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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Audit

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, maka berikut ini

akan dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil dari beberapa

sumber, yaitu:

a. “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

pendukunganya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” (Sukrisno

Agoes,2004:194)

b. “Suatu proses sistematis 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 ditetapkan,serta

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

(Mulyadi & Puradireja, 1998) dalam Ihyaul Ulum M.D (2009:3)

c. “Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi itu dan kriteria

yang telah ditetapkan. Auditing harus harus dilakukan oleh orang yang

berkompeten dan independen.”(Arent,Elder dan Basuki, 2008:4)

2.1.1 Jenis-jenis Audit

Menurut Ihyaul Ulum M.D (2009:5-6) terdapat tiga (3) jenis audit yang
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ada umumnya menunjukkan karakteristik kunci yang tercakup dalam definisi

audit. Jenis-jenis audit tersebut adalah:

1) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah

laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan

kriteria-kriteria tertentu. Kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku

umum.

2) Audit Ketaatan

Audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah

audittee(klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah

ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.

3) Audit Operasional

Audit operasional adalah bertujuan untuk menilai apakah sumber

daya ekonomi yang tersedia telah dikelola secara ekonomis, efisien,

danefektif. Pada saat selesainya audit operasional, auditor akan

memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki

jalannya operasi perusahaan.

2.1.2 Standar Audit

Menurut Ihyaul Ulum M.D (2009:11-12) Standar audit di Indonesia

dikenal dengan nama Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang disusun

oleh suatu komite khusus dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, terdiri dari

10(sepuluh) standar yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar.

Standar auditing ini diikhtisarkan sebagai berikut:

1) Standar Umum, berfungsi untuk mengatur syarat-syarat diri auditor.
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1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2. Dalam semuahal yang berhubungan dengan perikatan independensi

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat danseksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu pelaksanaan

auditing.

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan

asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk

merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang

akan dilakukan.

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

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang

diaudit.

3) Standar Pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam

mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada pemakai

informasi keuangan.

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

diIndonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak
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konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip

akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. 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 dinyatakan.

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka

laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat

pekerjaan audit yang dilaksanakan.

2.2 Auditor Internal

2.2.1 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal seluruh dunia melakukan pekerjaan merekasecara

berbeda, tergantung pada lingkup audit yang diinginkanmanajemen senior.

Akibatnya sulit mendefenisikan berbagai aktivitas yang dilakukan auditor.

Menurut Agoes (2004:221) pengertian audit internal adalah:

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian perusahaan, baik terhadap
laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan
terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan
terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi
yang berlaku”.

Menurut Mulyadi (2008:29) pengertian audit internal adalah:

“Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah
menetukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menetukan baik tidaknya penjagaan
terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas
prosedur kegiatan organisasi, serta menetukan keandalan informasi yang
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dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Pengertian audit internal menurut Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) PSA (Pernyataan Standar Auditing) no.

69paragraf 6 ialah:

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: keandalan pelaporan,
efektifitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan tentang

pengertian audit internal. Audit internal adalah suatu  fungsi atau kegiatan

yang bebas dalam suatu organisasi dan sebagai pelayanan jasa dalam

organisasi tersebut.

2.2.2 Fungsi  Auditor Internal

Sawyer (2006:28) mengemukakan bahwa fungsi audit internal adalah

suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau

mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-

saran kepada manajemen. Tujuannya adalah membantu tingkatan manajemen agar

tanggungjawab dilaksanakan secara efektif.

Adapun fungsi audit internal secara menyeluruh mengenai pelaksanaan

kerja audit internal dalam mencapai tujuannya:

1. Membahas menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian

akuntansi, keuangan serta operasi

2. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan rencana dan

prosedur yang ditetapkan

3. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan/organisasi dipertanggung
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jawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala

kemungkinan risiko kerugian.

4. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang

dikembangkan dalam organisasi.

5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah

dibebankan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan fungsi audit internaladalah untuk

membantu manajemen dalam menilai kinerja, prosedur,dan kebijakan yang

ditetapkan dalam organisasi agar dapat meyakinkan dan memperbaiki pelaksanaan

tugas dan tanggungjawab manajemen untuk mengurangi risiko-risiko yang

terdapat dalam organisasi sehingga dalam organisasi dapat berjalan efektif dan

merupakan penilaian independen.

2.2.3    Standar Khusus Audit Internal

Standar khusus audit internal dalam lingkup pekerjaan harus menekankan

pada pemeriksaan dan pengevaluasian atas kecukupan dan keefektifitas sistem

pengendalian intern organisasi dan mutu pekerjaan dalam pelaksaan tagungjawab

yang digunakan.

1. Keandalan laporan keuangan

Auditor internal harus mereview keandalan dan integritas informasi

keuangan dan operasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, menggolongkan, dan melaporkan informasi tersbut.

2. Pengamanan Asset

Auditor internal harus menelaah saran-sarana untuk mengamankan harta

dan bila memungkinkan melakukan verifikasi atas keberadaan harta
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terasebut.

3. Efektifitas dan Efisiensi dari Operasional

Auditor internal harus menilai apakah sumber daya ekonomi yang tersedia

telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif.

4. Kepatuhan ( Compliance Audit )

Auditor internal harus menelaah sistem yang ditetapkan untuk

meyangkinkan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum

dan peraturan-peraturan yang dapat berdampak signifikan kepada operasi

dan laporan, dan harus menentukan apakah organisasi tersebut

menaatinya.

2.2.4 Laporan Audit Internal

Gusti Agung Rai (2008:188) mengemukakan bahwa dalam menyusun

kualitas hasil pemeriksaan audit internal, untuk dapatmencapai tujuan laporan

haruslah memenuhi beberapa kriteria, yaitu: mentransfer informasi dan mendapat

hasil (response), auditor internal perlu memperhatikan standar untuk menjamin

kualitas pelaporan. Secara prinsip, terdapat tujuh standar kualitas laporan, yaitu :

1. Akurat

Sebagai laporan yang mengharapkan tindak lanjut dari

pembacanya, laporan audit internal menggunakan gaya bahasa yang

cocok. Untuk mencapai tujuan ini, sebaiknya auditor menggunakan

penekanan yang tepat, dan hanya menyajikan informasi yang relevan dan

valid serta telah diteliti secara seksama dan cermat agar mudah dimengerti

oleh pengguna laporan.
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2. Objektif

Laporan yang objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak,

dan terbebas dari distorsi. Berbagai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

harus dilakukan tanpa ada suatu prasangka.

3. Jelas

Laporan yang jelas, mudah dimengerti dan logis. Kejelasan suatu

laporan dapat ditingkatkan dengan cara menghindari penggunaan bahasa

teknis yang tidak diperlukan dan pemberian informasi yang cukup

mendukung.

4. Ringkas

Laporan yang ringkas langsung membicarakan pokok

permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan.

Laporan tersebut disusun dengan menggunakan kata-kata secara efektif.

5. Konstruktif

Laporan konstruktif dapat dicapai dengan memberi penekanan

penyebab,bukan gejalanya. Komentar atau temuan positif dan negatif

harus seimbang. Dengan mengungkap satu temuan positif, sebuah laporan

menjadi mudah diterima oleh auditee. Cara lain agar konstruktif adalah

dengan memberi perspektif yang proporsional terhadap suatu masalah dan

menghargai tindakan manajemen.

6. Orientasi pada hasil

Laporan audit harusmenunjukkanbahwa auditor lebih

mengutamakan terciptanya hasil bagi organisasi. Auditor harus
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menunjukkan bahwa prinsipnya bukan ingin mencari masalah tetapi

mengetahui solusi. Orientasi pada hasil akan terlihat apabila laporan

mengandung rekomendasi yang spesifik dan dapat diukur. Laporan harus

memuat solusi yang praktis.

7. Lengkap

Sebaiknya laporan yang akan disampaikan kepada pihak yang

berkepentingan,dilampiri dengan dasar-dasar temuan dan pernyataan

auditor secara lengkapdan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk

menghindari adanya kesalahan dalam mengambil suatu rekomendasi atau

tindak lanjut yang akan diambil darpengguna laporan tersebut.

8. Tepat waktu

Agar memiliki nilai manfaat, laporan audit harus disampaikan

secara tepatwaktu. Laporan yang tepat waktu adalah yang memungkinkan

pelaksanaan tindak lanjut secara efektif.

2.3 Kualitas Hasil Kerja

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor,

kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa

banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang

diselesaikan (Tan dan Alison, 1999).

Menurut Irahandayani (2003) dalam Mardisar dan Sari (2007), kualitas

kerja auditor dapat dikelompokan menjadi dua yaitu: berkualitas (dapat

dipertanggung jawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat dipertanggung

jawabkan).



19

Kualitas hasil kerja juga tidak terlepas dari kualitas audit yang dimiliki

oleh auditor. Menurut Basuki dan Krisna (2006:209), menyatakan bahwa kualitas

audit merupakan suatu issue yang komplek. Terdapat begitu banyak factor yang

dapat mempengaruhi kualitas audit, tergantung dari sudut mana masing-masing

pihak memandangnya. Kualitas audit merupakan hal yang sulit untuk diukur

sehingga membuatnya menjadi suatu hal yang sensitive bagi perilaku individual

yang melakukan audit.

Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan

kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti

pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta independensinya

dengan klien.

Selain itu, Otley dan Pierce (1996) dalam Basuki dan Krisna (2006:210),

menyatakan kualitas audit sebenarnya melekat pada auditor sebagai pihak

pelaksana dari audit, sehingga kualitas audit sangat bergantung pada judgement

dan integritas dari auditor itu sendiri. Jika auditor adalah seseorang yang

berkualitas tinggi dan melakukan pekerjaannya dengan professional, maka dia

akan menghasilkan output yang berkualitas pula, karena diasumsikan mampu

mencegah dan mendeteksi praktek-praktek akuntansi yang dipertanyakan dan

melaporkan error dan irregularities dalam akuntansi klie. (Basuki dan

Krisna,2006:210).

2.4 Akuntabilitas

Menurut Tetclock (1984) dalam Diani dan Ria (2004) mendefenisikan

akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang
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berusaha mempertanggung jawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil

kepada lingkungannya.

Manakala Libby danLuft (1993), Cloyd (1997) dan Tan dan Alison (1999)

dalam Diani dan Ria (2004) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur akuntabilitas individu. (a) Seberapa besar motivasi mereka untuk

menyelesaikan pekerjaan tersebut. (b) Seberapa besarusaha (dayapikir) yang

diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. (c) Seberapa yakin mereka

bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan.

Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP

(2007) 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 kinerja secara periodik. Sumber daya

dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau

unit organisasi dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas yang dibebankan

kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya

manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja.

Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks Negara dapat berupa

aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum

dan politik. Selainitu, akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk

menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada

pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari

orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya
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tertentu. Dalam konteksini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang

pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja.

2.5 Pengetahuan Audit

Sesuai dengan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengetahuan adalah

sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan

adanya reaksi, persentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam

sekitarnya. Kartika Widhi, 2006 (Effendy, 2010) menyatakan bahwa pengetahuan

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan di dalam SPAP

(2011) tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit,

auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup.

Secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Yaitu (1) pengetahuan pengauditan umum, (2) pengetahuan area fungsional, (3)

pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling  baru, (4) pengetahuan

mengenai industri khusus, (5) pengetahuan mengenai bisnis umum serta

penyelesaian masalah (Kusharyanti, 2003).

Menurut Brown dan Stanner (1983) dalam Mardisar dan Sari (2007:8),

perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor

akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan

pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan diartikan dengan seberapa banyak

perbedaan (deviasi) antara kebijakan-kebijakan perusahaan tentang pencatatan

akuntansi dengan kriteria yang telah distandarkan.
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Secara umum seorang auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan

mengenai general Auditing Functional Area, computer auditing, Accounting

Issue, Specific Industri,General World knowledge (pengetahuan umum), dan

Problem solvingknowledge (Bedard & Michelene 1993) dalam Mardisar dan Sari

(2007).

Pengetahuan auditor digunakan sebagai salah satu kunci kefektifan kerja.

Dalam audit, pnegetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan

dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting unutk membuat

perencanaan audit yang efektif (Noviyani,2002)dalam Herawaty dan Susanto

(2008).

Dalm standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh

orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan

demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak  memiliki pendidikan

dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintah,

auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian

buakan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang

menyankut pemerintah sepeti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan

pemerintah.

Pernyataan standar umum pertama SPKN (Standar PemeriksaanKeuangan

Negara) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. adalah:“Pemeriksa secara kolektif harus

memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas

pemeriksaan. Dengan pernyatan standar pemeriksaan ini semua organisasi
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pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan,

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Oleh karena itu,organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen,

pengangkatan,pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk

membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yangmemiliki

kompetensi yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yangcukup sebagai auditor.

Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode

dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti

organisasi, fungsi, program, dankegiatan pemerintahan. Keahlian auditor menurut

Tampubolon (2005)dalam Efendy (2010) dapat diperoleh melalui pendidikan dan

pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam

melaksanakan audit.

2.6 Pengertian dan Pandangan Gender

Isu gender semakin ramai dibicarakan, walaupun gender itu sendiri tidak

jarang diartikan secara keliru. Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa

inggris, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia memiliki arti jenis

kelamin.

Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai

perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan

tingkah laku (Umar, 2007). Lebih lanjut, di daalam Women’s Studies

Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang
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berupaya membuat pembedaan (disticnation) dalam hal peran, perilaku, mentalitas

dalam karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang

dalam masyarakat.

Menurut Schwartz (1996) dalam Trisnaningsih (2006:1038) bidang

akuntan publik merupakan salah satu bidang kerja yang paling sulit bagi wanita

karena intensitas pekerjaannya. Meski demikian, bidang ini adalah bidang yang

sangat potensial terhadap perubahan, dan perubahan tersebut dapat meningkatkan

lapangan pekerjaan bagi wanita. Schwartz juga mengungkapkan bahwa sangat

mudah untuk mengetahui mengapa jumlah wanita yang menjadi partner lebih

sedikit dibandingkan dengan laki-laki.Salah satu alasan yang dikemukakannya

adalah adanya kebudayaan yang diciptakan untuk laki laki (patriarkhi), kemudian

adanya stereotype tentang wanita, terutama adanya pendapat yang menyatakan

bahwa wanita mempunyai keterikatan (komitmen) pada keluarga yang lebih besar

dari pada keterikatan (komitmen) terhadap karir.

Menurut Jamilah (2007), gender diduga menjadi salah satu faktor level

individu yang turut mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal seiring

dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas danpengaruh tingkat

kepatuhan terhadap etika. Temuan riset literaturpsikologis kognitif dan pemasaran

juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam

memproses informasi saat adanyakompleksitas tugas dalam pengambilan

keputusan dibandingkan denganpria. Ruegger dan King (1992) dalam Jamilah

(2007:2) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral

yang lebih tinggi dari pada pria.
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2.7 Integritas

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur, transparan, berani,

bijaksana,dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu

diperlukan untk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambil

keputusan yang andal (Pusdiskatwas BPKP, 2005), Sedangkan menurt Agustian

(2007) dalam Purmalasari (2008), Integritas adalah bekerja secara total, sepenuh

hati dan dengan semangat tinggi yang berapi-api tanpa menyampingkan

kepentingan bersama,  serta sikap jujur, konsisten, komitmen, berani dan dapat

dipercaya, integritas muncul dari kesaran sendiri yang terdalam yang bersumber

dari suara hati namun tidak menipu dan tidak berbohong.

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil

dalam hubungan professional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait

dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

1) Kesalahan yang material atau pertanyaan yang menyesatkan

2) Pernyataan dan informasi yang diberikan secara tidak hati-hati atau,

3) Penghasilan atau penyembunyianyang dapat menyesatkan atas informasi

yang seharusnya digunakan.

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas hasil kerja auditor internal serta faktor-faktor

yang mempengaruhinya seperti, akuntabilitas, pengetahuan audit dangender telah

banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut
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bayak memberikan masukan serta kontribusi tambahanbagi auditor internal untuk

menghasilkan para auditor yang berkualitas sertamenunjukkan hasil- hasil

penelitian terdahulu mengenai kualitas hasil kerjaaudit interna

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No
Peneliti &

Tahun Judul
Variabel yang

Diteliti Hasil Penelitian

1 Mardisar
dan
Sari
(2007)

Pengaruh
Akuntabilitas dan
Pengetahuan
terhadap Kualitas
Hasil Kerja Auditor

Kualitas hasil
kerja auditor,
akuntabililtas
dan pengetahuan

Untuk
menghasilkan
pekerjaan yang
berkualitas seorang
auditor harus
memiliki
akuntabilitas dan
pengetahuan yang
tinggi.

2 Hafifah
(2010)

Pengaruh
Akuntabilitas,
Independensi,
Pengetahuan dan
Pengalaman Audit
terhadap Kualitas
Hasil Kerja Auditor

Kualitas hasil
kerja auditor,
independensi,
pengetahuan dan
pengalaman
audit

Akuntabilitas,
independensi, dan
pengetahuan
berpengaruh
signifikan terhadap
kualitas hasil kerja
auditor, tetapi
pengalaman audit
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kulaitas
hasil
kerja auditor.

3 Jamilah,
dkk
(2007)

Pengaruh Gender,
Tekanan Ketaatan,
dan Kompleksitas
Audit Judgement

Audit
judgement,
gender, tekanan
ketaatan dan
kompleksitas
tugas.

Gender dan
komplesitas
tugas tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
audit
judgement,
sedangkan
tekanan ketaatan
berpengaruh
signifikan
terhadap audit
judgement.
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4 Ika
Sukriah,
dkk
(2009)

Pengaruh Pengalaman
kerja,
Independensi,Integritas,
dan Kompetensi
terhadap kualitas hasil
pemeriksaan

Kualitashasil kerja
auditor,pengalaman
kerja,
Independensi,
Obyektifitas,
Integritas,
Kompetensi

Pengalaman kerja,
Independensi,
Obyektifitas,
Integritas,
Kompetensi
berpengaruh positif
terhadap kualitas
hasil kerja audit

5 Ainia
Salsabila
(2011)

Pengaruh
Akuntabilitas,
Pengetahuan Audit, dan
Gender terhadap
kualitas hasil kerja
auditor internal

Kualitas hasil kerja
auditor,
Akuntabilitas,
pengetahuan Audit,
Gender

Untuk
menghasilkan
pekerjaan yang
berkualitas seorang
auditor harus
memiliki
akuntabilitas dan
pengetahuan yang
tinggi. Dan Gender
tidak berpengaruh
secarasignifikan
terhadap kualitas
hasil kerja auditor.

2.9 Pandangan Islam

Surat Al- Maidah : 8











ARTINYA: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku
adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
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Surat An Nuur : 11









Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu

adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa
berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi
kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari
dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang
mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita
bohong itu baginya azab yang besar.

2.10 Kerangka Pemikiran

Model hubungan antar variabel untuk penelitian ini digambarkan

sebagaiberikut:

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan
penelitiansebagai berikut:

Akuntabilitas X1

Pengetahuan audit X2

Gender X3

Kualitas Hasil Kerja
Auditor Internal

(Y)

Integritas X4

Ha5

Ha1

Ha3

Ha2

Ha4



29

Ha1 :Diduga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil

kerja auditor internal

Ha2 : Diduga Pengetahuan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas

hasil kerja auditor internal

Ha3 : Diduga Gender berpengaruhsignifikan terhadap kualitas hasil kerja

auditor internal

Ha4 : Diduga Integritas auditor berpengaruhsignifikanterhadap kualitas hasil

kerja auditor internal.

Ha5: Diduga Akuntabilitas, pengetahuan audit, gender dan Integrasi secara

bersama-sama berpengaruhsignifikan terhadap kualitas hasil kerja

auditor internal.


