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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Audit 

Auditing menurut Arens, dkk (2014) merupakan akumulasi dan evaluasi bukti 

tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara 

informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Agoes (2012) menyatakan 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. Menurut Mulyadi (2010) dalam Safitri (2015), pemeriksaan dan 

pemberian opini atas laporan keuangan atau biasa disebut dengan auditing 

merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-

kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Arens, dkk 

(2014) terdapat tiga jenis/tipe dalam melakukan audit: 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional adalah pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan 

metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan 
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ekonomisasinya. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 

Audit kepatuhan merupakan pemeriksaan untuk memastikan prosedur dan 

aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di 

organisasi tersebut. 

3. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan 

dengan standar akuntansi yang berlaku umum. 

 

 Terdapat 4 tahap dalam proses audit yang dilaksanakan auditor dalam 

menjalankan tugasnya menurut Arens, dkk (2014), yaitu: 

1) Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit 

Dalam tahap ini meliputi: perancangan rencana awal, pemahaman bisnis klien, 

penaksiran resiko bisnis klien, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan 

materialitas, resiko audit dan resiko yang melekat, serta memahami 

pengendalian internal dan pengumpulan informasi. 

2) Pengujian Kontrol dan Keterjadian Transaksi 

Hal ini dilakukan atas perencanaan untuk mengurangi risiko pengendalian. 

3) Pelaksanaan Prosedur Analitis dan Pengujian atas Saldo 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bukti yang diperlukan terkait dengan 

transaksi yang terjadi dan untuk mengetahui apabila terdapat salah saji material 

dari saldo di laporan keuangan.  
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4) Penyelesaian Audit dan Penyusunan Laporan Audit 

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa hal yang terkait, antara lain 

mengumpulkan bukti akhir, mengevaluasi hasil, mengeluarkan opini hasil 

audit. 

 

Dalam melaksanakan audit, auditor harus mematuhi 10 (sepuluh) standar 

yang ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP PSA 01 SA 

Seksi 150) (IAPI, 2011) yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: 

1) Standar Umum 

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 penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

2) Standar Pekerjaan Lapangan 

a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 

harus disupervisi dengan semestinya. 

b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan. 
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c) 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 

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

b) Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan  prinsip akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 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 dinyatakan. Dalam hal nama 

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus 

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang 

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

auditor.  

 

Terdapat 8 tipe bukti audit berdasarkan Arens (2014), yaitu:  

1. Physical Examination   
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Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud.  

Bukti audit ini berhubungan dengan perlengkapan dan kas, namun juga dapat  

digunakan untuk verifikasi sekuritas, piutang, dan aset tetap berwujud. 

2. Confirmation 

Penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang membuktikan 

keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor.  

3. Inspection 

Pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien untuk membuktikan fakta-fakta  

yang seharusnya terdapat pada laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. 

4. Analytical Procedures  

Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang 

masuk akal antara data keuangan dan non keuangan. Contohnya: auditor 

membandingkan persenan gross margin di tahun tersebut dengan tahun 

sebelumnya. Auditor perlu memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

bisnis dan industri klien, menilai kemampuan going concern perusahaan, dan 

kemungkinan kesalahan yang terdapat di dalam laporan keuangan. 

5. Inquiries of the Client 

Memperoleh informasi tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapan atas 

pertanyaan yang diajukan oleh auditor. 

6. Recalculation 

Pemeriksaan kembali keakuratan sejumlah sampel perhitungan matematika  

yang dilakukan oleh klien. 

7. Reperformance 
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Pengujian prosedur akuntansi dan kontrol yang diterapkan dalam sistem 

akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan. 

8. Observation 

Penggunaan indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman untuk 

menilai proses atau prosedur serta kegiatan klien.  

 

Menurut IAPI (2013) dalam SPAP PSA No. 29 SA Seksi 508, laporan 

auditor bentuk baku memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan 

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu 

entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Laporan auditor bentuk baku harus menyebutkan laporan 

keuangan auditan dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam 

paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf 

pendapat. Unsur pokok laporan auditor bentuk baku adalah sebagai berikut:  

a. Suatu judul yang memuat kata independen. 

b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan 

auditor telah diaudit oleh auditor.   

c. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab 

manajemen perusahaan dan tanggung jawab  auditor terletak pada pernyataan 

pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. 

d. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing 

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.  

e. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor 
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merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.   

f. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi:  

1. Pemeriksaan (examination), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 

mendukung jumlah-jumlah dan  pengungkapan dalam laporan keuangan. 

2. Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi-estimasi 

signifikan yang dibuat manajemen. 

3. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 

g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan 

memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat.   

h. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 

tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.   

i. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha 

kantor akuntan publik. 

j. Tanggal laporan auditor.   

Tipe opini auditor yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP PSA No. 29 SA Seksi 508) (IAPI, 2011) dibagi menjadi 5 macam: 

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian.  

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa  laporan   
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keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

b) Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku.  

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu 

paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan 

auditnya.  Keadaan tersebut meliputi: 

1. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. 

2. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena 

keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan 

menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia. 

3. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor 

yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, 

namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor 

berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif 

dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. 

4. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam 

penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya. 

5. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan 

keuangan komparatif. 

6. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review. 
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7. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah  dihilangkan, yang 

penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh 

Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang 

berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat 

menghilangkan keraguan-keraguan yang besar apakah informasi 

tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan 

tersebut. 

8. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan 

secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

c) Pendapat wajar dengan pengecualian.  

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: 

a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, 

menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual 

maupun agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan 

keuangan; atau 

b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang 

mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan 

dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan 

keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tidak pervasif.  

d) Pendapat tidak wajar.  
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Pendapat tidak wajar ketika auditor, setelah mendapat bukti audit yang cukup 

dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual, 

maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan 

keuangan. 

e) Pernyataan tidak memberikan pendapat.  

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan.   Pernyataan tidak memberikan 

pendapat adalah cocok jika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup 

dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa 

kemungkinan dampak kesalahan penyajian tidak terdeteksi terhadap laporan 

keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.  

 

2.2 Kantor Akuntan Publik 

Menurut Jusub (2001) dalam Rispantyo (2010) Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah lembaga yang memiliki izin dari menteri keuangan sebagai wadah dari 

akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Definisi akuntan publik 

menurut Agoes (2004) dalam Ripantyo (2010) adalah akuntan yang memiliki izin 

dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk menjalankan 

praktik akuntan publik. Izin usaha KAP diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik bagian kelima pasal 18, 

yaitu: 

1. Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri. 
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2. Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

A. mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili 

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

B. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk 

usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan; 

C. mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja professional 

pemeriksa di bidang akuntansi; 

D. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu; 

E. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha 

perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 

1. alamat Akuntan Publik; 

2. nama dan domisili kantor; dan 

3. maksud dan tujuan pendirian kantor; 

F. memiliki data pendirian yang dibuat oleh dan dihadapkan notaris bagi 

bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, 

huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan: 

1. nama Rekan; 

2. alamat Rekan; 

3. bentuk usaha; 

4. nama dan domisili usaha; 

5. maksud dan tujuan pendirian kantor; 
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6. hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan 

7. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara Rekan. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Seperti halnya organisasi pada umumnya, KAP mempunyai struktur 

organisasi. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi 

Kantor Akuntan menurut Adiasih (2008) dalam Rispantyo (2010), yaitu: 

1. Kebutuhan untuk memiliki independensi terhadap Klien (independensi agar 

tetap objektif). 

2. Pentingnya struktur untuk mendorong Kompetensi. 

3. Meningkatnya risiko pengadilan yang dihadapi auditor. 

Menurut Messier, dkk (2014) tugas terpilih untuk anggota audit yaitu 

sebagai berikut:  

1) Partner  

a) Mencapai kesepakatan dengan klien pada ruang lingkup jasa yang 

disediakan.  

b) Memastikan bahwa audit telah direncanakan dengan memadai.  

c) Memastikan bahwa tim audit memiliki ketrampilan dan pengalaman yang 

dibutuhkan. 

d) Mengawasi tim audit dan melakukan review kertas kerja.   

e) Menyimpulkan atas kecukupan bukti audit dan menandatangani  laporan 
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audit.   

2) Manajer 

a) Memastikan bahwa audit telah direncanakan dengan memadai, termasuk 

menjadwalkan anggota tim.   

b) Mengawasi persiapan dan menyetujui program audit.   

c) Melakukan review pada kertas kerja, laporan keuangan, dan laporan  audit.  

d) Berurusan dengan faktur dan memastikan penagihan dari jasa.   

e) Menginformasikan ke partner mengenai masalah audit atau akuntansi 

 yang ditemukan.   

3) Senior/penanggung jawab  

a. Membantu dalam pengembangan rencana audit. 

b. Mempersiapkan anggaran.  

c. Menetapkan tugas audit ke para staf dan mengarahkan kinerja sehari-  hari 

audit. 

d. Mengawasi dan melakukan review pada hasil kerja staf.   

e. Menginformasikan manajer mengenai masalah audit atau akuntansi  yang 

ditemukan.   

f. Melakukan prosedur audit yang ditugaskan kepada mereka.   

4) Asosiasi/staf  

a. Mempersiapkan dokumentasi yang memadai dan sesuai dari pekerjaan 

 yang telah diselesaikan. 

b. Menginformasikan senior mengenai masalah audit atau akuntansi yang 

 ditemukan.   
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Terdapat dua jenis jasa yang dapat diberikan oleh Kantor Akuntan Publik, 

yaitu (Arens, dkk 2014): 

1. Jasa Assurance 

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu 

informasi bagi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memerlukan 

informasi yang andal dan relevan. Salah satu tipe jasa yang disediakan oleh 

profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan 

pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang 

kesesuaian asersi suatu entitas dalam semua hal yang material dengan kriteria 

yang ditetapkan. Jasa asersi dibagi menjadi 5 kategori: 

b. Audit atas laporan keuangan historis 

c. Audit pengendalian internal atas laporan keuangan 

d. Reviu atas laporan keuangan historis 

e. Jasa atestasi pada teknologi informasi 

f. Jasa atestasi lain  

2. Jasa Non Assurance 

Jasa yang melakukan berbagai layanan lain yang umumnya berada di luar 

lingkup jasa assurance. Contoh jasa non assurance yang spesifik adalah: 

1. Accounting and bookkeeping services 

2. Tax services 

3. Management consulting services 
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Dalam menjalankan jasanya, KAP bergantung pada akuntan publik. Jasa 

yang diberikan oleh akuntan publik tersebut terutama ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakai informasi laporan keuangan. Para pemakai tersebut 

antara lain investor, kreditur, instansi pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan dengan informasi keuangan (Rispantyo, 2010).  

 

2.3 Kinerja Auditor Eksternal 

Menurut Trisnaningsih (2007) dalam Hanna dan Firnanti (2013) kinerja adalah 

suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya. Hasil ini dicapai berdasarkan kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan waktu yang diukur berdasarkan kuantitas, kualitas, 

dan ketepatan waktu. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dari kualitas maupun 

kuantitas. Kualitas berarti mutu kerja yang dihasilkan, sementara kuantitas adalah 

banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu 

(Suariana, dkk 2014). Zainur (2010) dalam Dewi (2012) kinerja merupakan 

keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan 

untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya.  

Menurut Suariana, dkk (2014) kinerja auditor adalah pelaksanaan tugas 

auditor yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Mangkunegara (2009) 

dalam Riswantoro, dkk (2015) mengemukakan bahwa kinerja seorang auditor 

sangat dipengaruhi oleh atribut individu, atribut upaya kerja dan atribut dukungan 

sosial. Tugas yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan secara objektif dan 
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independen atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, untuk 

melihat apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi (Hanna dan Firnanti, 2013).  

Mulyadi (Trisnaningsih, 2007) dalam Suariana, dkk (2014) 

mendefinisikan kinerja auditor sebagai suatu keadaan dimana akuntan publik 

melakukan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan 

suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan, 

baik dalam hal posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kinerja auditor merupakan hasil evaluasi terhadap 

pekerjaan auditor dalam melakukan pemeriksaan yang diukur berdasarkan standar 

audit yang berlaku. Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan auditor telah 

memenuhi standar audit yang berlaku maka akan menghasilkan kinerja yang baik 

(Akbar, dkk 2015). 

Kinerja auditor merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang auditor 

yang melakukan pekerjaannya dalam pemeriksaan laporan keuangan, dan menjadi 

suatu pengukuran apakah hasil kerja seorang auditor tersebut sudah baik ataupun 

buruk. Kemampuan auditor secara profesional dalam menggunakan teknik dan 

prosedur audit untuk meningkatkan kualitas audit berpengaruh terhadap kinerja 

yang dihasilkan (Hanna dan Firnanti, 2013). Disamping itu Mangkunegara (2009) 

dalam Akbar, dkk (2015) mengatakan bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh 3 

faktor atau dimensi, yaitu faktor/dimensi individual, faktor/dimensi upaya kerja 

dan faktor/dimensi organisasi (dukungan organisasi). Dengan pendapat tersebut, 

dirangkai suatu definisi konseptual variabel penelitian bahwa kinerja auditor 
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adalah hasil-hasil yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas berdasarkan 

standar yang telah ditentukan, yang meliputi atribut individu, upaya kerja dan 

dukungan organisasi. Dimensi konseptual ini dibagi menjadi tiga dimensi yaitu: 

i. Dimensi Atribut Individu 

a) Kemampuan yaitu kecakapan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan, 

b) Keahlian auditor dibidangnya, 

c) Latar belakang pendidikan 

ii. Dimensi Upaya Kerja 

a) Persepsi yaitu bagaimana seorang auditor melihat dan menafsirkan suatu 

obyek, 

b) Attitude atau perilaku/sikap seorang auditor dalam lingkungan organisasi, 

c) Personality atau kepribadian seorang auditor 

d) Motivasi yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan. 

iii. Dimensi Dukungan Organisasi 

a) Sumber Daya berupa informasi dan manusia, 

b) Kepemimpinan yaitu entitas yang mengarahkan para anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi, 

c) Penghargaan yaitu bagaimana organisasinya memberikan apresiasi yang baik 

terhadap pekerjaan setiap karyawan, dan 

d) Struktur organisasi yaitu cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi 
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kegiatan-kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Menurut Larkin dalam Sapariyah (2011) dalam menilai kinerja auditor, 

terdapat empat dimensi personalitas, yaitu: 

1. Kemampuan (ability) 

Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing akan cakap 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2. Komitmen professional 

Auditor yang berkomitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap 

profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. 

3. Motivasi 

Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu 

auditor tersebut untuk mencapai suatu tujuan. 

4. Kepuasan kerja 

Tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara 

relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau seprofesi lainnya. 

 

Menurut Cascio (1989) dalam Misransyah (2012) supaya penilaian kinerja 

bekerja efektif, maka harus sesuai dengan standar kerja yang bersifat: 

a. Relevance (relevansi) 

Adanya hubungan yang jelas antara standar kerja dengan pekerjaan itu sendiri 

dan tujuan organisasi, dan hubungan yang jelas antara elemen-elemen 
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pekerjaan kritis yang diidentifikasikan melalui pekerjaan dan dimensi-

dimensi yang dinilai pada bentuk-bentuk penilaian. 

b. Sensitivity (sensitivitas) 

Mengimplikasikan bahwa sistem penilaiain kinerja mampu membedakan 

penilaian yang efektif dan yang tidak efektif. 

c. Reliability (keandalan) 

Penilaian kinerja dapat diandalkan baik oleh atasan, rekan sejawat, maupun 

subordinate (bawahan). 

d. Acceptability (penerimaan) 

Penilaian dapat diterima dan dirasa adil oleh atasan, rekan sejawat maupun 

bawahan. 

e. Practically (praktis) 

Menggambarkan bahwa instrumen-instrumen penilaiain kinerja mudah 

dipahami, dimengerti dan digunakan oleh atasan maupun bawahan. 

 

Peran auditor sangat penting dalam membantu meningkatkan dan 

memperbaiki kinerja akuntan publik menjadi semakin berkualitas (Hanna dan 

Firnanti, 2013). Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa professional akan 

meningkat jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi 

(Safitri, 2015). Menurut Mulyadi (2002) dalam Yuskar dan Devisia (2011) untuk 

memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus 

memenuhi tanggung jawab professional dengan integritas yang tinggi, serta setiap 

anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari pertentangan 
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kepentingan dalam melakukan tanggung jawab professional. Budaya organisasi 

yang kuat diperlukan oleh setiap organisasi agar kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan meningkat, sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan menurut Murtanto dan Djasmin (2005) dalam Hanna dan Firnanti 

(2013). Dengan semakin baiknya auditor bekerja, maka kinerjanya akan dinilai 

semakin meningkat, dan tentu akan meningkatkan pula reputasi KAP 

bersangkutan (Suariana, dkk 2014). 

 

2.4 Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Flippo (1994) dalam Dewi (2012) berpendapat gaya kepemimpinan dapat 

dirumuskan sebagai suatu pola perilaku yang dirancang untuk memadukan 

kepentingan-kepentingan organisasi dan personalia guna mengejar beberapa 

sasaran. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam suatu 

organisasi karena maju mundurnya suatu organisasi tergantung seberapa baik 

pemimpin dapat memainkan perannya agar organisasi tersebut terus hidup dan 

berkembang. Untuk itu seorang pemimpin sangat perlu memperhatikan gaya 

kepemimpinannya dalam proses mempengaruhi, mengarahkan kegiatan anggota 

kelompoknya serta mengkoordinasikan tujuan anggota dan tujuan organisasi agar 

keduanya dapat tercapai (Dewi, 2012).  

Kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk 

bekerja antusias guna mencapai tujuan (Riyadi, 2011). Nasution (1994) dalam 

Riyadi (2011) mengemukakan bahwa seorang pemimpin harus mengembangkan 
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suatu gaya dalam memimpin bawahannya. Suatu gaya kepemimpinan dapat 

dirumuskan sebagai suatu pola perilaku yang dibentuk untuk diselaraskan dengan 

kepentingan-kepentingan organisasi dan karyawan untuk dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Ivancevich (2001) dalam Dewi (2012) mengatakan seorang 

pemimpin harus menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian dan 

motivasi setiap individu yang dipimpinnya.  

Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan 

demokratis. Menurut Hasibuan (2005) dalam Ruyatnasih (2013) kepemimpinan 

demokratik menitikberatkan pada bimbingan efisien pada para anggotanya. 

Koordinasi pekerjaan terjalin dengan baik dengan semua lini, terutama penekanan 

pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama yang baik. 

Kepemimpinan demokratik menghargai potensi setiap individu, mau 

mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para 

spesialis dengan bidanganya masing-masing, pada saat-saat kondisi yang tepat. 

Menurut Kencana (2003) dalam Mastura (2014) gaya demokratis adalah cara dan 

irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya 

dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, antar bawahan tugas 

tersebut dibagi secara adil dan merata. Adapun menurut Sukanto (1987) dalam 

Mastura (2014) ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis, yaitu: 

1. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah. 

2. Hubungan dengan bawahan terjalin dengan baik dan dalam suasana yang 

penuh persahabatan dan saling mempercayai. 
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3. Motivasi yang diberikan kepada bawahan. 

 

Menurut Lippi dan White (1966) dalam Fatmawati (2013) gaya 

demokratik/partisipatif yaitu para anggota organisasi yang ambil bagian secara 

pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai 

suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan 

organisasi. Tipe yang demokratik adalah seorang pemimpin yang demokratik 

dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan 

organisasional. Perilakunya mendorong para bawahannya, menumbuhkan dan 

mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya, menurut Siagian (2003) dalam 

Mardiana (2014). Menurut Hasibuan (2006) dalam Mardiana (2014) gaya 

kepemimpinan demokratis memiliki kekuatan untuk memotivasi bawahannya, 

dengan meningkatkannya motivasi kerja tersebut dan pemimpin melaksanakannya 

dengan persuasif maka akan terciptanya kerjasama yang serasi antara pimpinan 

dan bawahan, menumbuhkan loyalitas bawahan, dan yang terpenting yaitu mampu 

menumbuhkan partisipasi bawahan.  

Pentingnya menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakter 

profesi, yaitu akuntan publik akan mendorong semangat kerja para auditor 

sehingga kinerjanya akan menjadi semakin baik dalam menyelesaikan tugas audit. 

Jika pemimpin mampu memimpin bawahannya dengan cara yang baik, maka 

auditor akan terpacu untuk bekerja dengan maksimal dan akan semakin 

meningkatkan kinerjanya (Suariana, dkk 2014). Oleh karena itu pimpinan masih 

harus memperhatikan gaya kepemimpinan yang diterapkan agar mampu 
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mendorong semangat kerja pegawai sehingga meningkatkan kinerja pegawai dan 

tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik (Mastura, 2014). Pemimpin yang 

menerapkan cara memimpin yang baik dan bisa diterima oleh karyawan, yang 

dalam hal ini adalah auditor, sehingga auditor yang bekerja pada KAP tersebut 

terpacu untuk bekerja dengan baik. Dengan semakin baiknya auditor bekerja, 

maka kinerjanya akan dinilai semakin meningkat (Suariana, dkk 2014). 

Sudah banyak penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja auditor eksternal yang sudah dilakukan sebelumnya, menurut Mardiana 

(2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suariana, dkk (2014) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor eksternal. Sependapat dengan penelitian Hanna 

dan Firnanti (2013) bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Menurut Riyadi (2011) gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara penelitian Lomanto (2012) 

menyatakan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

junior auditor. 

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari penelitian ini, maka hipotesis 

yang dirumuskan adalah sebagai berikut:  

Ha1: Gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap kinerja auditor 

eksternal.  

2.5 Independensi 
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Menurut Mulyadi (2002) dalam Suariana, dkk (2014) mengartikan independensi 

sebagai suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Menurut 

Mulyadi (2002) dalam Sapariyah (2011) independensi juga berarti adanya 

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan 

dan menyatakan pendapatnya.  

Dalam SA seksi 150 (IAPI, 2011) terdapat aturan bahwa dalam semua hal 

yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh 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, menurut Christiawan (2002) dalam Putri 

dan Suputra (2013). Wilcox dalam Riswantoro (2015) mendefinisikan 

independensi adalah merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini 

akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan 

yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap 

kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun. 

Independensi merupakan karakteristik penting bagi seorang auditor dan 

merupakan suatu dasar atas prinsip integritas dan objektivitas. Dalam tugasnya 

sebagai auditor eksternal, independensi dapat mempengaruhi kinerja auditor 

dalam menghasilkan laporan audit dan juga dalam penerbitan opini audit 
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(Suariana, dkk 2014). Menurut Arens, dkk (2014), independensi dibagi menjadi 

dua macam: 

1. Independensi dalam pikiran (Independence of mind) 

Independensi dalam pikiran yaitu apabila faktanya seorang auditor mampu  

mempertahankan sikap tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit. 

2. Independensi dalam penampilan (Independence in appearance) 

Independensi dalam penampilan berarti hasil interpretasi pihak lain 

mengenai independensi ini.  

 

Bagi akuntan publik keharusan memelihara atau mempertahankan sikap 

mental yang independen dalam rangka memenuhi tanggung jawab 

professionalnya bukanlah satu-satunya hal yang esensial akan tetapi kepercayaan 

para pemakai laporan keuangan terhadap independensi akuntan publik juga 

merupakan hal yang sangat penting, menurut Winarna (2005) dalam Putri dan 

Suputra (2013). Auditor dalam kenyataannya seringkali menemui kesulitan dalam 

mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali menganggu 

sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Sapariyah, 2011): 

a) Sebagai seseorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut, 

b) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 

memuaskan keinginan kliennya, 

c) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan 

lepasnya klien. 
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Elder (2011) dalam Suriana (2014) mengungkapkan bahwa independensi 

berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian 

audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Jika seorang 

auditor memiliki independensi yang tinggi, maka tentu kinerja akan semakin baik 

sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik. Independensi 

mempunyai empat faktor penting, yaitu lama hubungan dengan klien (audit 

tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer review), serta jasa non-

audit. Dengan tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang 

berkualitas tinggi (Akbar, dkk 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suriana, dkk (2014) menyatakan 

bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor eksternal. 

Sependapat dengan penelitian Putri dan Suputra (2013) mengatakan bahwa 

independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Selain itu penelitian 

Akbar, dkk (2015) juga menyatakan bahwa independensi berpengaruh dan 

signifikan terhadap kinerja auditor. Sejalan dengan penelitian Riswantoro, dkk 

(2015) yang menyatakan independensi berpengaruh dan signifikan terhadap 

kinerja auditor. Sementara penelitian Sapariyah (2011) independensi berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap kinerja auditor. 

Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Ha2: Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.  

2.6 Motivasi Kerja 
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Motivasi, menurut Gitosudarmo (2002) dalam Christiyanto (2012) yaitu usaha-

usaha yang mendorong para individu yang terlibat selalu bersedia untuk bekerja 

sama sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Menurut Utomo (2010) motif sering 

kali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan 

gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Motivasi adalah proses pemberian 

dorongan kepada karyawan supaya dapat bekerja sejalan dengan batasan yang 

diberikan guna mencapai tujuan perusahaan secara optimal.  

Menurut Hasibuan (2003:92) dalam Utomo (2010) motivasi berasal dari 

kata latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pengertian proses 

pemberian dorongan tersebut adalah serangkaian aktivitas yang harus dilakukan 

karyawan. Untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki 

perusahaan, maka harus dipahami motivasi manusia yang bekerja tersebut karena 

motivasi ini yang menentukan perilaku orang-orang yang bekerja.  

Menurut Mathis dan Jackson (2001) dalam Murti dan Srimulyani (2013) 

motivasi manusia yang telah dikembangkan oleh Maslow melalui penjelasan 

bahwa motivasi dipicu oleh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Pada 

teori ini, Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia yang diurutkan menjadi 

lima kategori. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri atas: 

a. Fisiologis, antara lain kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan 

kebutuhan jasmani lain. 

b. Keamanan, antara lain kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan 

terhadap kerugian fisik dan emosional. 
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c. Sosial, antara lain kasih sayang, rasa saling memiliki, diterima-baik, 

persahabatan. 

d. Penghargaan, antara lain mencakup faktor penghormatan diri seperti harga 

diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor penghormatan diri luar seperti 

status, pengakuan dan perhatian. 

e. Aktualisasi Diri, merupakan dorongan untuk menjadi seseorang atau 

sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan 

pemenuhan kebutuhan diri. 

 

Motivasi sebagai upaya yang dapat memberi dorongan kepada seseorang 

untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki dan merupakan hasil interaksi 

antara individu dan situasinya, sehingga setiap manusia mempunyai inovasi yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lain, menurut Robbins (2008) dalam Safitri 

(2015). Douglas McGregor dalam Christiyanto (2012) mengemukakan dua 

pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Pada dasarnya yang satu 

negatif, yang ditandai sebagai teori X, dan yang lain positif, yang ditandai dengan 

teori Y. Menurut teori X, empat asumsi yang dipegang para manajer adalah 

sebagai berikut: 

1. Karyawan secara inheren tidak menyukai kerja, dan bila dimungkinkan 

akan mencoba menghindarinya. 

2. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, 

atau diancam dengan hukuman untuk mencapai sasaran. 

3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan 
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formal bila mungkin. 

4. Kebanyakan karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain 

yang terkait dengan kerja dan akan menunjukkan ambisi yang terendah. 

 

Kontras dengan pandangan negatif mengenai kodrat manusia ini, McGregor 

mencatat empat asumsi positif, yang disebut dengan teori Y: 

1. Karyawan dapat memandang kerja sebagai kegiatan alami yang sama 

dengan istirahat atau bermain. 

2. Orang-orang akan melakukan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

mereka memiliki komitmen pada sasaran. 

3. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima, bahkan mengusahakan, 

tanggung jawab. 

4. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif menyebar luas ke 

semua orang dan tidak hanya milik mereka yang berada dalam posisi 

manajemen. 

 

Teori yang terakhir adalah teori dua faktor. Teori dua faktor dikemukakan 

oleh psikolog Frederick Herzberg. Dalam keyakinannya bahwa hubungan individu 

dengan pekerjaannya merupakan hubungan dasar dan bahwa sikap seseorang 

terhadap kerja dapat sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu itu. 

Menurutnya, faktor intrinsik seperti kemajuan, prestasi, pengakuan, dan tanggung 

jawab tampaknya terkait dengan kepuasan kerja. Disisi lain, bila mereka tidak 
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puas, mereka cenderung mengaitkan dengan faktor-faktor ekstrinsik, seperti 

misalnya pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja.  

Menurut Herzberg dalam Supratomo, dkk (2011) faktor yang 

menimbulkan kepuasan karyawan yaitu faktor motivator meliputi: 

1. Pengakuan 

2. Penghargaan atas prestasi 

3. Tanggung jawab yang lebih besar 

4. Pengembangan karir 

5. Pengembangan diri 

6. Minat terhadap pekerjaan 

 

 Auditor yang memiliki motivasi yang baik akan mempunyai semangat 

juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar, mampu 

menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan serta tidak takut 

gagal dan memandang kegagalan sebagai situasi yang dapat dikendalikan 

ketimbang sebagai kekurangan pribadi. Adapun motivasi pada seorang itu 

tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri, seberapa kuat motivasi 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai 

yang berada di luar individu, sebagai suatu harapan untuk mendapat suatu 

penghargaan, suatu arah yang dikehendaki oleh motivasi (Safitri, 2015). Menurut 

Reksohadiprodjo (1990) dalam Safitri (2015) motivasi sebagai keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-
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kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat disimpulkan 

motivasi dapat mempengaruhi hasil kerja seseorang. 

Individu harus memiliki motivasi untuk mencapai kinerja terbaik menurut 

Setiawan dan Gozali (2006) dalam Safitri (2015). Sudah banyak penelitian 

mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang sudah 

dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian Sujana (2012) menyatakan motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor, yang berarti semakin 

tinggi motivasi auditor, maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan. Dalam 

penelitian Riyadi (2011) menyatakan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2015) yang 

mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Penelitian Supratomo, dkk (2011) juga mengatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Sejalan dengan penelitian Christiyanto 

(2012) yang mengatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja auditor 

independen. Semetara pada penelitian Azhar (2013) mengatakan bahwa motivasi 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor yang ada di 

Pekanbaru, Padang dan Batam. 

Berdasarkan kajian teori serta tujuan dari penelitian ini, maka rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

Ha3: Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.  
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2.7 Kompleksitas Tugas 

Sanusi dan Iskandar (2011) dalam Prajitno (2012) berpendapat mengenai 

pengertian kompleksitas tugas, yaitu tugas yang tidak terstruktur, membingungkan 

dan sulit. Kompleksitas dokumen audit dapat terjadi dalam berbagai akun, jumlah 

atau besarnya saldo akun. Kompleksitas audit dapat dilihat dalam dua aspek. 

Pertama, kompleksitas yaitu mengacu kepada jumlah informasi yang harus 

diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Sebuah pekerjaan dianggap semakin rumit jika informasi yang harus 

diproses dan tahap-tahap yang harus dilakukan semakin banyak. Kedua, 

kompleksitas koordinatif yang mengacu kepada jumlah koordinasi (hubungan 

antara satu bagian dengan bagian lain) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan 

tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya atau pekerjaan 

yang akan dilaksanakan tersebut terkait dengan pekerjaan sebelum dan 

sesudahnya (Wood, 1988 dalam Nadirsyah, dkk 2011). 

  Bonner (1994) dalam Nadirsyah, dkk (2011) mengemukakan ada tiga 

alasan yang cukup mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas 

untuk sebuah audit perlu dilakukan.  

1. Kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

seorang auditor 

2. Sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah 

dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan 
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pada kompleksitas tugas audit 

3. Pemahanan terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim 

manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan 

tugas audit 

 

  Kompleksitas tugas adalah persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas 

yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan daya ingat serta kemampuan 

untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh pembuat keputusan (Amanda, 

2009 dalam Widjaya, 2012). Terdapat 3 tahap dalam memproses informasi yaitu 

input, proses, output. Pada tahap input dan proses, kompleksitas tugas lebih tinggi. 

Ada perbedaan antara pemahaman isyarat yang ada (jumlah isyarat yang tersedia) 

dengan isyarat yang diproses (jumlah isyarat diproses). Keputusan dapat diberikan 

langsung ketika isyarat yang diamati tidak melewati batas kemampuan dari 

pembuat keputusan (Bonner, 1994 dalam Ika, dkk 2011).  

  Dalam penelitian Engko dan Gudono (2007) dalam Prajitno (2012) 

menyatakan beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan 

kompleksitas tinggi dan sulit, sementara yang lain mempersepsikannya sebagai 

tugas yang mudah. Persepsi ini dapat menimbulkan kemungkinan bahwa suatu 

tugas audit sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. 

Restuningdiah & Indriantoro (2000) dalam Rustiarini (2013) menyatakan bahwa 

adanya tingkat kesulitan dan variabilitas yang tinggi dalam penugasan audit dapat 

menurunkan kinerja auditor dalam menjalankan tugas yang diberikan sehingga 

menurunkan kinerja auditor. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa auditor yang melaksanakan penugasan audit 

seringkali menghadapi pekerjaan yang kompleks dan sulit. Dalam kondisi 

pekerjaan yang kompleks, auditor tidak hanya harus bekerja lebih keras, namun 

auditor juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan 

penugasan audit yang diberikan. Hal ini menyebabkan auditor akan memikirkan 

banyak hal sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai 

dengan standar kualitas yang ditentukan sehingga secara langsung akan 

menurunkan kinerja auditor tersebut (Rustiarini, 2013). Chung & Monroe (2001) 

dalam Cahyono, dkk (2015) mengemukakan argumen bahwa kompleksitas tugas 

dalam melaksanakan audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi tersebut 

tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan; 

2. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang 

diharapkan oleh klien dari kegiatan pengauditan. 

 

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda, 

dan saling terkait satu dengan lainnya (Cahyono, dkk 2015). Menurut Cahyono, 

dkk (2015) kompleksitas auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Hal ini berarti semakin kompleksnya tugas yang dimiliki auditor 

maka akan berpengaruh terhadap judgement yang dikeluarkan, yaitu semakin 

menurun kualitas hasil pemeriksaannya. Restuningdiah dan Indrianto (2000) 

dalam Widjaya (2012) mengemukakan peningkatan kompleksitas dalam suatu 

tugas atau suatu sistem, akan menurunkan tingkat keberhasilan tugas tersebut. 
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terkait dengan kegiatan pengauditan. Tingginya kompleksitas audit ini bisa 

menyebabkan akuntan berperilaku disfungsional, menyebabkan penurunan kinerja 

auditor dalam pembuatan atau melakukan pertimbangan audit (Widjaya, 2012). 

Hasil penelitian Rustiarini (2013) mengatakan bahwa kompleksitas tugas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Sependapat dengan 

penelitian Prajitno (2012) yang mengatakan bahwa kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Sementara dalam penelitian Cahyono, dkk 

(2015) menyatakan bahwa kompleksitas tugas auditor berpengaruh secara negatif 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin kompleks tugas seorang auditor 

maka akan semakin menurun kualitas hasil pemeriksaan. Sejalan dengan 

penelitian Supratomo, dkk (2011) yang menyatakan kompleksitas tugas 

berpengaruh terhadap kinerja auditor, dan penelitian Ika, dkk (2011) yang 

menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgement. 

Berdasarkan penjelasan teoritis dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

hipotesisnya sebagai berikut: 

Ha4: Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal.  
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2.8 Model Penelitian 

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 

Independen       Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya	  Kepemimpinan	  Demokratis	  
(GKD)	  

Independensi	  (I)	  

Motivasi	  Kerja	  (MK)	  
Kinerja	  Auditor	  Eksternal	  (KAE)	  

Kompleksitas	  Tugas	  (KT)	  
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