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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori                                  

2.1.1.Teori Keagenan.         

Teori keagenan adalah menjelaskan tentang prinsipal ingin 

mengetahui segala   informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait 

dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan 

meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Berdasarkan 

laporan tersebut prinsipal menilai kinerja manajemen. Tetapi yang 

seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan 

tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya 

dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat 

manajemen lebih reliabel (dapat dipercaya) diperlukan pengujian. Pengujian 

ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu auditor independen (Indah, 

2010). 

Teori keagenan membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk 

memahami konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. 

Prinsipal selaku investor bekerja sama dan menandatangani kontrak kerja 

dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan 

mereka. Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi 

kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. 

Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen (manajer) sehingga akan 
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menghasilkan informasi relevan yang berguna bagi investor dan kreditor 

dalam mengambil keputusan rasional untuk investasi (Hidayat, 2011). 

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang 

saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) 

memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang 

terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan agen memiliki 

tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua 

yang diperintahkan oleh prinsipal.        

Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk 

memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan 

manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani 

kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana 

mereka. 

2.1.2 Teori Atribusi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena 

peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada 

karakteristik mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya 

pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik 

personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas 

hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal 

yang mendorong seseorang untuk melakukansuatu aktivitas. 
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Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

perilaku auditor dalam memberikan opini auditor. Dalam teori atribusi 

dikatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara 

kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari 

dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal 

(eksternal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan 

dalam pekerjaan (Suartana, 2010:181). Teori atribusi dapat digunakan untuk 

mendukung penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji mengenai 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini 

auditor yaitu skeptisme profesional yang merupakan kekuatan internal 

seorang auditor dan independensi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi 

oleh pihak luar 

          Teori atribusi menjelaskan tentang proses bagaimana kita menentukan 

penyebab perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang 

menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang ditentukan 

dari internal atau eksternal dan pengaruhnya terhadap perilaku individu 

(Harini dkk., 2010). Teori atribusi yaitu bagaimana kita membuat keputusan 

tentang seseorang. Kita membuat sebuah atribusi ketika kita 

mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan 

mengapa mereka berperilaku seperti itu (Febrina, 2012) 

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi 

merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori 

atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan 

penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang 
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bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau 

dirinyasendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, 

karakter, sikap, dll. ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan 

tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. 

             Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi 

seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-

alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa 

terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, 

maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat 

diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga 

memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. 

2.1.3 Akuntabilitas  

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris accountability 

yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk 

dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas adalah rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki oleh auditor 

dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan 

psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya 

yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. 

Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk 

mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil 

kepada lingkungannya itu sendiri. 
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          Menurut SPAP (2011), auditor bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu sifat 

bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh 

keyakinan memadai, namun tidak mutlak bahwa salah saji material 

terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji 

terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang 

tidak material terhadap laporan keuangan. 

Dalam Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011) dijelaskan 

bahwa akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan 

pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola 

sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian 

tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas 

Auditor adalah dorongan psikologi atau kejiwaan yang mana mempengaruhi 

auditor untuk mempertanggungjawabkan tindakannya serta dampak yang 

ditimbulkan akibat tindakannya tersebut kepada lingkungan dimana auditor 

tersebut melakukan aktivitasnya. 

2.1.4 Role Conflict        

  Konflik peran (role conflict) terjadi ketika seseorang berada dalam 

situasi tekanan untuk melakukan tugas yang berbeda dan tidak konsisten dalam 

waktu yang bersamaan. Konflik peran yang terjadi pada seseorang akan 
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menyebakan timbulnya stres yang dapat merusak dan merugikan dalam 

pencapaian tujuan seseorang. 

           Menurut Wahjono (161: 2010), konflik merupakan suatu proses yang 

mulai bila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara 

negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, definisi tersebut 

menjelaskan bahwa suatu titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung 

bila suatu interaksi bersilangan dapat menjadi suatu konflik antar pihak, dari 

tindakan yang terbuka dan penuh kekerasan sampai ke bentuk halus dari 

ketidaksepakatan. 

Konflik peran ini timbul karena mekanisme pengendalian birokrasi 

organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, etika, dan kemandirian 

profesional. Kondisi ini umumnya terjadi karena adanya beberapa perintah 

yang berbeda yang diterima secara bersamaan, dan pelaksanaan atas salah satu 

perintah saja akan mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain (Agustina 

lidya, 2009).    

Konflik peran timbul disebabkan oleh ketidakcocokkan permintaan 

yang ditujukan pada seseorang dengan orang lain di dalam maupun luar 

organiasi (Fanani dkk., 2008). Konflik peran juga dapat muncul ketika auditor 

menerima beberapa perintah yang berbeda dan kesulitan untuk menyesuaikan 

berbagai peran yang dimiliki dalam waktu yang bersamaan. Seperti misalnya, 

tuntutan utama bersumber dari etika profesi akuntan sedangkan tuntutan lain 

bersumber dari sistem pengendalian yang diterapkan dalam KAP (Lubis, 

2011:56). 
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2.1.5 Ambiguitas Peran 

Ambiguitas peran terjadi karena deskripsi pekerjaan yang tidak 

dijelaskan secara rinci serta tidak adanya standar kinerja yang jelas sehingga 

ukuran tentang kinerja yang baik dipersepsikan secara kabur oleh anggota 

organisasi Luthans (2009 ). Ambiguitas peran menghalangi peluang untuk 

meningkatkan kinerja kerja, mengurangi job satisfication (kepuasan kerja) 

dan meningkatkan terjadinya turnover (keluar masuk) karyawan. Semakin 

besar tingkat ambiguitas peran yang dirasakan oleh karyawan semakin 

rendah 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.      

  Michael et al. (2009) menyatakan bahwa ambiguitas peran 

menunjukkan ambivalensi saat apa yang diharapkan tidak jelas karena 

kekurangan informasi mengenai peran dan apa yang dibutuhkan dalam suatu 

tugas. Auditor tidak mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan pekerjaan. Ambiguitas peran mengurangi tingkat kepastian 

apakah informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan telah objektif dan 

relevan.          

  Ambiguitas peran juga dapat mengancam independensi auditor 

internal. Ambiguitas peran atau kurangnya kejelasan peran yang dialami 

dapat menciptakan ketegangan kerja yang dapat mengurangi kemampuan 

auditor internal dalam mempertahankan komitmen independensii 

profesional yang kuat. Salah satu penyebab terjadinya ambiguitas peran 
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dalam lingkungan auditor internal adalah bahwa auditor internal mungkin 

melakukan investigasi internal dengan kondisi proses operasional yang 

belum dikenali, kompleks, dan semakin meluas, serta individu yang berada 

dalam objek pemeriksaan berbicara dalam bahasa dan menggunakan istilah 

yang asing bagi pemahaman auditor internal.     

  Ambiguitas peran adalah persepsi bahwa salah satu kekurangan 

informasi yang diperlukan untuk melakukan peker-jaan atau tugas, yang 

mengarah pada perasaan perseptor yang merasa tak berdaya.Ini adalah 

perasaan ketidakpastian karyawan tentang harapan anggota yang berbeda di 

dalamnya atau sekelompok peran yang harus dijalankannya (Onyemah, 

2008). 

2.1.6 Kualitas Audit 

Kualitas audit pada penelitian Singgih dan Bawono (2010) 

menggunakan empat indikator yaitu : budaya dalam KAP, keahlian dan 

kualitas personal staff dan partner audit, efektivitas proses audit, keandalan 

dan manfaat laporan audit.. 

Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban 

(akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor 

dalam menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012). Secara ringkas 

dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang 

sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya 

sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan 

tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan.Goetsh 

and Davis dalam (Rinta, 2008) yaitu “Kualitas merupakan suatu kondisi 
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dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

 Pada saat sekarang konsep kualitas merupakan suatu kata yang 

dipakai secara universal dan telah menjadi keberhasilan suatu 

bisnis.Kualitas audit seperti dikatakan oleh Alim et.all. (2007), yaitu sebagai 

suatu kondisi dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Eka Purwanda (2015) melakukan penelitian dengan judul.“Pengaruh 

Akuntabilitas Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini 

dilakukan pada Kantor Akuntan Publik Di Bandung. Hasil dari penelitian ini 

adalah Akuntabilitas dan Independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Audit.  

Afif Bustami (2012), “Pengaruh Independensi, Akuntabilitas Dan 

Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan di 

Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit.        

Jamaluddin (2014) “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran serta 

Independensi sebagai Determinan Kualitas Audit internal”. Penelitian ini di 

lakukan di Inspektorat Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Ambiguitas peran berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal melalui 

independensi auditor dan Konflik Peran berpengaruh tidak langsung yang 

signifikan terhadap kualitas audit internal melalui independensi auditor. 
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Rifki Patria (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konflik 

Peran, Ambiguitas Peran dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Auditor”. 

Studi empiris penelitian ini dilakukan pada Kantor KAP di Padang, Pekanbaru 

dan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Konflik Peran dan Kecerdasan 

Emosional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor. Sedangkan 

Ambiguitas Peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor.   

Putu Nita Winidiantari (2015) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Struktur Audit, Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja Pada Kinerja Auditor”. Penelitian ini dilakukan di KAP di Bali. 

Hasil dari penelitian ini adalah variabel konflik peran maupun ketidakjelasan 

peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Variabel lainnya yaitu struktur 

audit, motivasi, dan juga kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja auditor. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

NO 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Variabel 

yang Diteliti 

Hasil 

Penelitian 

1 

 

 

Eka 

Purwanda 

(2015) 

 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Dan Kompetensi 

Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

 

 

Variabel (X) :  

Akuntabilitas dan 

Kompetensi 

Variabel  (Y) :  

Kualitas Audit  

 

  

Akuntabilitas dan 

Kompetensi 

berpengaruh signifikan 

terhdap Kualitas Audit. 
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NO 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Variabel 

yang Diteliti 

Hasil 

Penelitian 

2 Afif 

Bustami 

(2012) 

 

Pengaruh 

Independensi, 

Akuntabilitas Dan 

Profesionalisme 

Auditor Terhadap 

Kualitas Audit 

Variabel (X): 

Independensi, 

Akuntabilitas Dan 

Profesionalisme 

Auditor 

Variabel (Y): 

Terhadap Kualitas 

Audit 

Independensi, 

akuntabilitas, dan 

profesionalisme 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

3 

 

 

Rifki Patria 

(2016) 

Pengaruh Konflik 

Peran Dan 

Ambiguitas Peran 

Terhadap Kinerja 

Auditor  

 

 

Variabel (X) : 

Konflik Peran 

Ambiguitas 

Peran dan 

Kecerdasan 

Emosional 

Variabel (Y) :  

Kinerja Auditor  

 

 

Konflik Peran dan 

Kecerdasan Emosional 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja 

Auditor. Sedangkan 

Ambiguitas Peran tidak 

berpengaruh terhadap 

Kinerja Auditor 

4 

 

 

Putu Nita 

Winidiantar

i (2015) 

Pengaruh Konflik 

Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran, Struktur 

Audit, Motivasi 

Dan Kepuasan 

Kerja Pada 

Kinerja Auditor.  

 Variabel (X) :  
Konflik Peran, 

Ketidakjelasan 

Peran, Struktur 

Audit, Motivasi 

dan Kepuasan 

Kerja 

Variabel  (Y) :  

Kinerja Auditor 

Variabel konflik 

peran maupun 

ketidakjelasan peran 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

auditor. Variabel 

lainnya yaitu struktur 

audit, motivasi, dan 

juga kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap 

kinerja auditor. 
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NO 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul 

Variabel 

yang Diteliti 

Hasil 

Penelitian 

5 Jamaluddin 
(2014) 

Pengaruh Konflik 

Peran dan 

Ambiguitas Peran 

serta Independensi 

sebagai 

Determinan 

Kualitas Audit 

internal 

Variabel (X): 

Konflik Peran dan 

Ambiguitas, 

Variabel (Y): 

Independensi 

sebagai 

Determinan 

Kualitas Audit 

internal 

Ambiguitas peran 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit internal 

melalui independensi 

auditor dan Konflik 

Peran berpengaruh 

tidak langsung yang 

signifikan terhadap 

kualitas audit internal 

melalui independensi 

auditor. 

 

2.3 Pandangan Islam 

          Berdasarkan dalil-dalil syar’i dari Al-Qur’an dan As-Sunnah setiap 

muslim wajib mengungkapkan suatu kebenaran. Namun, kebenaran tersebut perlu 

didukung oleh berbagai bukti yang jelas. Sehingga, suatu saat tidak menyebabkan 

kerugian pada orang lain/sekelompok orang. 

 

Hal ini dapat dibuktikan dengan Q.S Al-Hujurat ayat 6 : 

 َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبَيُنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة

 َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasiq datang 

padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan 

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” 
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Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menyelidiki, 

memeriksa dan tidak terburu-buru melontarkan tuduhan jika mereka mendapatkan 

kabar atau cerita oleh seseorang yang fasik. Tindakan menyiasat terlebih dahulu 

sesuatu berita perlu agar kita tidak menjadi orang bodoh atau jahil karena kelak 

pada suatu masa kita akan menyesal dengan perbuatan kita. Selain itu, dalam 

melakukan tugas audit  seorang auditor dituntut bekerja dengan sebaik-baiknya. 

Hal tersebut diperjelas dengan sebuah Hadist : 

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu 

pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan 

tuntas) (HR.Thabrani). 

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran 

Allah dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh 

dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan 

dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, 

sebaiknya kita menjaga setiap tindakan dan perilaku agar terhindar dari azab 

Allah.  

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka 

penulis menguraikan rerangka penelitian dan pengembangan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

 

 

 

 

    

      

 

  

Keterangan :  Parsial   =      

  Simultan =    

2.5  Pengembangan Hipotesis 

2.5.1  Pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit 

Penelitian Mardisar dan Sari (2007) mengungkapkan tentang 

pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa subjek yang diberikan yang diberikan 

instruksi diawal (postexposure accountability) bahwa pekerjaan mereka 

akan diperiksa oleh atasan, melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, 

memberikan respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih 

realistis.  

Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi 

masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan 

bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan 

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya 

tersebut. Maka ia akan merasa berkewajiban untuk memberikan yang 

 
Akuntabilitas Auditor (X1) 

X11)(X1) 

Ambiguitas Peran (X3) 

Role Conflict (X2) 

 

Kualitas Audit (Y) 
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terbaik bagi masyarakat dan profesinya tersebut dengan melakukan 

pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Hal inilah yang disebut sebagai 

kewajiban sosial (Singgih dan Bawono, 2010). Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H1: Diduga Akuntabilitas Auditor mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Audit pada KAP Pekanbaru. 

2.5.2 Pengaruh Role Conflict terhadap Kualitas Audit 

Menurut Wahjono (161: 2010), konflik merupakan suatu proses yang 

mulai bila suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi 

secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, definisi 

tersebut menjelaskan bahwa suatu titik pada setiap kegiatan yang tengah 

berlangsung bila suatu interaksi bersilangan dapat menjadi suatu konflik 

antar pihak, dari tindakan yang terbuka dan penuh kekerasan sampai ke 

bentuk halus dari ketidaksepakatan.      

 Konflik peran juga dapat muncul ketika auditor menerima beberapa 

perintah yang berbeda dan kesulitan untuk menyesuaikan berbagai peran 

yang dimiliki dalam waktu yang bersamaan. Seperti misalnya, tuntutan 

utama bersumber dari etika profesi akuntan sedangkan tuntutan lain 

bersumber dari sistem pengendalian yang diterapkan dalam KAP (Lubis, 

2011:56). Dari penjelasan diatas hipotesis yg diajukan adalah : 

H2: Diduga Role Conflict mempunyai pengaruh signifikan terhadap        

kualitas audit pada KAP Pekanbaru. 
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2.5.3.  Pengaruh Ambiguitas Peran terhadap Kualitas Audit 

Michael et al. (2009) menyatakan bahwa ambiguitas peran 

menunjukkan ambivalensi saat apa yang diharapkan tidak jelas karena 

kekurangan informasi mengenai peran dan apa yang dibutuhkan dalam suatu 

tugas. Auditor tidak mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan pekerjaan. Ambiguitas peran mengurangi tingkat kepastian 

apakah informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan telah objektif dan 

relevan. 

 Menurut Luthans (2009 ), ambiguitas peran menghalangi peluang 

untuk meningkatkan kinerja kerja, mengurangi job satisfication (kepuasan 

kerja) dan meningkatkan terjadinya turnover (keluar masuk) karyawan. 

Semakin besar tingkat ambiguitas peran yang dirasakan oleh karyawan 

semakin rendah 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. Sehingga dapat diambil 

dugaan bahwa: 

H3: Diduga Pengalaman Auditor mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit pada KAP Pekanbaru. 

 

2.5.3 Pengaruh Akuntabilitas Auditor, Role Conflict, serta 

Ambiguitas Peran terhadap Kualitas Audit 

 Menurut SPAP (2011), auditor bertanggung jawab untuk 

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu sifat 

bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh 



26 

    

  

 
 

keyakinan memadai, namun tidak mutlak bahwa salah saji material 

terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan 

melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji 

terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang 

tidak material terhadap laporan keuangan. 

Menurut Wahjono (161: 2010), konflik peran (Role Conflict) 

merupakan suatu proses yang mulai bila suatu pihak merasakan bahwa 

pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera 

mempengaruhi secara negatif, definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu 

titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung bila suatu interaksi 

bersilangan dapat menjadi suatu konflik antar pihak, dari tindakan yang 

terbuka dan penuh kekerasan sampai ke bentuk halus dari ketidaksepakatan. 

  Menurut Luthans (2009 ), ambiguitas peran menghalangi peluang 

untuk meningkatkan kinerja kerja, mengurangi job satisfication (kepuasan 

kerja) dan meningkatkan terjadinya turnover (keluar masuk) karyawan. 

Semakin besar tingkat ambiguitas peran yang dirasakan oleh karyawan 

semakin rendah kinerja karyawan di organisasi tersebut. 

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih 

melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap 

tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap 

skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang 

memadai yang ditemukan selama  proses audit untuk memastikan agar 

menghasilkan kualitas audit  yang baik (Ardini, 2010). Dari pengerian di 

atas maka tibul H4 adalah: 

H4: Diduga Auntabilitas Auditor, Role Conflict, dan Ambiguitas 

Peran berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit 

pada KAP Pekanbaru 


