negatif yang 

signifikan terhadap 

komitmen 

independensi. 

Keempat, tekanan 

klien, konflik peran 

dan ambiguitas peran 

secara simultas 

berpengaruh 
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signifikan terhadap 

komitmen 

independensi.  

4. Freshtina Kasna 

Lovica (2017) 
Pengaruh 

Konflik Peran 

Dan Ambiguitas 

Peran Terhadap 

Independensi 

Auditor Internal 

Pemerintah 

Daerah 

(Pada Kantor 

Inspektorat Di 

Provinsi Kep. 

Riau) 

Independensi 

Auditor 

Internal 

Pemerintah 

Daerah 

Independen : 

Konflik Peran 

dan Ambigius 

Peran. 

Pengujian Konflik 

Peran dalam 

penelitian ini tidak 

dapat diterima. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ambiguitas peran 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

independensi auditor 

internal pemerintah 

daerah.  

5. Lely Surriani 

(2016) 

Pengaruh 

Konflik Peran, 

Ambiguitas 

Peran Dan Audit 

Tenur Terhadap 

Komitmen 

Independensi 

Auditor Internal 

Pada Kantor 

Inspektorat 

Kabupaten 

Kampar 

Independensi 

Auditor 

Internal  

Independen : 

Konflik 

Peran, 

Ambigius 

Peran, dan 

Audit Tenur. 

Secara parsial 

menunjukan bahwa 

konflik peran dan 

ambiguitas peran 

berpengaruh secara 

signifikan dan  

memiliki hubungan 

yang positif  

terhadap  komitmen 

independensi 

auditor, tetapi untuk 

variabel audit tenur 

di dalam penelitian 

tersebut tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap komitmen 

independensi 

auditor. 

Secara simultan 

menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama 

variabel independen 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap variabel 

dependen. 

6.  Siti Mariyati 

dan Dicky 

Arisudhana 

(2013) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Indenpendensi 

Dependen:  

Independensi.  

Independen: 

Kopetensi, 

Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh 

bahwa : Kompetensi, 

Pendidikan Auditor 
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(H2) 

(H3) 

(H4) 

Auditor Pendidikan 

Auditor, dan 

Audit fee 

dan Audit Fee 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

independensi auditor 

KAP di Jakarta. 

7. Miftakhul 

Hidayah (2015) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Pendidikan 

Auditor, 

Pengalaman 

Auditor, Dan 

Lamanya 

Hubungan Audit 

Terhadap 

Independensi 

Auditor 

Dependen: 

Independensi 

Auditor. 

Independen:  

Kompetensi, 

Pendidikan 

Auditor, 

Pengalaman 

Auditor, dan 

Lamanya 

hubungan 

Audit. 

Dari penelitian ini 

menyatakan bahwa, 

Kompetensi, 

Pendidikan Auditor, 

Pengalaman Auditor, 

Dan Lamanya 

Hubungan Audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Independensi 

Auditor KAP di 

Kota Medan 

Pekanbaru, dan 

Padang 

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber jurnal 

2.12  Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

 Parsial 

 Simultan 

(Sumber: Data yang diolah) 

Konflik Peran (X1) 

Ambigiuitas Peran 

(X2) 

Kompetensi (X3) 

Komitmen 

IndependensiAuditor 

Internal (Y) 
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2.13  Pengembangan Hipotesis 

2.13.1  Pengaruh Konflik Peran Terhadap Komitmen Independensi 

Auditor Internal 

Konflik peran terjadi saat munculnya peran-peran yang saling 

bertentangan yang harus dilakukan oleh individu sebagai anggota dalam 

sebuah organisasi (Hutami, 2011). Hal itu mengakibatkan individu 

mengalami konflik peran tidak dapat membuat keputusan yang tepat 

mengenai bagaimana peran-peran tersebut akan dilakukan dengan baik. 

Dalam menjalankan tugasnya di lingkungan pemerintahan, aparat Inspektorat 

pasti berhubungan dengan bagian atau individu yang lain. Hubungan tersebut 

kemungkinan besar mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang 

mengarah pada konflik.  

Konflik peran yang dialami oleh auditor dapat menimbulkan 

keresahan akan harapan peran yang berbeda. Keresahan ini dapat merusak 

independensi dan kemampuan auditor utnuk melakukan audit yang wajar. 

Apabila auditor mencoba untuk tetap memepertahankan sikap etis profesional 

mereka, maka akan membahayakan posisi auditor internal tersebut, sehingga 

auditor menjadi rentan terhadap tekanan dari manajemen dan mengakibatkan 

menurunnya komitmen independensi (Hutami, 2011).   

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Surriani 

(2016)  yang mengungkapkan bahwa konflik peran berpengaruh secara 

signifikan terhadap  komitmen independensi auditor. Kemudian hasil 

penelitian yang sama diungkapkan oleh Hutami (2011). Ketika perilaku yang 



43 

 

 

 

diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami 

stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif dari 

pada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap 

cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan 

tingkat komitmen independensi seseorang (Ahmad dan Taylor, 2009). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1:  Konflik peran berpengaruh terhadap komitmen independensi 

auditor internal Inspektorat Kota Dumai. 

2.13.2 Pengaruh Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi 

Auditor Internal 

Ambiguitas peran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

informasi yang berkaitan dengan suatu peran tertentu yang tidak jelas. 

Sedangkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, para karyawan 

memerlukan keterangan tertentu menyangkut hal-hal yang diharapkan untuk 

mereka lakukan dan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Dalam suatu 

organisasi sebaginya memiliki keterangan yang jelas mengenai tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan penerima mandat. 

Ambiguitas peran dapat menyebabkan aparat Inspektorat rentan 

terhadap ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan dan dapat mengakibatkan 

turunnya komitmen independensi aparat inspektorat. Agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, para karyawan memerlukan keterangan 

tertentu yang menyangkut hal-hal yang diharapkan untuk mereka lakukan dan 
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hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Karyawan perlu mengetahui hak-

hak, hak-hak istimewa dan kewajiban mereka (Ghasani, 2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Atmadja, dan 

Darmawan (2014) menjelaskan bahwa ambiguitas peran berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen independensi auditor internal aparat 

inspektorat. Penelitian  serupa yang dilakukan oleh Surriani (2016) juga 

menjelakan bahwa ambiguitas peran berpengaruh secara signifikan terhadap  

komitmen independensi auditor. Ambiguitas peran dapat menimbulkan 

perasaan sia-sia secara individual. Apabila individu tidak jelas akan peran 

utama mereka hingga kurangnya informasi yang dibutuhkan bagi kesuksesan 

kinerja peran tersebut akan mengakibatkan kinerja menurun. Ambiguitas 

peran dapat menyebabkan auditor internal akan rentan terhadap 

ketidakpuasan kerja hingga kejenuhan yang mengakibatkan turunnya 

komitmen independensi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H2:  Ambiguitas peran berpengaruh terhadap komitmen 

independensi auditor internal Inspektorat Kota Dumai. 

2.13.3 Pengaruh Kompetensi Terhadap Komitmen Independensi Auditor 

Internal. 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang 

dibutuhkan untuk suatu pekerjaan.  Kompetensi yang dimiliki auditor dapat 
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mendorong seorang auditor untuk berperilaku profesional dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi juga dapat meningkatkan kualitas 

hasil kinerja dari seorang auditor itu sendiri (Hidayah, 2015).   

Seorang auditor yang berkompeten akan mengerti bahwa 

profesinya di tuntut untuk bersikap independen sebagai salah satu kode etik 

auditor. Hal ini yang akan membuatnya untuk selalu menjaga komitmen 

independensi. Penelitian Mariyati dan Arisudhana (2012) mengungkapkan 

bahwa kompetensi yang dimiliki auditor akan mendorong seorang auditor 

untuk berperilaku profesional dalam melaksanakan pekerjaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mariyati dan Arisudhana (2012)  

Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap Independensi Auditor. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Hidayah (2015) 

mengungkapkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

independensi auditor. Kompetensi seorang auditor dapat menciptakan 

profesionalisme dalam setiap penugasan yang bertujuan untuk memenuhi 

tanggung jawab profesinya kepada publik dengan tetap menjaga independensi 

selama melaksanakan pekerjaannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H3:  Kompetensi berpengaruh terhadap komitmen independensi 

auditor internal Inspektorat Kota Dumai. 

2.13.4  Pendidikan Auditor 

Pendidikan auditor menurut Mariyati dan Arisudhana (2012) yaitu 

proses pembelajaran yang lebih terkonsentrasi mengenai keahlian profesinya 
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sebagai seorang akuntan atau auditor. Pendidikan juga sangat penting dalam 

menciptakan keahlian seseorang dibidangnya, karena pendidikan memberikan 

pengetahuan tentang disiplin ilmu tertentu yang berguna untuk diterapkan 

dalam pelaksanaan kinerja seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seorang auditor akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mariyati dan 

Arisudhana (2012) semakin tinggi tingkat pendidikan seorang auditor akan 

meningkatkan keahlian profesi dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga 

dapat memenuhi tanggung jawab profesi kepada publik. Selain itu semakin 

tinggi tingkat pendidikan auditor juga mendukung auditor untuk menjadi 

pribadi yang tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam 

pekerjaannya dengan senantiasa menjaga sikap independensinya dalam setiap 

pekerjaan yang ditugaskan. Adanya perbedaan pendidikan auditor dapat 

menimbulkan perbedaan persepsi dalam memahami terpenuhinya aspek 

independensi auditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat 

pendidikan auditor akan menimbulkan perbedaan persepsi terhadap 

independensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyono (2016) menunjukan bahwa 

pendidikan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap independensi 

auditor.  Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Mariyati dan 

Arisudhana (2013) Pendidikan Auditor mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap  Independensi Auditor. Hal ini dikarenakan, Pendidikan 

bagi auditor memang dibutuhkan untuk menciptakan auditor yang 
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independen. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor 

akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H4:  Pendidikan auditor berpengaruh terhadap komitmen 

independensi auditor internal Inspektorat Kota Dumai. 

2.13.5 Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran, Kompetensi dan 

Pendidikan Auditor terhadap Komitmen Independensi Auditor 

Internal 

Berdasarkan seluruh uraian mengenai pengaruh konflik peran, 

ambiguitas peran, kompetensi dan pendidikan auditor terhadap komitmen 

independensi auditor internal yang telah disebutkan diatas, peneliti 

mengajukan hipotesis penelitian yang mengasumsikan bahwa faktor konflik 

peran, ambiguitas peran, kompetensi dan pendidikan auditor secara simultan 

berpengaruh terhadap komitmen independensi auditor internal.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H5:  Konflik Peran, Ambiguitas Peran, Kompetensi dan Pendidikan 

Auditor secara simultan berpengaruh terhadap Komitmen 

Independensi Auditor Internal. 


