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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Teori Keagenan (Teory Agency) 

Memandang hubungan antara manajer dan pemilik dalam kerangka hubungan 

keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi kontrak antara satu pihak, yaitu pemilik 

(prinsipal), dengan pihak lain, yaitu agen. Dalam kontrak, agen terikat untuk 

memberikan jasa bagi pemilik. Berdasarkan pendelegasian wewenang pemilik kepada 

agen, manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan 

pemilik. Karena kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu sejalan, maka sering 

terjadi benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang 

diserahi wewenang untuk mengelola perusahaan (Arie dan Hilda dalam Imal 2013). 

Dalam konteks keagenan tersebut, dibutuhkan pihak ketiga yang independen 

sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor 

perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan 

kepentingan prinsipal. Penggunaan auditor eksternal yang independen merupakan 

mekanisme yang didorong oleh pasar, dengan tujuan untuk mengurangi agency cost 

(Jensen dkk dalam Arie dan Hilda). Pemegang saham mengharapkan auditor untuk 

dapat menekan kemungkinan terjadinya moral hazard yang dilakukan manajemen, 

sehingga agency cost yang ditanggung pemegang saham akan berkurang. Namun dari 

sudut pandang manajer, sejalan dengan morald hazard hypothesis dan kondisi 

asimetri informasi, manajer sejalan dengan morald hazard hypothesis dan kondisi 
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asimetri informasi, manajer cenderung memilih auditor yang memberi keleluasaan 

untuk memilih prosedur akuntansi yang disukainya, namun sekaligus juga bersedia 

memberi opini audit yang menguntungkan. 

2.2. Gambaran Umum Auditing 

2.2.1 Pengertian Audit 

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit 

bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah 

digariskan, maka dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses 

membandingkan antara kenyataan dengan seharusnya. 

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian audit, maka berikut ini akan 

dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil dari beberapa sumber yaitu: 

a. Mulyadi (2002:9), Auditing merupakan: 

Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan 

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan. 

b. James A. Hall dan Tommie Singleton (2007:3) dalam Rezky Retno Arvianita 

(2015): 

Suatu proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif, 

bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa 

ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut 
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dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya kepada para pengguna  

yang berkepentingan. 

c. Sukrisno Agoes  2012:4 Auditing adalah : 

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang 

independen, 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. 

Jadi, dari definisi-definisi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

audit adalah suatu proses pengambilan dan pengevaluasian kesesuaian bukti dan 

informasi untuk dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dan auditing harus 

dilakukan oleh orang yang memiliki kompenten dan independen. 

2.2.2 Jenis-Jenis Audit 

Boynton et al. (2002, 6-7) dalam Donna Adelia Gultom (2014), 

menggolongkan audit menjadi tiga jenis yaitu audit laporan keuangan, audit 

kepatuhan dan audit operasional. 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi 

bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan 

pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
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2. Audit kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit 

mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada 

manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok 

utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan 

peraturan yang digariskan. 

3. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari 

prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen 

biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit 

operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, 

tetapi dapat mencakup evaluasi atau struktur organisasi, operasi komputer, metode 

produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. 

2.2.3 Standar Audit yang Berlaku Umum 

Standar Auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan 

tanggung jawab profesionalnya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Persyaratan 

Standar Auditingn (PSA) No. 1 telah menetapkan dan mengesahkan sepuluh auditing 

yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Standar Umum, berfungsi untuk mengatur syarat-syarat diri auditor. Standar ini 

terdiri dari: 
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a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

c. Dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2. Standar Pekerjaan Lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu pelaksanaan 

auditing. Standar ini terdiri dari: 

a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus 

disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman memadai atau Struktur Pengendalian Intern (SPI) harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai 

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang di audit. 

3. Standar Pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam 

mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada pemakai informasi 

keuangan. Standar Pelaporan terdiri dari: 

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. 
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b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi tersebut 

dalam periode sebelumnya. 

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 

d. Laporan auditor, harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 

maka alasannya harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan 

audit yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul 

oleh auditor. 

2.2.4 Fungsi Audit 

a. Fungsi audit eksternal 

Fungsi audit eksternal adalah menyatakan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 

Selain itu juga dapat menyatakan pendapat dan efektivitas pengendalian atas 

pelaporan keuangan. 

b. Fungsi audit internal 

Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilainan yang bebas yang 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya untuk 
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memberikan informasi kepada manajemen dengan menyajikan analisis, penilaian, 

rekomendasi dan komentar-komentar yang penting. 

Dapat dikatakan bahwa audit internal berfungsi untuk memantau kinerja 

pengendalian suatu organisasi, menelaah, mempelajari, dan menilai kegiatan 

perusahaan serta membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan  Dirmyah 

(2004) dalam Mufti Wirawan (2012). 

2.2.5 Bukti Audit 

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) dalam Indra Bastian (2013: 126), 

mendefinisikan Bukti Audit sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor 

untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan. 

 Indra Bastian (2013: 126), menambahkan bahwa bukti audit yang mendukung 

laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang 

tersedia bagi auditor. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam 

meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip- 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bukti Audit meliputi: 

1) Catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan. Contohnya pada cek dan bukti 

elektronik hasil transfer, faktur-faktur dan data seperti worksheet dan spreadsheet. 

2) Informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika 

auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Contohnya pada 

waktu pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, laporan para analisis, informasi 

yang diperoleh dari langkah audit seperti penyelidikan dan observasi  
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2.2.6 Jenis-jenis Opini Audit 

Nur Mettani (2012), menjelaskan bahwa bagian yang terpenting yang 

merupakan informasi utama dari keseluruhan proses audit adalah opini audit. 

Menurut SPAP (PSA No. 29), ada 5 jenis pendapat akuntan, yaitu:  

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian  

2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan bahasa Penjelasan 

3) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian 

4) Pendapat Tidak Wajar 

5) Pernyataan Tidak Memberi Pendapat. 

2.3 Struktur Audit 

Pendekatan 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 (Bowrin, 1998 dalam Rheny, 2013). Struktur audit meliputi sifat, 

keluasan, dan waktu audit. Struktur audit membantu auditor senior dalam 

memberikan perintah kepada staf auditnya mengenai pekerjaan yang harus 

dilaksanakan (Rheny, 2013).  

Struktur audit harus menentukan secara rinci prosedur audit yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan audit. Fungsi struktur audit meliputi petunjuk mengenai apa 

yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana hal tersebut harus diselesaikan, alat-

alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian audit, dan alat-alat 
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untuk penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan. Dalam meningkatkan kualitas dan 

efisiensi audit, kantor akuntan publik mulai menggunakan struktur audit dalam 

pelaksanaan auditnya sehingga decision-maker akan lebih memfokuskan pada 

informasi yang relevan dengan masalah audit (Bamber, et al. 1989 dalam Rheny, 

2013). 

Bamber et al. (1989) dalam Rheny (2013), menyatakan bahwa kantor akuntan 

publik yang menggunakan struktur audit akan meningkatkan kinerja auditor dan 

sebaliknya kantor akuntan publik yang menggunakan struktur audit memiliki potensi 

meningkatnya konflik peran dan ketidakjelasan peran yang dirasakan oleh staf 

auditnya. 

Dari defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Struktur audit 

merupakan suatu konsep aktivitas yang diterapkan dan dilakukan secara rutin oleh 

auditor dalam melaksanakan tugasnya.  

2.4 Konflik Peran 

Ketika seseorang mengalami konflik peran, maka dia akan mengalami stres. 

Stres yang dialami akan memunculkan ketidakpuasan terhadap perannya. 

Ketidakpuasan pada perannya akan membuat dia manjadi kurang efektif dalam 

bekerja yang kemudia berdampak pada kinerjanya (Rizzo et al, 1970 dalam Zahrotul 

dan Moh. Rafky).  

Menurut Rheny (2013), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Konflik 

Peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang 
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bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial bisa 

menurunkan motivasi kerja sehingga bisa menurunkan kinerja secara keseluruhan. 

Davis dan Newstrom, 1985 dan telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 

oleh ahli bahasa Agus Dharma, S.H., Med, (Hal: 53), menyebutkan Konflik Peran 

merupakan hal yang paling sulit bagi para pegawai yang memiliki banyak hubungan 

kerja di luar organisasi, yaitu yang memiliki peran sebagai penghubung (boundry 

roles). 

Menurut Wirawan (2010; 1), mendefenisi bahwa Konflik merupakan salah 

satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik 

yang beragam. Sedangkan, Peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari 

seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran mencerminkan posisi 

seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan 

tanggungjawab yang menyertainya untuk dapat berinteraksi satu sama lain (Davis dan 

Newstrom, 1985 dan telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh ahli bahasa 

Agus Dharma, S.H., Med, Hal: 51).  

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Konflik Peran 

adalah suatu keadaan yang muncul ketika auditor merasa kesulitan dalam hal 

menyesuaikan berbagai peran yang dimiliki dalam waktu yang bersamaan. Konflik 

Peran juga bisa timbul akibat adanya pertentangan tugas dan tanggungjawab. 

Auditor sering dihadapkan oleh potensial Konflik Peran dalam melaksanakan 

tugasnya. Perintah yang bertentangan dengan etika professional membuat dilema 

karena individu harus memilih salah satunya untuk dilaksanakan. Konflik Peran dapat 
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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, penurunan kepuasan kerja sehingga 

bisa menurunkan kinerja auditor secara keseluruhan (Fanani dkk, 2008 dalam Nurul 

Azizah, 2015). 

Menurut Munandar (2008; 35) Konflik Peran timbul jika seorang karyawan 

mengalami adanya: 

1. Pertentangan antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dan antara tanggung jawab 

yang ia miliki. 

2. Tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya bukan merupakan 

bagian dari pekerjaannya. 

3. Tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau orang 

lain yang dinilai penting bagi dirinya. 

4. Pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu melakukan 

tugas pekerjaannya. 

2.5 Ketidakjelasan Peran 

Ketidakjelasan Peran timbul akibat dari kurangnya informasi yang tersedia 

yang berkaitan dengan posisi organisasi seorang individu. Apabila inidividu tidak 

mengetahui apa yang menjadi tugasnya, maka akan meningkatkan kekecewaan pada 

perannya yang kemudian berdampak pada penurunan kinerja (Rizzo et al, 1970) 

dalam zahrotul & Moh Rafky dan Agustina (2009) dalam Heny Arianti (2015), 

menambahkan bahwa Ketidakjelasan Peran mengacu pada kurangnya kejelasan 
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mengenai harapan pekerjaan, metoda untuk memenuhi harapan yang dikenal dan/atau 

konsekuensi dari kinerja atau peranan tertentu.  

Menurut Bamber et al. (1989) dalam Hanna & Friska (2013), Ketidakjelasan 

Peran adalah tidak adanya prediktabilitas hasil atau respon terhadap perilaku 

seseorang dan eksistensi atau kejelasan perilaku yang dibutuhkan. Dari beberapa 

uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ketidakjelasan Peran terjadi saat 

karyawan tidak memiliki informasi, arahan dan tujuan yang jelas mengenai peran 

atau tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. 

2.6 Tekanan Anggaran Waktu 

Anggaran waktu audit sangat diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan 

tugasnya untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi 

salah satu kunci keberhasilan karir auditor. Kriteria untuk memperoleh peringkat 

yang baik adalah pencapaian anggaran waktu (Kelley & Seiler, 1982). Dengan 

adanya kriteria ini memberikan tekanan bagi auditor untuk memenuhi anggaran 

waktu. Tekanan ini akan menyebabkan stress yang muncul dari ketidakseimbangan 

antara tugas dan waktu yang tersedia. 

Menurut De Zoort dan Lord (1997; 12) dalam Tielman (2012) mendefinisikan 

Tekanan anggaran waktu adalah kendala waktu yang mungkin timbul dari 

keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu tugas. 

Menurut Ahituv dan Igbaria (1998; 13) dalam Tielman (2012), dengan adanya 

tekanan anggaran waktu dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Auditor sering kali 
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bekerja dalam keterbatasan waktu, sehingga dapat memengaruhi kinerjanya untuk 

memperoleh hasil audit yang berkualitas. 

2.7 Kinerja Auditor 

Menurut Lijan (2012 :3), Penilaian pekerjaan adalah suatu metode untuk 

membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal 

dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan itu melalui 

penentuan kedudukan dan ratio satu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang 

lain.  

Hasil dari penilaian pekerjaan ini disebut sebagai kinerja, yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk memberikan suatu sistem upah yang adil. Kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999: 2 dalam Lijan 

2012 :5).  

Rumusan diatas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari definisi diatas 

terdapat setidaknya empat elemen yaitu: 1). Hasil kerja yang dicapai secara individual 

atau secara institusi, 2). Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan 

wewenang dan tanggungjawab, 3). Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, 4). 

Pekerjaan tidaklah bertantangan dengan moral atau etika. 
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Kinerja Auditor adalah tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang 

telah disesuaikan dalam kurun waktu tertentu (Mulyadi, 2002:11). Nenni (2014), juga 

menambahkan bahwa Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu  

Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam 

melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya dan 

menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu 

pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja auditor menjadi 

perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik, dalam menilai hasil audit yang 

dilakukan. 

2.8 Pandangan Islam 

Pandangan Islam tentang Audit bisa didapatkan dalam Al-Qur’an Allah SWT, 

yang memberikan pedoman kepada para akuntan yang artinya sebagai berikut Qs An-

Nisaa’ 135: 

َٰٓ أَنفُِسُكۡم أَِو ٱۡلَىَّٰ  ًَّٰ ِ َولَۡى َعلَ ِمَُن بِٱۡلِقۡسِط ُشَهدَآََٰء ّلِِلَّ ََُّها ٱلَِّرََن َءاَمنُىاْ ُكىنُىاْ قَىََّّٰ َ َٰٓأ ِن َوٱۡلَ ۞َََّٰ َۡ ۡقَببَُِن  نِي ََُكۡن َننُِ اا أَۡو ِلدَ

اْ أَۡو تُۡعِبُضىاْ فَإِيَّ   َونِي تَۡلُىٰٓۥَ
َٰٓ أَي تَۡعِدلُىاْ  ًَّٰ بِِهَمۖا فَََل تَتَِّبعُىاْ ٱۡلَهَىيَّٰ ُ أَۡولَ َ َكاَي بَِما تَۡعَملُىَي َخبُِٗبا  فَِقُٗبا فَٱّلِلَّ   ٥٣١ٱّلِلَّ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap apa yang akan dilakukan akan dicatat 

menurut amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan setiap perbuatan 
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yang dilakukan. Allah menyuruh berbuat adil, karena adil itu lebih dekat dengan 

taqwa. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan hambanya. 

Sebagai seorang auditor hendaknya harus selalu bersikap independen, jujur dan adil 

serta tegas di dalam menjalankan tugasnya, sebab begitu banyak yang 

menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya. 

Kemudian Allah berfirman dalam Qs Al-Hujurat 6: 

لَٖة فَتُصۡ  ا بَِجَهَّٰ اْ أَي تُِصُبُىاْ قَۡىَمُۢ َُّنُىَٰٓ  بِنَبَٖإ َفتَبَ
اْ نِي َجآََٰءُكۡم فَاِسُقُۢ أَََُّها ٱلَِّرََن َءاَمنُىَٰٓ

َٰٓ ِدِمَُن َََّٰ ًَّٰ َما فَعَۡلتُۡم نََّٰ ىاْ َعلَ ُُ   ٦بِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, Maka telitilah kebenarannya, agar kamu 

tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang 

akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. 

 

Menurut pandangan Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan, 

pengukuran, penilaian, dan penyajian harus berpedoman kepada Alquran dan Sunah 

Rasul. Begitu juga dengan hal yang berhubungan dengan pemeriksaan, dimana 

Alquran mengajarkan pentingnya fungsi pengawasan serta pemeriksaan (kontrol dan 

audit) dalam sebuah kegiatan, terutama dalam hal kegiatan ekonomi. Ayat ini dapat 

diinterpretasikan dalam konteks akuntansi bahwa dalam aktivitas akuntansi, maka 

seperti telah diketahui dalam berbagai literatur, hasilnya adalah informasi.  

Informasi ini dapat berupa laporan keuangan ataupun laporan-laporan lain yang 

diperuntukkan bagi pengguna informasi (stakeholders) untuk pengambilan keputusan 

(decision usefulness). Informasi atau berita ini harus diperiksa dengan teliti oleh 

pihak yang kompeten (dewan pengawas, auditor internal maupun eksternal) agar 
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tidak menimbulkan informasi yang simpang siur atau misleading (Zainal, 2010 dalam 

Imal, 2013). 

Profesi akuntan dianggap sebagai salah satu fardhu kifayah atau kewajiban 

kolektif untuk menyediakannya akuntansi berarti mencatat, dalam arti luas mengukur, 

dan mengalokasikan hak diantara berbagai pihak secara adil. Konsep keadilan ini 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An Nahl ayat 90 dengan pengertian: 

َشآَٰ  ُۡ ًَّٰ َعِن ٱۡلفَ ََۡنَه ًَّٰ َو ِٕ ِذٌ ٱۡلقُۡببَ ٌَٰٓ ِن َونَِتَا ۡحَسَّٰ َ ََۡأُمُب بِٱۡلعَۡدِل َوٱۡۡلِ ََِعُظُكۡم َلعَلَُّكۡم تَرَكَُّبوَي ۞نِيَّ ٱّلِلَّ ِء َوٱۡلُمنَكِب َوٱۡلبَۡغٍِ  

٠٩  

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”. 

 

Maksudnya :“Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan mengerjakan 

pekerjaan yang baik”. Surat dalam Al-qur’an khusus menuliskan bagaiman apabila 

kita tidak menghargai waktu, yaitu dalam surat Al-Ashr. Dalam surat ini Allah 

dengan jelas memperingatkan kepada manusia (pribadi/kelompok) apabila ia tidak 

betul-betul memperhatikan waktu, dengan ancaman kerugian (dalam hal ini kerugian 

mencakup secara materi maupun immaterial) dan hal tersbut dapat terhindari apabila 

ia mampu menjaga komitmen (amanu) dengan konsekwen menjalankan 

kewajibannya. Imam Ali mengatakan “Waktu adalah Pedang, apabila ia tidak tepat 

dimanfaatkan maka ia dapat melukai/membunuh diri sendiri”. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan Struktur 

Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap 

Kinerja Auditor, yaitu: 

Tabel 2.1 

Penulis / 

Tahun 

Judul Variabel Hasil Rekomendasi 

Nurul 

Azizah / 

2015 

Pengaruh 

ketidakjelasan 

peran, konflik 

peran,profesional

isme, budaya 

organisasi dan 

tekanan anggaran 

waktu (time 

budget pressure) 

terhadap kinerja 

auditor (studi 

kasus pada 

Kantor 

Perwakilan Bpkp 

Ri Propinsi Jawa 

Tengah). 

Variabel X: 

- Ketidakjelasan 

peran 

- Konflik Peran 

- Profesionalisme 

- Budaya 

Organisasi 

- Tekanan 

anggaran waktu 

Variabel Y: 

- Kinerja auditor 

Hasil penelitian 

menyimpulkan 

bahwa bahwa 

ketidakjelasan 

peran, konflik 

peran dan 

profesionalisme 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

auditor. 

Sedangkan, 

budaya organisasi 

dan tekanan 

anggaran waktu 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor. 

agar dapat 

menambahkan 

variabel lain 

seperti motivasi, 

pendidikan, 

serta 

memperluas 

ruang lingkup 

penelitian.  

Rheny 

Afriana 

Hanif / 

2013 

Pengaruh 

Struktur Audit, 

Konflik Peran, 

dan 

Ketidakjelasan 

Peran terhadap 

Kinerja Auditor  

Variabel X: 

- Struktur Audit 

- Konflik Peran 

- Ketidakjelasan 

Peran 

Variabel Y: 

- Kinerja 

Auditor 

bahwa struktur 

audit dan konflik 

peran berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

auditor, namun 

ketidakjelasan 

peran tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

auditor. 

Diharapkan 

dapat 

menambah 

variabel yang 

berhubungan 

dengan Kinerja 

Auditor. 

Edy 

Sujana / 

Pengaruh 

kompetensi, 

Variabel X: 

- Kompetensi 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan 

Mengembangkan 

penelitian untuk 
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2012 motivasi, 

kesesuaian peran 

dan komitmen 

organisasi 

terhadap kinerja 

auditor internal 

inspektorat 

pemerintah 

kabupaten  (studi 

pada Kantor 

Inspektorat Kab. 

Badung dan 

Buleleng)  

- Motivasi 

- Kesesuaian 

peran 

- Komitmen 

organisasi 

Variabel Y: 

- Kinerja 

Auditor 

bahwa rendahnya 

kompetensi, 

lemahnya 

motivasi, dan 

persepsi 

kesesuaian peran 

yang rendah dan 

lemahnya 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

auditor 

internal/pegawai 

Inspektorat. 

membandingkan 

kinerja 

Inspektorat di 2 

Kabupaten ini 

dengan 

Kabupaten lain 

di Bali maupun 

Propinsi lain, 

sehingga 

menghasilkan 

temuan 

penelitian yang 

lebih lengkap. 

Zahrotul 

Firdausy

dan Moh. 

Rafki 

Pengaruh 

komitmen 

organisasi, 

profesionalisme, 

konflik peran, 

serta 

ketidakjelasan 

peran pada kinerja 

auditor 

internal (survey 

pada auditor 

internal BUMN 

yang berkantor 

pusat di Bandung) 

Variabel X: 

- Komitmen 

organisasi 

- Profesesionalis

me 

- Konflik peran 

- Ketidakjelasan 

peran 

Variabel Y: 

- Kinerja 

auditor 

 

Komitmen 

organisasi dan 

profesionalisme 

berpengaruh 

signifikan positif 

secara parsial 

terhadap kinerja 

auditor internal, 

Sedangkan konflik 

peran dan 

ketidakjelasan 

peran berpengaruh 

signifikan negatif 

secara parsial 

terhadap kinerja 

auditor internal. 

Penelitian dapat 

dilakukan pada 

topik yang sama 

yaitu penelitian 

mengenai 

pengaruh 

komitmen 

organisasi, 

profesionalisme, 

konflik peran, 

serta 

ketidakjelasan 

peran terhadap 

kinerja auditor 

internal, namun 

dilaksanakan di 

BUMN yang 

berkantor pusat 

di kota lainnya. 

Heny 

Arianti / 

2015 

Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

Kinerja Auditor 

(studi empiris pada 

Kap di Surakarta 

dan Yogyakarta) 

Variabel X: 

- Struktur Audit 

- Konflik peran 

- Ketidakjelasan 

peran 

- Pemahaman 

good 

governance 

bahwa struktur 

audit, konflik 

peran, 

ketidakjelasan 

peran, pemahaman 

good governance, 

gaya 

kepemimpinan, 

Penelitian lebih 

lanjut disarankan 

untuk menambah 

faktor internal 

auditor yang 

dapat dijadikan 

variabel 

independen, 
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Kinerja Auditor 

Y 

 

 

 

 

 

 

- Gaya 

kepemimpinan 

- Budaya 

organisasi 

- Komitmen 

organisasi 

Variabel Y: 

- Kinerja 

Auditor 

budaya organisasi, 

dan komitmen 

organisasi dapat 

mempengaruhi 

tinggi rendahnya 

kinerja auditor 

dalam melakukan 

pemeriksaan atas 

laporan keuangan 

suatu perusahaan 

atau organisasi.  

seperti diskusi 

verbal, 

kemampuan 

intelektual dan 

kemampuan 

emosional. 

Sumber : Penulis Penelitian (2016) 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel 

dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 2.1:  

Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 

         

 

  

  

 

  

 

Konflik Peran 

X2 

Ketidakjelasan Peran 

X3 

H1 

H2 

H5 

Tekanan Anggaran Waktu 

X4 

H3 

Struktur Audit 

X1 

H4 
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Ketetangan: 

   Pengaruh variabel secara persial 

   Pengaruh variabel secara simultan 

Sumber : Penulis Penelitian (2016) 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

2.11.1 Pengaruh Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat 

Jenderal Provinsi Riau 

Struktur Audit merupakan suatu konsep aktivitas yang diterapkan dan 

dilakukan secara rutin oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Struktur Audit 

membantu auditor dalam melakukan audit lebih terarah, sehingga dapat 

meningkatkan Kinerja Auditor. Staf audit yang tidak mengetahui Struktur Audit akan 

mengalami kesulitan dalam audit. Hal ini mempengaruhi koordinasi sehingga dapat 

mengganggu Kinerja Auditor. Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Fanani 

(2008) dan Eriani (2010) menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik yang 

menggunakan Struktur Audit meningkatkan Kinerja Auditor. 

H1 : Pengaruh Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat 

Jenderal Provinsi Riau 

2.11.2 Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat 

Jenderal Provinsi Riau 

Konflik Peran adalah suatu konflik yang timbul karena mekanisme 

pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan 
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kemandirian profesional. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena adanya dua 

perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu 

perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain. Konflik Peran dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan kinerja auditor secara 

keseluruhan. Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Maulana (2012), yang 

mengatakan bahwa Konflik Peran berpengaruh terhadap signifikan terhadap kinerja 

auditor. 

H2 : Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat 

Jenderal Provinsi Riau 

2.11.3 Pengaruh Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor Pada 

Inspektorat Jenderal Provinsi Riau 

Ketidakjelasan Peran terjadi saat karyawan tidak memiliki informasi, arahan 

dan tujuan yang jelas mengenai peran atau tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.  

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dikembangkan oleh 

Nurul Azizah (2015), Ketidakjelasan Peran, Konflik Peran, Profesionalisme, Budaya 

Organisasi dan Tekanan Anggaran Waktu secara simultan berpengaruh terhadap 

Kinerja Auditor. Terapi, Ketidakjelasan Peran tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ketidakjelasan peran yang 

dimiliki seorang auditor, maka tidak mempengaruhi kinerja auditor tersebut. 

H3 : Pengaruh Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor Pada 

Inspektorat Jenderal Provinsi Riau 
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2.11.4 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kinerja Auditor Pada 

Inspektorat Jenderal Provinsi Riau 

Tekanan Anggaran Waktu adalah tekanan untuk menyelesaikan suatu 

penugasan/pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan bagi seorang auditor. 

Tekanan tersebut akan selalu ada bahwa atas promosi atau kesuksesan professional 

yang akan dipengaruhi oleh mampu tidaknya seorang akuntan bekerja secara tepat 

untuk memenuhi waktu yang telah di anggarkan. Auditor yang membutuhkan waktu 

lebih lama dari waktu normal untuk suatu tugas akan menimbulkan dampak buruk di 

mata managernya dalam hal ini akan menghambat kemajuan kinerja seorang auditor. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah (2015), Tekanan Anggaran 

Waktu berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi 

rendahnya Tekanan Anggaran Waktu yang diberikan seorang auditor dalam 

melaksanakan tugas auditnya, maka semakin baik Kinerja Auditor tersebut.  

H4 : Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kinerja Auditor Pada 

Inspektorat Jenderal Provinsi Riau 

2.11.5 Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan 

Tekanan Anggaran Waktu secara simultan terhadap Kinerja Auditor pada 

Inspektorat Jenderal Provinsi Riau 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawiro sentono, 1999:2 
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dalam Lijan 2012:5). Rumusan diatas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat 

keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari 

definisi diatas terdapat setidaknya empat elemen yaitu: 1). Hasil kerja yang dicapai 

secara individual atau secara institusi, 2). Dalam melaksanakan tugas, orang atau 

lembaga diberikan wewenang dan tanggungjawab, 3). Pekerjaan haruslah dilakukan 

secara legal, 4). Pekerjaan tidaklah bertantangan dengan moral atau etika. 

Kinerja Auditor adalah tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang 

telah disesuaikan dalam kurun waktu tertentu (Mulyadi, 2002:11). Hasil penelitian ini 

diperkuat dengan hasil penelitian yang dikembangkan oleh Nurul Azizah (2015), 

Ketidakjelasan Peran, Konflik Peran, Profesionalisme, Budaya Organisasi dan 

Tekanan Anggaran Waktu secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Auditor.  

H5 : Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan 

Anggaran Tekanan Waktu secara Simultan Terhadap Kinerja Auditor 

Pada Inspektorat Jenderal Provinsi Riau 

  

 

 




