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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Audit  

Terdapat banyak defenisi audit yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

seperti yang dikutip berikut ini: 

Mulyadi  (2013 : 9) mendifinisikan auditing secara umum sebagai 

suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. 

Menurut Alvin A. Arens, Elder dan James Loebecklce (2011:1) 

Auditing adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti 

tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang di 

lakukan seorang yang kompeten dan idenpenden untuk dapat menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi yang di maksud dengan kriteria-kriteria 

yang telah di tetapkan. Audit seharusnya dilakukan oleh seorang yang 

independen dan kompeten. 

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum 

audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti secara efektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 
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pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan untuk dapat 

membuat suatu keputusan maupun memprediksi suatu keadaan berdasarkan 

informasi audit. 

Situasi audit adalah dimana dalam suatu penugasan audit, auditor 

dihadapkan pada keadaan yang mengandung resiko audit rendah (regularities) 

dan keadaan yang mengandung resiko audit yang besar (irregularities) 

(Mulyadi, 2013).  

Resiko audit yang besar (Irregularities) sering diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana terdapat ketidaksengajaan atau kecurangan yang dilakukan 

dengan sengaja. Situasi irregularities antara lain, yaitu (1) related party 

transaction, (2) client misstate (klien melakukan penyimpangan), (3) kualitas 

komunikasi, (4) Klien baru pertama kali diaudit, dan (5) klien bermasalah  

(Suraida, 2007). 

Gusti dan Syahril Ali (2008) situasi audit secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu keadaan, suasana dan kondisi yang terjadi pada saat audit 

dilaksanakan. Apabila dalam penugasan auditnya auditor menemukan situasi 

irregularities (yang mengandung resiko besar), maka dalam pengumpulan 

bukti audit dan informasi yang relevan diperlukan keahlian untuk menghadapi 

permasalahan tersebut karena pada prinsipnya audit dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas pendeteksian salah saji yang 

material dalam laporan keuangan. 
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Defenisi audit sebagaimana disebutkan diatas, mencakup unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Suatu proses sistematika audit yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau 

prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Audit dilaksanakan 

dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan 

bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. 

Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang 

mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta 

untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-

bukti tersebut. 

2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Berarti memeriksa 

dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak 

dan berprasangka, baik untuk perorangan yang membuat asersi tersebut. 

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Maksudnya adalah 

hasil proses akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran 

dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari empat laporan 

keuangan pokok : Neraca, laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas. 

4. Derajat tingkat kesesuaian. Pengumuman bukti mengenai pernyataan dan 

evaluasi terhadap hasil tersebut dimaksudkan untuk menetapkan 

kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

5. Kriteria yang telah ditetapkan atau standar yang dipakai sebagai dasar 

untuk menilai pernyataan. 
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6. Penyampaian hasil audit sering disebut dengan atestasi yang dilakukan 

secara tertulis dalam laporan audit. Atestasi dapat menaikan atau 

menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi 

yang dibuat oleh pihak yang diaudit. 

7. Pemakai yang berkepentingan dalam dua bisnis, pemakai yang 

berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi 

keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, 

organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum 

audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti secara efektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Tipe-tipe auditor 

Auditor adalah orang yang melakukan auditing tersebut atau orang 

yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. 

1. Auditor Intern 

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja di dalam 

perusahaan yang tugas pokoknya adalah : 

a. Menentukan auditor kebijakan dan prosedur yang telah di tetapkan 

telah dipatuhi atau tidak. 

b. Baik tidaknya dalam penjagaan asset perusahaan. 

c. Menentukan efisiensi dan afektifitas prosedur kegiatan perusahaan. 
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d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian 

perusahaan. 

2. Auditor Pemerintah 

Auditor pemerintah merupakan auditor professional yang bekerja 

diinstansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan utntuk pemerintah. 

3. Auditor Independen 

Auditor independen adalah auditor professional yang menyediakan 

jasanya kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan para 

pemakaian informasi keuangan, terutama dalam bidang audit atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor independen dalam 

prakternya harus memeuhi persyaratan pendidikan dalam pengalaman 

kerja tertentu. 

2.1.2 Kinerja Auditor  

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja 

(performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2013:67) 

bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

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

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja 

individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 

ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja 
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individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2013:15). Gibson et al.  

menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang dapat 

digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung 

jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu dan relatif dapat 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi. 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. 

Pengertian kinerja auditor menurut Mulyadi (2013:11) adalah akuntan publik 

yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara obyektif 

atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan 

untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebutmenyajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang 

material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Kalbers dan Forgarty 

mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan 

yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan langsung.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

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

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. kinerja (prestasi 

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

adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kwantitas 

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

ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan. 
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Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer 

adalah pada output yang dihasilkan.  

 

2.1.3 Komitmen Profesi 

Dr. Islahuzzaman (2013:229) Komitmen adalah suatu perikatan/ 

kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. 

Komitmen profesi auditor meliputi baik secara teknis maupun teoritis di 

bidang keilmuan dan keterampilan yang ada hubungan dengan tugas 

pemeriksaan. Adanya keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan 

pemeriksaan akan dapat mengetahui kekeliruan serta penyimpangan yang 

merupakan salah satu bagian kompetensi seorang auditor. Komitmen profesi 

seorang auditor sangat mendukung dalam melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas-tugasnya. Auditor yang memiliki komitmen yang tinggi akan 

memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.  

Komitmen merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap 

kinerja, dipandang sebagai penggerak motivasi seseorang dalam bekerja. Pada 

bidang pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian dan independensi 

tertentu seperti profesi akuntan publik, pada dasarnya diperlukan beberapa 

jenis komitmen yang kompatibel antara lain komitmen organisasional dan 

komitmen profesional untuk mendukung kinerja yang setinggi-tingginya.  

Komitmen Profesi telah menjadi salah satu unsur penting dalam dunia 

kerja. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kinerja 

seseorang dalam pekerjaan adalah komitmen, selain profesionalisme dan 

kompetensi. Alasan yang mendasari diperlakukannya komitmen yang tinggi 
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pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap 

kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari yang dilakukan secara 

perorangan. 

Komitmen profesi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan 

antara sikap dan perilaku. Komitmen profesi menyangkut tiga sikap yaitu, rasa 

mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas 

organisasi, dan rasa kesetiaan kepada organisasi. Kalbers dan Fogarty 

menggunakan dua pandangan tentang komitmen organisasional yaitu, affective 

dan continuence. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa komitmen 

organisasi affective berhubungan dengan satu pandangan profesionalisme 

yaitu pengabdian pada profesi, sedangkan komitmen organisasi continuance 

berhubungan secara positif dengan pengalaman dan secara negatif dengan 

pandangan profesionalisme kewajiban sosial.  

Buchanan dalam Vandenberg mendefinisikan komitmen adalah 

sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (identification), 

keterlibatan secara psikologis (psychological immerson), dan loyalitas 

(affection attachement). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang 

saling mendorong (reinforce) antara satu dengan yang lain. Karyawan yang 

komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif 

terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk tetap membela 

organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan  yang 

pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen karyawan 

terhadap organisasinya adalah kesetiaan karyawan terhadap organisasinya, 

disamping juga akan menumbuhkan loyalitas serta mendorong keterlibatan 

diri karyawan dalam mengambil berbagai keputusan. Oleh karenanya 
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komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi 

karyawan terhadap organisasi. 

 

2.1.4 Etika Profesi 

Menurut Ariyanto, dkk. (2010) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh 

masing-masing profesi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, 

seperti profesi auditor. Menurut Dr. Islahuzzaman (2013) Etika profesional 

adalah sekumpulan prinsip atau nilai moral yang dikeluarkan oleh organisasi 

untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya 

bagi masyarakat.  Novanda (2010) mengungkapkan bahwa etika profesi 

adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima 

dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, 

kecakapan professional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan 

penafsiran serta penyempurnaan kode etik. Menurut Mulyadi dan Puradiredja 

(2013:45) etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk 

mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan profesinya bagi 

masyarakat, etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia disebut 

dengan istilah kode etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, 

sebagai organisasi profesi akuntan. 

Penerapan aturan etika sangatlah penting bagi para akuntan publik 

dalam menjalankan tugasnya karena etika profesi adalah pemikiran kritis dan 

mendasar tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang akuntan publik 

serta sangat di pengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Dengan keahlian yang 
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diperoleh dari pendididkan belum cukup dikatakan suatu pekerjaan sebagai 

profesi, tetapi perlu penguasaan teori secara sistematis yang mendasari praktek 

dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan 

penerapan dalam praktek. Sehingga dapat di harapkan prilaku moral yang 

lebih terbatas pada keaksahan pola etika terhadap profesi.  

Jika seseorang akuntan publik memahami dan menerapkan etika 

profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya maka kinerja yang 

dihasilkan akan lebih baik. Hal ini ditandai jika etika profesi mampu 

diterapkan oleh akuntan publik akan menimbulkan kepercayaan dan dapat 

menjaga hubungan yang baik antara akuntan publik dengan klien atau dengan 

sesama profesinya.  

2.1.5 Tekanan Anggaran  

Menurut Dr. Islahuzzaman (2013:28) Anggaran merupakan suatu 

neraca tindakan yang diusulkan oleh manajemen secara terinci yang 

dinyatakan secara formal dalam angka-angka dan sistematis dari seluruh 

kegiatan yang akan dilakukan dalam perancanaan, koordinasi dan 

pengendalian, dalan ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk 

menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi 

yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun.    

Tekanan anggaran yaitu perusahaan menjadikan anggaran menjadi satu 

faktor yang paling domiman dalam pengukuran kinerja bawahan Menurut 

Amelia Veronica dan Komeng Ayu Krisnadewi (2008). Dalam fungsinya 
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sebagai alat perencanaan, anggaran dapat digunakan untuk merencanakan 

berbagai aktivitas suatu pusat pertanggungjawaban agar dalam pelaksanaan 

aktivitasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan. Sering kali perusahaan 

menggunakan anggaran sebagai satu-satunya pengukur kinerja manajemen. 

Anggaran dapat pula berfungsi sebagai alat pengendalian bila mana anggaran 

digunakan sebagai tolok ukur kinerja suatu pusat pertanggungjawaban. Jika 

dalam suatu organisasi anggaran merupakan faktor yang paling dominan 

dalam pengukuran kinerja bawahan, maka kondisi ini dinamakan tekanan 

anggaran atau budged emphasis. Ketika anggaran digunakan sebagai pengukur 

kinerja bawahan dalam suatu organisasi, maka bawahan akan berusaha 

meningkatkan kinerjanya dengan dua kemungkinan. Pertama, meningkatkan 

performance sehingga realisasi anggarannya lebih tinggi daripada yang 

ditargetkan sebelumnya. Kedua, melonggarkan anggaran pada saat 

penyusunan anggaran tersebut. Dengan melonggarkan anggaran manajer pusat 

pertanggungjawaban dikatakan melakukan upaya slack. Penekanan seperti ini 

dapat memungkinkan timbulnya slack yang bertujuan meningkatkan prospek 

kompensasi. 

2.1.6 Tekanan Anggaran Waktu 

Menurut Dezoort (2014), Tekanan anggaran waktu adalah suatu 

keadaan yang menunjukan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

waktu yang telah ditetapkan. Anggaran waktu yang dihadapi oleh profesional 

dalam bidang pemeriksaan dapat menimbulkan tingkat stress yang tinggi dan 

mempengaruhi sikap, niat dan perilaku auditor. Lebih lanjut Braun (2013) 

menyatakan anggaran waktu audit muncul karena berbagai faktor diantaranya 
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tidak realistisnya perencanaan anggaran dan estimasi waktu terhadap program 

audit. Anggaran waktu adalah alokasi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas pengauditan. Tekanan waktu dapat dijadikan sebagai 

pengendalian penugasan audit dalam menyelesaikan tugas audit yang 

kompleks. Anggaran waktu audit yang dihadapi oleh profesional dalam bidang 

pemeriksaan dapat menurunkan kualitas audit dan dapat mengurangi perhatian 

terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang menunjukan potensi 

kecurangan atas laporan keuangan.  

IAI (2016:326,6) menyatakan auditor bekerja dalam batas-batas 

pertimbangan ekonomi, agar secara ekonomis bermanfaat, pendapatnya harus 

dapat dirumuskan dalam jangka waktu yang pantas dengan biaya yang masuk 

akal. Auditor harus memutuskan dengan menggunakan pertimbangan 

profesionalnya, apakah bukti yang tersedia dengan batas  waktu dan biaya 

cukup memadai untuk memberikan pernyataan pendapat. 

Auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu, untuk itu setiap 

KAP perlu membuat anggaran waktu dalam kegiatan pengauditan. Tekanan 

anggaran waktu merupakan gambaran normal dan sistem pengendalian 

auditor. Tekanan yang dihasilkan oleh anggaran waktu yang ketat secara 

konsisten berhubungan dengan perilaku disfungsional. Tekanan anggaran 

waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan 

efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat 

pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. 

 



 22 

2.1.7 Independensi 

Independensi merupakan dasar dari struktur filosofi profesi. Akuntan 

publik dituntut harus bertindak independen dalam segala hal artinya para 

anggotanya harus bertindak dengan integritas dan objektivitas. Terdapat enam 

prinsip independensi, adapun yaitu : tanggung jawab, kepentingan publik, 

integritas, objektivitas dan independensi, kecermatan atau keseksamaan dan 

lingkup serta sifat jasa. Dalam prinsip independensi dijelaskan bahwa seorang 

akuntan publik harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari 

pertentangan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab professional. 

Seorang akuntan publik yang berpraktik harus bersikap independen dalam 

kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit atau jasa atestasi 

lainnya (Sumber: http://adyakuntnasi.blogspot.co.id/2012).  

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur 

tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap 

kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan 

mereka pada akuntan publik (Christiawan, 2007). Bagi akuntan publik 

keharusan memelihara atau mempertahankan sikap mental yang independen 

dalam rangka memenuhi tanggungjawab profesionalnya bukanlah satu-

satunya hal yang esensial akan tetapi kepercayaan para pemakai laporan 

keuangan terhadap independensi akuntan publik juga merupakan hal yang 

sangat penting (Winarna, 2007). 

 

 

 

http://adyakuntnasi.blogspot.co.id/2012
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2.1.8 Pengaruh Komitmen Profesi terhadap Kinerja Auditor  

Pada dasarnya komitmen profesi merupakan suatu hubungan antara 

anggota dengan organisasi, misalnya hubungan auditor dengan kantor dimana 

ia bekerja. Hubungan yang baik akan timbul apabila auditor memiliki kesetian 

dan mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi. Komitmen profesi 

dipengaruhi juga oleh profesionalisme auditor dan berdampak pada kinerja 

auditor. 

Komitmen profesi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam 

mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, 

et al. dalam Vandenberg, 2008). Komitmen profesi dibangun atas dasar 

kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu 

mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota 

organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut 

memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja 

merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia 

akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat.  

Meyer et al. (2007) menguji hubungan antara kinerja manajer tingkat 

atas dengan komitmen affective dan komitmen continuance pada perusahaan 

jasa makanan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa komitmen affective 

berkorelasi secara positif dengan kinerja, sedangkan komitmen continuance 

berkorelasi secara negatif dengan kinerja. Somers dan Birnbaum (2007) 

mengemukakan bahwa komitmen organisasional (affective dan continuance) 

tidak berpengaruh terhadap kinerja. Siders et al. (2008) menyatakan bahwa 

komitmen internal foci berhubungan dengan kinerja untuk reward secara 
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organisasional, sedangkan komitmen eksternal foci berpengaruh terhadap 

kinerja relevan dengan reward oleh para konsumen.  

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan 

sangat ditentukan oleh profesionalisme terhadap bidang yang ditekuninya. 

Profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan komitmen serta independensi 

untuk mencapai tingkatan yang tertinggi. Komitmen merupakan suatu 

konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal, seperti: karir, 

keluarga, lingkungan pergaulan sosial dan sebagainya. Adanya suatu 

komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih 

baik atau malah sebaliknya menyebabkan seseorang justru meninggalkan 

pekerjaannya, akibat suatu tuntutan komitmen lainnya. Komitmen yang tepat 

akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak yang positif 

terhadap kinerja suatu pekerjaan. 

 

2.1.9 Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor 

Etika profesi berfungsi untuk mengatur tingkah laku para 

anggotanya (Herawati dan Susanto, 2009). Kode etik harus dipenuhi dan 

ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat 

dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Maka dari itu etika 

profesi sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Akuntan publik akan mengaudit laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh pemisahan untuk menentukan kewajarannya. Laporan keuangan yang 

telah diaudit ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti, Bapepam, 
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investor, bank, kreditor, pemerintah, karyawan, dan manajemen perusahaan itu 

sendiri. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh akuntan publik akan 

berguna jika akuntan publik mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, 

bertindak profesional, dan memberikan jasa yang terbaik bagi kliennya. Oleh 

karena itu, akuntan publik harus menaati standar profesional, yaitu Aturan 

Etika Kompartemen Akuntan Publik, dan menghayati serta mengamalkan 

kode etik profesional dalam setiap penugasan audit atau jasa lainnya. 

Penerapan aturan etika sangatlah penting bagi para akuntan publik 

dalam menjalankan tugasnya karena etika profesi adalah pemikiran kritis dan 

mendasar tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang akuntan publik 

serta sangat di pengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Dengan keahlian yang 

diperoleh dari pendididkan belum cukup dikatakan suatu pekerjaan sebagai 

profesi, tetapi perlu penguasaan teori secara sistematis yang mendasari praktek 

dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan 

penerapan dalam praktek. Sehingga dapat diharapkan prilaku moral yang lebih 

terbatas pada keaksahan pola etika terhadap profesi. 

 

2.1.10 Pengaruh Tekanan Anggaran terhadap Kinerja Auditor 

Dengan adanya anggaran, auditor dapat mengestimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dapat dinyatakan dalam 

ukuran finansial. Selain itu dengan adanya anggaran auditor dapat 

merencanakan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan, serta 

mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan.  Perencanaan dalam 
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menyiapkan anggaran sangatlah penting, sehingga tekanan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, 

oleh karena itu anggaran berbasis kinerja digunakan sebagai alat pencapaian 

tujuan dan pengendalian yang didasarkan pada efektivitas anggaran. Dengan 

anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara input, 

output dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan 

yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terwujud tanggungjawab 

(akuntability) dan keterbukaan (transparancy) dalam melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat. Halim (2007) mengatakan penganggaran berbasis kinerja 

merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap 

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan 

hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran 

tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada 

setiap unit kerja. Dengan kata lain, Halim (2007) mengatakan intergritas dari 

rencana kerja tahunan (Renja SKPD) yang merupakan rencana operasional 

dari renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran 

berbasis kinerja. Mardiasmo (2013) menjelaskan anggaran dengan pendekatan 

kinerja sangat menekankan pada konsep ekonomis, efisien, efektif, dan 

pengawasan atas kinerja output, dan mengutamakan mekanisme penentuan 

dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional 

dalam proses pengambilan keputusan.  
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Senada dengan pernyataan diatas, Kusnadi (2009:44) menyatakan 

bahwa dalam anggaran berbasis kinerja orientasi tidak semata-mata pada 

objek 28 pengeluaran akan tetapi sudah mengarah pada berbagai rencana 

kegiatan, proyek apa yang hendak digarap, apa saja yang harus dilakukan, 

serta berapa jumlah dana yang diperlukan, dan bagaimana pula cara 

mengalokasikan dana agar dana yang ditetapkan dapat dipakai secara efektif 

dan efisien. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem 

penganggaran yang mengkaitkan kinerja dengan alokasi anggaran, yang terdiri 

dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengelolaan keuangan publik 

yang mencakup kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan klasifikasi 

aktivitas dan ukuran kinerja. 

2.1.11 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor 

Tekanan anggaran waktu dapat dijadikan sebagai pengendalian 

penugasan audit dalam menyelesaikan tugas audit yang kompleks. Setyorini 

(2011) bahwa tekanan waktu mampu memberikan dorongan untuk 

meningkatkan kinerja dengan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan 

sesuai dengan anggaran waktu yang direncanakan. Tekanan anggaran waktu 

ini juga dapat menyebabkan turunnya kinerja auditor sehingga tekanan 

anggaran waktu ini sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor.   

IAI (2016:326,6) menyatakan auditor bekerja dalam batas-batas 

pertimbangan ekonomi, agar secara ekonomis bermanfaat, pendapatnya harus 

dapat dirumuskan dalam jangka waktu yang pantas dengan biaya yang masuk 

akal. Auditor harus memutuskan dengan menggunakan pertimbangan 
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profesionalnya, apakah bukti yang tersedia dengan batas waktu dan biaya 

cukup mamadai untuk memberikan pernyataan pendapat. Lebih lanjut Braun 

(2013), menyatakan bahwa anggaran waktu audit muncul karena berbagai 

faktor diantaranya tidak realistisnya perencanaan anggaran dan estimasi waktu 

terhadap program audit dan partisipasi.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa teori yang 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa anggaran waktu audit mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan kinerja audit. Anggaran 

waktu yang ketat mengharuskan auditor melakukan pemeriksaan secara cepat 

atas bukti-bukti audit. Anggaran waktu audit mendorong auditor fokus pada 

akun atau transaksi yang besar dan beresiko tinggi dan mengabaikan beberapa 

akun atau transaksi lainnya serta lebih memusatkan perhatian dalam 

menyelesaikan audit. Anggaran waktu audit juga mendorong auditor cendrung 

menggunakan audit sampling non statistik dalam menguji akun atau transaksi 

untuk efisiensi waktu. Anggaran waktu audit mendorong auditor untuk lebih 

memusatkan perhatian dalam menyelesaikan audit. Anggaran waktu audit 

yang tersedia mendorong auditor untuk lebih memusatkan perhatiannya dalam 

menyelesaikan audit dengan menggunakan pertimbangan kinerja auditor. 

2.1.12 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor 

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur 

tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap 

kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan 
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mereka pada akuntan publik (Christiawan, 2009). Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak 

hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur 

dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka 

pada akuntan publik. Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau 

mempertahankan sikap mental yang independen dalam rangka memenuhi 

tanggungjawab profeionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan 

tetapi kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap independensi 

akuntan publik juga merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu 

independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

 

2.2 Pandangan Islam Mengenai Audit 

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa seorang auditor harus 

bersikap adil dan bijaksana dala melakukan profesionalnya sebagai auditor 

tanpa melihat apa dan siapa yang di audit. Seperti yang dijelaskan dalam Al-

Qur’an sebagai berikut : 

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

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu *, sedang 

kamu mengetahui. {*} Di antara yang kamu sembuyikan ialah : 

Tuhan akan mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail yang 

akan membangun umat yang besar dibelakang hari, yaitu Nabi 

Muhammad s.a.w. 

 

Dan juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi : 

َٰٓأَيُّهَا  ِميَه بِ  لَِّذيهَ ٱ۞يَ 
َٰٓ أَوفُِسُكۡم  ۡلقِۡسطِ ٱَءاَمىُىاْ ُكىوُىْا قَىَّ   ً ِ َولَۡى َعلَ ُشهََدآََٰء ّلِِلَّ

لَِدۡيهِ ٱأَِو  ُ ٱإِن يَُكۡه َغىِيًّّا أَۡو فَقِيٗرا فَ  ۡۡلَۡقَربِيَه  ٱوَ  ۡلَى  ً  بِِهَمۖا فَََل تَتَّبُِعى ّلِلَّ اْ أَۡولَ
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َٰٓ ٱ  أَن تَۡعِدلُ  ۡلهََىي 
َ ٱأَۡو تُۡعِرُضىْا فَإِنَّ  اْ ٰٓۥَ َوإِن تَۡلىُ  ىاْ  َكاَن بَِما تَۡعَملُىَن َخبِيٗرا  ّلِلَّ

٥٣١  
 

Artinya :  Wahai orang-orang yang beriman,! Jadilah kamu penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu 

sendiri atau terhadap ibu bapak  dab kaum kerabatmu. Jika dia ( 

yang terdakwa ) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau 

kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu megikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu 

kerjakan. 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap apa yang dilakukan akan 

dicatat menurut amal perbuatannya, dan Allah akan membuat perhitungan 

setiap perbuatan yang dilakukannya. Allah menyuruh berbuat adil,karena adil 

lebih dekat dengan taqwa. Karena sesungguhnya allah mengetahui apa yang 

dikerjakan hambanya. Sebagai seorang auditor hendaknya selalu bersikap 

jujur dan adil serta tegas didalam menjalankan tugasnya sebab begitu banyak 

yang menggantungkan kepercayaan terhadap hasil auditnya. 

Auditor adalah profesi yang menjembatani dua kpentingan berbeda 

antara pengguna laporan keuangan. Auditor dituntut untuk melayani klien 

tetapi hasilnya untuk kepentingan masyarakat (pihak ketiga). Oleh karena itu 

seorang auditor hendaknya selalu independen dan tidak memihak terhadap 

kepentingan siapapun. Allah menyuruh ungtuk selalu menegakkan kebenaran 

dan Allah akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang dilakukan. Seorang 

auditor yang mempertahankan independensinya akan bertindak jujur, adil, dan 

tegas dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan terlepas dari kepentingan 

pribadi. Karena segala yang ada dilangit dan dibumi kepunyaan Allah dan 

setiap yang ada dihati kita dan yang kitan menyembunyikannya. Niscaya 
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Allah akan membuat perhitungantentang setiap apa yang dikerjakan baik itu 

perbuatan baik maupun buruk  “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan dan 

bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang 

dahulu.”  (Qs. Asy-Syu’ara : 181-184) 

 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian 

(Tahun) 
Judul penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Hasil penelitian 

(kesimpulan) 

Komang 

Rachma Aryani 

(2015) 

Pengaruh 

independensi, 

komitmen 

profesi dan etika 

profesi terhadap 

kinerja auditor 

eksternal 

Independensi (x) 

komitmen profesi 

(x) etika profesi 

(x) kinerja auditor 

eksternal (y) 

Hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa variabel-

variabel yang 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

kinerja auditor. 

Ristina Sitio 

dan Indah 

Anisykurlillah 

(2014) 

Pengaruh 

pemahaman 

good 

governance, 

gaya 

kepemimpinan, 

budaya 

organisasi dan 

struktur audit 

terhadap kinerja 

auditor 

 

pemahaman good 

governance (x) 

gaya 

kepemimpinan (x) 

budaya organisasi 

(x)struktur audit 

(x) 

kinerja auditor (y) 

Hasil dari 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

variabel-variabel 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap kinerja 

auditor. 

Ghifari Firman  

Nurdira dan 

Pupung 

Purnamasari 

Pengaruh etika 

profesi, 

komitmen 

organisasi dan 

etika profesi (x) 

komitmen 

organisasi (x) 

independensi (x) 

Hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa variabel-

variabel 
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(2015) independensi 

terhadap kinerja 

auditor 

kinerja auditor (y) memberikan 

pengaruh yang 

relative besar 

terhadap kinerja 

auditor.  

Komang Dyah 

Putri Gayatri 

dan 

I D.G. Dharma 

Suputra (2016) 

Pengaruh 

struktur audit, 

tekanan waktu, 

disiplin kerja dan 

komitmen 

organisasi 

terhadap kinerja 

auditor 

struktur audit (x) 

tekanan waktu (x) 

disiplin kerja (x) 

komitmen 

organisasi (x) 

kinerja auditor (y) 

Hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa variabel-

variabel 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

auditor. 

I Gede Sunar 

Ardika dan 

Made Gede 

Wirakusuma 

(2016) 

Pengaruh 

pendidikan, fee, 

komitmen dan 

tekanan waktu 

terhadap kinerja 

auditor 

Pendidikan (x) 

Fee (x) komitmen 

(x) tekanan waktu 

(x) kinerja auditor 

(y) 

Hasil penelitian 

dapat disikapi 

dengan positif, 

bahwa tekanan 

waktu merupakan 

salah satu 

pengendalian untuk 

mencapai 

penyelesaian tugas 

yang tepat waktu. 
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2.4 Kerangka  Konseptual 

Gambar 2.1 Kerangka  Konseptual  

 

 

     H1 

     H2      

     H3 

     H4      

     H5      

          

      H6 

 

(Sumber : Data primer olahan 2017) 

 

2.5 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empiris. (Sugiyono, 2013: 93) 

Berdasarkan kerangka pemikiran  dan hasil penelitian sebelumnya, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

Komitmen Profesi (X1) 

Etika Profesi (X2) 

Tekanan Anggaran 

(X3) 

Kinerja Auditor 

Eksternal  

(Y) 

Tekanan Anggaran  

Waktu (X4) 

Independensi (X5) 
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2.5.1 pengaruh Komitmen Profesi terhadap Kinerja Auditor 

Pada dasarnya komitmen profesi merupakan suatu hubungan antara 

anggota dengan organisasi, misalnya hubungan auditor dengan kantor dimana 

ia bekerja. Hubungan yang baik akan timbul apabila auditor memiliki kesetian 

dan mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi. Komitmen profesi 

dipengaruhi juga oleh profesionalisme auditor dan berdampak pada kinerja 

auditor. 

Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling 

mendorong (reinforce) antara satu dengan yang lain. Karyawan yang komit 

terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif 

terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk tetap membela 

organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan yang 

pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi. 

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa komitmen organisasi 

affective berhubungan dengan satu pandangan profesionalisme yaitu 

pengabdian pada profesi, sedangkan komitmen organisasi continuance 

berhubungan secara positif dengan pengalaman dan secara negatif dengan 

pandangan profesionalisme kewajiban sosial. 

H1: Komitmen Profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

 

2.5.2 Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor  

Etika profesi berfungsi untuk mengatur tingkah laku para 

anggotanya (Herawati dan Susanto, 2009). Kode etik harus dipenuhi dan 



 35 

ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat 

dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Maka dari itu etika 

profesi sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Menurut Ariyanto, dkk. (2010) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh 

masing-masing profesi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, 

seperti profesi auditor. Jika seseorang akuntan publik memahami dan 

menerapkan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya maka 

kinerja yang dihasilkan akan lebih baik.  

Hal ini dinyatakan etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor 

dan mampu diterapkan oleh akuntan publik akan menimbulkan kepercayaan 

dan dapat menjaga hubungan yang baik antara akuntan publik dengan klien 

atau dengan sesama profesinya.  

H2 : Etika Profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

 

2.5.3 Pengaruh Tekanan Anggaran terhadap Kinerja Auditor 

Mardiasmo (2013) menjelaskan anggaran dengan pendekatan kinerja 

sangat menekankan pada konsep ekonomis, efisien, efektif, dan pengawasan 

atas kinerja output, dan mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan 

prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses 

pengambilan keputusan.  

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa tekanan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja auditor berbasis kinerja pada dasarnya 

merupakan sistem penganggaran yang mengkaitkan kinerja dengan alokasi 
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anggaran, yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan 

pengelolaan keuangan publik yang mencakup kegiatan penyusunan anggaran 

berdasarkan klasifikasi aktivitas dan ukuran kinerja.  

H3 : Tekanan Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

 

2.5.4 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor 

Anggaran waktu audit yang dihadapi oleh profesional dalam bidang 

pemeriksaan dapat menurunkan kualitas audit dan dapat mengurangi perhatian 

terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang menunjukan potensi 

kecurangan atas laporan keuangan. Auditor harus memutuskan dengan 

menggunakan pertimbangan profesionalnya, apakah bukti yang tersedia 

dengan batas waktu dan biaya cukup memadai untuk memberikan pernyataan 

pendapat.  

Tekanan anggaran waktu dapat dijadikan sebagai pengendalian 

penugasan audit dalam menyelesaikan tugas audit yang kompleks. Setyorini 

(2011) bahwa tekanan waktu mampu memberikan dorongan untuk 

meningkatkan kinerja dengan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan 

sesuai dengan anggaran waktu yang direncanakan. Tekanan anggaran waktu 

ini juga dapat menyebabkan turunnya kinerja auditor sehingga tekanan 

anggaran waktu ini sangat berpengaruh terhadap kinerja auditor.   

H4 : Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. 
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2.5.5 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor 

Independensi memiliki arti bahwa seorang akuntan publik harus jujur 

tidak hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap 

kreditur dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan 

mereka pada akuntan publik (Christiawan, 2009). Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan publik harus jujur tidak 

hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur 

dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka 

pada akuntan publik. Hipotesis 1 yang menyatakan indepedensi berpengaruh 

positif pada kinerja auditor. 

H5 : Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

2.5.6 Pengaruh Komitmen Profesi, Etika Profesi, Tekanan Anggaran, 

Tekanan Anggaran Waktu dan Independensi Secara Simultan terhadap 

Kinerja Auditor  

Auditor dalam melaksanakan tugasnya selalu dihadapkan pada situasi-

situasi yang mengharuskan seorang auditor untuk mengambil keputusan dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan pengauditan. Perilaku auditor dalam 

mengambil keputusan dalam penghadap situasi selama pelaksanaan 

pengauditan dapat mempengaruhi kinerja auditor tersebut. Perilaku auditor ini 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku auditor 

dipengaruhi factor internal dan faktor eksternal yang merupakan dasar 

terbentuknya perilaku auditor tersebut dalam bertindak. Faktor internal dan 

eksternal ini secara bersamaan dapat mempengaruhi kinerja auditor. 

H6: Komitmen Profesi, Etika Profesi, Tekanan Anggaran, Tekanan 

Anggaran Waktu dan Independensi secara simultan terhadap 

kinerja auditor. 


