
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Auditing 

2.1.1  Pengertian Auditing 

 Definisi auditing dikemukakan oleh Arens, Elder dan Beasley (2006:4) 

adalah sebagai berikut: 

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 
information to determine and report on the degree of correspondence 
between the information and established criteria. Auditing should be 
done by a competent, independent person.” 
 
Definisi diatas meliputi beberapa konsep penting yang memiliki 

pengertian sebagai berikut: 

a. Informasi dan penetapan standar  

Dalam pelaksanaan audit terkandung informasi-informasi yang berupa bukti 

(verifiable form) dan beberapa standar (criteria). Melalui kedua hal tersebut 

auditor dapat menegvaluasi informasi. Auditor secara rutin melakukan audit 

atas informasi kualitatif, termasuk laporan keuangan perusahaan dan laporan 

pajak penghasilan individu. Standar untuk mengevaluasi informasi tersebut 

bervariasi tergantung pada informasi yang akan diaudit. 

b. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti 

Bukti-bukti adalah informasi yang digunakan auditor untuk menentukan 

apakah informasi yang sedang diaudit sesuai dengan kriteria/standar yang 

telah ditetapkan. Bukti dapat berupa pernyataan lisan dari klien, pernyataan 

tertulis dari pihak luar, observasi yang dilakukan auditor dan data komputer 

mengenai transaksi. 

c. Kompeten dan Independen 

Seorang auditor harus mempunyai kualifikasi untuk memahami standar yang 

digunakan dan kompeten untuk mengetahui tipe-tipe dan banyaknya bukti 

yang dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat setelah bukti-

bukti tersebut diperiksa. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang 



independen. Jika pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti dilakukan 

secara berat sebelah maka pelaksanaan dikatakan memadai. 

Auditor  yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan disebut 

dengan auditor independen walaupun auditor independen dibayar oleh 

perusahaan yang diauditnya auditor dapat melakukan audit secara independen 

dan kompeten sehingga hasil auditnya dapat dipercaya oleh pemakai laporan 

keuangan. 

d. Pelaporan 

Tahap terakhir yang harus dilakukan dalam proses auditing adalah 

mempersiapkan laporan audit, yang merupakan komunikasi temuan auditor 

kepada pengguna laporan keuangan. 

 Menurut Mulyadi (2002:9), auditing didefinisikan sebagai berikut: 

“Auditing adalah 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 ditetapkan, serta penyampaian 
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” 
 

 Dari definisi tersebut, Mulyadi menguraikan unsur-unsur penting yang 

terdapat di dalamnya: 

a. Suatu proses sistematik 

Yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, bererangka 

dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang 

direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 

b. 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. 

c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. 

Yang dimaksud adalah hasil proses akuntansi. Proses akuntansi ini 

menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang 

umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok: neraca, laporan laba 



rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan dapat 

pula berupa laporan biaya pusat pertanggungjawaban tertentu dalam 

perusahaan. 

d. Menetapkan tingkat kesesuaian 

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil 

pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian 

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

e. Kriteria yang telah ditetapkan 

Kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan 

dapat berupa: 

- Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif 

- Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen 

- Prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia (Generally Accepted 

Accounting Principles) 

f. Penyampaian hasil 

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi (atestation). 

Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit 

(audit report). Atestasi dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau 

menurunkan tingkat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi 

uang dibuat oleh pihak yang diaudit. 

g. Pemakai yang berkepentingan 

Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai 

informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon 

investor, kreditur, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak. 

 Sedangkan auditing menurut American Accounting Association Commitee 

dalam Basic Auditing Concepts yang terdapat dalam buku Guy, Alderman dan 

Winters (2002:5) didefinisikan sebagai berikut: 

“Suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan 
mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai 
tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian 
antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta 
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.” 



  
Kesimpulan dari ketiga definisi auditing diatas adalah auditing adalah 

suatu proses sistematik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi secara objektif 

mengenai informasi atau pernyataan tentang tindakan atau kejadian ekonomi 

untutk menilai tingkat kesesuaian antara informasi atau pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian hasilnya dikomunikasikan 

kepada pemakai laporan keuangan. 

 

2.1.2  Perbedaan Auditing dan Akuntansi 

 Orang sering menganggap bahwa auditing merupakan suatu cabang atau 

subdivisi akuntansi: Auditing biasanya diajarkan sebagai mata kuliah akuntansi, 

dan banyak auditor dikenal sebagai akuntan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara akuntansi dan auditing.  

 Akuntansi berkaitan dengan pengidentifikasian, pencatatan dan 

pengikhtisaran kejadian ekonomi. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan 

keuangan. Tujuan umum akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan 

mengenai entitas ekonomi yang berguna dalam pengambilan ekonomi. 

 Tujuan utama audit adalah menguji pernyataan (sering berupa ukuran 

akuntansi) dan meningkatkan keyakinan atas pernyataan tersebut. Pada saat 

mengaudit laporan keuangan, auditor tentu saja harus memahami prinsip 

akuntansi yang mendasari laporan tersebut.  Meskipun, banyak auditor yang 

bukan akuntan dan mengaudit informasi selain laporan keuangan (Guy, 

Alderman dan Winter ,2002:8). 

 

2.1.3  Tipe Audit 

 Mulyadi (2002:30) menggolongkan tipe audit menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut: 

1. Audit laporan keuangan 

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen 

terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan 



keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas 

dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing 

terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa 

laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi 

keuangan seperti pemegang saham, kreditur dan kantor pelayanan pajak. 

2. Audit Kepatuhan 

Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuannya untuk menentukan apakah 

yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit 

kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat 

kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 

3. Audit Operasional 

Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi 

atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan 

audit operasional adalah untuk: 

- Mengevaluasi kinerja 

- Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 

- membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak 

ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta 

dilaksanakannya audit tersebut. 

Tipe-tipe  audit dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 Tipe Audit 

  Sumber: Mulyadi (2002:33) 
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2.1.4  Tipe Auditor 

 Auditor pada umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu: 

1. Auditor Independen (Akuntan Publik) 

Auditor Independen juga disebut dengan auditor eksternal. Auditor 

Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada 

masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang 

dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhanpara 

pemakai informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon 

investor dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). 

2. Auditor Internal 

Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara atau perusahaan 

swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan 



prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan 

baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan 

efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan 

keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.  

3. Auditor Pemerintah  

Auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya 

melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-

unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan 

yang ditujukan kepada pemerintah, umumnya audit pemerintah adalah audit 

yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta instansi pajak. 

 Ringkasan mengenai tipe auditor dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah 

ini:  

Gambar 2.2 Tipe auditing, Auditor dan Pekerjaan mereka 

Sumber : Mulyadi (2002:34) 
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2.1.5  Hirarki Auditor dalam Organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Umumnya hirarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan 

publik dibagi menjadi sebagai berikut (Mulyadi, 2002:33): 

1. Partner (Rekan) 

Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit; bertanggungjawab 

atas hubungan dengan klien; bertanggungjwab secara menyeluruh mengenai 

auditing. Partner menandatangani laporan audit dan management letter dan 

bertanggungjawab terhadap penagihan fee audit dari klien. 

2. Manajer 

Manajer bertindak sebagai pengawas; bertugas untuk membantu auditor senior 

dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kertas kerja, 

laporan audit dan management letter. Biasanya manajer melakukan 

pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior.  

3. Audit senior 

Auditor senior bertugas untuk melaksanakan auditor; bertanggungjawab untuk 

mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas 

untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior.  

4. Auditor junior 

Auditor junior melaksanakan prosedur audit secara rinci; membuat kertas 

kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

 

2.2  Akuntan Publik 

2.2.1  Pengertian Akuntan Publik 

 Arens, Elder dan Beasley (2006:18) mengemukakan pengertian 

mengenai akuntan publik, yaitu sebagai berikut: 

“Certified Public Accountant : a person who has met state regulatory 
requirements, including passing the uniform CPA examination, and has 
thus been certified; a CPA may have as his or her primary responsibility 
the performance of the audit function on published historical finansial 
statement of commercial and noncommercial finansial entities.” 
 

Dari kutipan diatas, akuntan publik dapat diartikan sebagai seseorang yang 

telah memenuhi persyaratan peraturan termasuk lulus ujian sertifikat akuntan 



publik seorang akuntan bersertifikat akuntan publik mempunyai tanggungjawab 

utama dalam melaksanakan fungsi audit laporan keuangan historis dari organisasi 

komersil maupun nonkomersil.  

Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 pasal 1 

mengemukakan pengertian mengenai akuntan publik yaitu sebagai berikut: 

“Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari 

Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Menteri Keuangan ini.” 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

bahwa akuntan publik adalah profesi yang berdasarkan atas kepercayaan 

masyarakat yang dibayar oleh klien, namun dalam pelaksanaan tugasnya auditor 

harus profesional dan bertanggungjawab serta harus mengutamakan kepentingan 

masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 

 

2.2.2  Persyaratan Akuntan Publik 

 Profesi akuntan publik adalah salah satu profesi yang ada di Indonesia. 

Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan dalam masyarakat yang 

memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan. Untuk melindungi 

masyarakat dari adanya praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya, 

pemerintah telah mengatur pemakaian gelar akuntan dalam Undang-undang 

Nomor 34 tahun 1954.  Undang-undang inilah yang mengatur syarat-syarat 

kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan 

publik. Ada tiga hal yang penting yaitu: 

1. Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri 

atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada 

di tangan Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan. 

2. Akuntan tersebut harus terdaftar dalam registrasi negara yang diselenggarakan 

oleh Departemen Keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntan 

dari departemen tersebut. 

3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, biro 

akuntan atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya 



diizinkan jika pemimpin kantor atau biro tersebut dipegang oleh seseorang 

atau beberapa orang akuntan. 

 Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 Pasal 

3 tertulis mengenai persyaratan bagi akuntan untuk menjadi akuntan publik, 

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; 

b. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. Memiliki nomor Registrasi Negara untuk Akuntan; 

d. Anggota IAI dan IAI-Kompartemen Akuntan Publik yang dibuktikan dengan 

kartu anggota atau surat keterangan dari organisasi yang bersangkutan; 

e. lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh 

IAI; 

f. Memiliki pengalaman kerja dibidang audit umum atas laporan keuangan 

sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan 

sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan 

mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin KAP 

tempat bekerja atau pejabat setingkat eselon I Instansi Pemerintah yang 

berwenang dibidang audit umum; 

g. Melengkapi formulir AP-1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Menteri 

Keuangan. 

 

2.2.3  Jasa Profesi Akuntan Publik 

 Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi 

masyarakat, yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok (Mulyadi,2002:5):  

1. Jasa assurance 

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu 

informasi bagi pengambil keputusan. Salah satu tipe jasa assurance yang 

disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi 

(attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang 



independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam 

semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi 

profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi empat: 

a. Audit 

Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari 

laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh 

manajemen entitas tersebut. Atas dasar audit yang dilaksanakan terhadap 

laporan keuangan historis suatu entitas, auditor menyatakan suatu 

pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara 

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha 

entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.  

b. Pemeriksaan (Eximination) 

Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik melakukan 

pemeriksaan terhadap informasi keuangan prospektif dan pemeriksaan 

untuk menentukan kesesuaian pengendalian intern suatu entitas dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan pengatur.  

c. Review 

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik 

terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk 

memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam 

informasi keuangan tersebut.  

d. Prosedur yang disepakati 

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan 

publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan 

publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam 

menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit 

dibandingkan dengan audit dan pemeriksaan. Untuk tipe jasa ini, akuntan 

publik dapat menerbitkan suatu “ringkasan temuan” atau suatu keyakinan 

negatif seperti yang dihasilkan dalam jasa review. 

2. Jasa nonassurance 



Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang 

didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan 

temuan atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang dihasilkan 

oleh akuntan publik adalah sebagai berikut: 

a. Jasa kompilasi 

Akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti 

pencatatan transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan 

laporan keuangan.  

b. Jasa perpajakan 

Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik 

kepada kliennya dengan pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan 

(SPT), pajak penghasilan, perencanaan pajak dan bertindak mewakili 

kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. 

c. Jasa konsultasi  

Jasa konsultasi diatur dalam Standar Jasa Konsultasi. Jasa konsultasi dapat 

meliputi jasa-jasa berikut ini: 

- Konsultasi (consultations). Untuk jasa jenis ini, fungsi praktisi adalah 

memberikan konsultasi atau saran profesional (professional advice) 

yang memerlukan respon segera, berdasarkan pada pengetahuan 

mengenai klien, keadaan, masalah teknis terkait, reperesentasi klien 

dan tujuan bersama berbagai pihak. 

- Jasa pemberian saran profesional (advisory services). Untuk jenis jasa 

ini, fungsi praktisi adalah mengembangkan temuan, simpulan dan 

rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. 

- Jasa implementasi. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah 

mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan 

personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi 

untuk mencapai tujuan implementasi. Praktisi bertanggungjawab 

kepada klien dalam pelaksanaan dan manajemen kegiatan perikatan. 



- Jasa transaksi. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk 

menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi 

khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. 

- Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Untuk jenis jasa ini, 

fungsi praktisi adalah menyediakan staf yang memadai (dalam hal 

kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk 

melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. 

- Jasa produk. Untuk jenis jasa ini, fungsi praktisi adalah untuk 

menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai 

pendukung atas instalasi, penggunaan atau pemeliharaan produk 

tertentu. 

 

2.2.4 Ikatan Akuntan Publik Indonesia  

Ikatan Akuntan publik Indonesia (IAI) adalah organisasi yang mewadahi 

berbagai tipe akuntan di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 23 

Desember 1957. Sejak pendiriannya 49 tahun lalu, kini IAI telah mengalami 

perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar 

karena profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha yang mengalami 

perkembangan pesat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya 

orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi 

dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik. 

Organsasi ini mewadahi beberapa kompartemen yaitu Kompartemen 

Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Sektor 

Publik dan Kompartemen Akuntan Pendidik.  

 Kompartemen Akuntan Publik merupakan wadah untuk menampung para 

akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik dan yang telah memiliki 

izin praktik dari Departemen Keuangan. Tujuan utama di bentuknya kompartemen 

ini adalah untuk membina para anggotanya agar dapat menjalankan fungsi dan 

perannya sebagai akuntan publik yang profesional dan selalu memutakhirkan 

pengetahuannya. Kompartemen Akuntan Publik bertugas menyusun standar audit 



yang harus digunakan oleh para anggotanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

kompartemen ini membentuk Dewan Standar Audit. Selain itu Kompartemen 

Akuntan Publik juga membentuk Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik 

(BAPAP) yaitu suatu badan peradilan yang mengadili kasus peraduan yang 

melibatkan para anggotanya. 

 

2.2.5 Standar Profesi Akuntan Publik  

Standar Profesional Akuntan Publik adalah suatu standar yang diterbitkan 

oleh Dewan Standar Profesi Akuntan Publik-IAI sebagai panduan bagi akuntan 

publik dalam melaksanakan berbagai jasa kepada masyarakat. Standar ini disusun 

untuk memenuhi tuntutan pengembangan jenis jasa yang diberikan oleh akuntan 

publik serta untuk memenuhi tuntutan peningkatan mutu jasa yang diberikan. 

Terdapat lima macam standar profesional yang diterbitkan Dewan per tanggal 1 

Januari 2001 sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik: 

1. Standar Auditing 

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. 

Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk 

Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA merupakan penjabaran lebih lanjut 

masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing yang berisi 

ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh 

akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. PSA ini dilengkapi oleh 

Intepretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA), IPSA memberikan jawaban 

atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang 

dimuat dalam PSA sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai 

ketentuan dalam PSA. 

2. Standar Atestasi 

Standar atestasi memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan 

publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa 

audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih 

rendah dalam jasa nonaudit. Standar atestasi terdiri dari sebelas standar dan 

dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). PSAT merupakan 



penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar 

atestasi. PSAT ini dilengkapi oleh Intepretasi Pernyataan Standar Atestasi 

(PSAT), PSAT memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam 

penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAT sehingga 

merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSAT. 

3. Standar Jasa Akuntansi dan Review  

Standar Jasa Akuntansi dan Review memberikan rerangka untuk fungsi 

nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan 

review. Standar Jasa Akuntansi dan Review dirinci dalam bentuk Pernyataan 

Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). PSAR dilengkapi oleh Intepretasi 

Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR), IPSAR memberikan jawaban 

atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang 

dimuat dalam PSAR sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai 

ketentuan dalam PSAT. 

4. Standar Jasa Konsultasi 

Standar Jasa Konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam 

penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Dalam jasa konsultasi, para 

praktisi menyajikan temuan, simpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup 

pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan 

kliennya. Standar Jasa Konsultasi dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). PSAR dilengkapi oleh Intepretasi Standar 

Jasa Konsultasi (IPSJK), IPSJK merupakan interpretasi resmi yang 

dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh 

Dewan dalam PSJK. 

5. Standar Pengendalian Mutu 

Standar Pengendalian Mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik 

di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh 

kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan 

Standar Profesi Akuntan Publik dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan 

Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan 

Indonesia.  



 

2.2.6 Standar Auditing 

Seperti yang telah dijelaskan pada poin 2.2.5 Standar auditing merupakan 

bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik. Standar auditing terdiri dari 

sepuluh standar yang dibagi menjadi tiga kelompok: standar umum, standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Kesepuluh standar auditing tersebut 

merupakan landasan konseptual yang dijabarkan ke dalam berbagai Pernyataan 

Standar Auditing (PSA) untuk memberikan paduan rinci bagi auditor dalam 

memberikan jasa audit atas laporan keuangan historis kepada masyarakat. PSA , 

yang merupakan landasan operasional, diterbitkan oleh Dewan untuk memberikan 

acuan bagi auditor dalam menghadapi perkembangan dan perubahan kebutuhan 

jasa auditing oleh masyarakat. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang 

diajukan oleh auditor dalam pelaksanaan berbagai aturan yang tercantum dalam 

PSA, Dewan menerbitkan tafsiran resmi aturan dalam PSA dalam bentuk 

Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).  

 Tiga kelompok standar yaitu terdiri: 

1. Standar umum berisi tiga standar. Tiga standar tersebut adalah: 

- Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. 

- Independensi dalam sikap mental. 

- Kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. 

2. Standar pekerjaan lapangan berisi tiga standar. Tiga standar tersebut adalah: 

- Perencanaan dan supervisi audit. 

- Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. 

- Bukti audit kompeten yang cukup. 

3. Standar pelaporan berisi empat standar. Empat standar tersebut adalah: 

- Pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi 

berterima umum. 

- Pernyataan mengenai ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi 

berterima umum 

- Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. 

- Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.  



 

2.3 Komitmen Profesional 

2.3.1 Pengertian Komitmen 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:584), komitmen adalah 

perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.  

Sementara itu menurut Siswanto (1997) dalam Agustina (Jurnal Riset 

Ekonomi dan Manajemen,2002), komitmen didefinisikan sebagai suatu pengikat 

antara individu dengan suatu intitusi atau dapat juga dengan suatu kegiatan proyek 

atau secara lebih umum dengan suatu gagasan. Namun secara umum komitmen 

merupakan: 

1. Suatu keyakinan yang menjadi pengikat seseorang dengan sesuatu. 

2. Dimulai dari proses identifikasi yang kuat, serta menghasilkan usaha dan 

energi yang besar untuk mendukung apa yang diyakini. 

Menurut Gibson et al (1996:315), komitmen adalah suatu bentuk 

identifikasi, loyalitas dan keterlibatan yang diekspresikan oleh karyawan terhadap 

organisasi/unit.  

 Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

adalah suatu keyakinan yang timbul dari individu yang kemudian keyakinan 

tersebut menjadi suatu ikatan kuat antara individu tersebut dengan yang ia yakini. 

Komitmen tersebut seperti halnya suatu energi atau kekuatan maupun dorongan 

yang menjadikan seorang individu memiliki kemampuan mengekspresikan energi 

dalam diri individu tersebut dalam bentuk kesetiaan dan keterlibatan serta 

konsisten pada keyakinan pada sesuatu tersebut. 

 

2.3.2 Pengertian Profesional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:897), profesional 

adalah: 

1. Bersangkutan dengan profesi. 

2. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. 

3. Yang mewajibkan adanya pembayaran dalam suatu pekerjaan. 



Sementara itu, menurut Hidajat (2005:368), profesional adalah orang 

yang menguasai dan menjalankan profesi tertentu dengan penuh tanggungjawab, 

memiliki kejujuran dan pola perilaku yang menjunjung tinggi etika dan mendapat 

pengakuan dari masyarakat.  

Kemudian menurut Kamus Manajemen (2003:292), profesional adalah 

seseorang dengan keterampilan dan pengetahuan tertentu yang menyebabkan dia 

memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Biasanya 

keterampilan dan pengetahuan ini diperoleh melalui pelatihan yang lama.  

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan mengenai 

definisi profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian, keterampilan  dan 

pengetahuan dalam menjalankan suatu profesi tertentu disertai dengan 

tanggungjawab, kejujuran dan perilaku yang menjunjung etika dan norma yang 

ada. 

 

2.3.3 Pengertian Komitmen Profesional 

Menurut Larkin yang dialihbahasakan oleh Trisnaningsih (2003), 

komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti 

yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen profesional mendasari 

perilaku, sikap dan orientasi profesional seseorang dalam menjalankan tugas atau 

pekerjaannya.  

Sementara itu, menurut Aranya et al yang dialihbahasakan oleh 

Trinaningsih (2003:112) komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai: 

1. Sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

dari profesi. 

2. Sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh guna 

kepentingan profesi. 

3. Sebuah kepentingan untuk memelihara keanggotaan dalam profesi. 

Menurut Mowday (1982), komitmen profesional dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 



“Professional commitment can be described as the intensity of an 

individual’s identification with, and level of involvement in his or her 

profession.” 

Dari kutipan di atas dapat diartikan komitmen profesional dapat 

menjelaskan sebagai intensitas identifikasi pada seseorang dan tingkat keterlibatan 

terhadap profesinya. 

 Sedangkan Steers (1985:50) mendefinisikan komitmen profesional 

sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan 

(keinginan untuk tetap menjadi anggota/ bagian dari profesinya) dan loyalitas 

(keinginan untuk tetap menjadi bagian dari profesi yang bersangkutan). 

 

2.4 Kinerja Auditor 

2.4.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” 

yang menterjemahkan kata dari bahasa asing: prestasi. Bisa pula berarti hasil 

kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Menurut Mangkunegara (2005:9), istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Kemudian menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 

kerjanya. Sementara itu, Hasibuan (2001:104) mengemukakan: 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seseorang 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 
waktu.” 
 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, kinerja dapat disimpulkan sebagai 

prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang  



dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Harrell dan Wright dalam A Journal of Practice and Theory 

(Fall 1990) bahwa ukuran kinerja auditor dapat dilihat dari: 

1. Kemampuan teknik dan analisis 

- Creative yaitu pemikiran inovatif, penyesuaian untuk mengubah, 

kondisi serta pertimbangan tujuan audit dan pendekatan alternatif 

untuk mencapai tujuan. 

- Effecient dan Organized yaitu penyelesaian dari penugasan dengan 

berdasarkan atas waktu dan dengan sedikit supervisi, rajin/tekun, 

merencanakan dan mengawasi kemajuan dari pekerjaan dan termasuk 

didalamnya perencanaan waktu yang baik. 

- Knowledge of accounting dan auditing standards yaitu berdasarkan 

atas teknik, kemampuan memahami suatu pekerjaan, kemampuan 

mengidentifikasi lingkup permasalahan dan mampu membandingkan 

teori dan praktek. 

- Judgment dan common sense yaitu dapat mencapai kesimpulan yang 

berdasarkan logika didasarkan atas informasi yang tersedia, memahami 

maksud dari prosedur dan kerangka kerja dari keseluruhan kegiatan 

pemeriksaan serta memahami materiality. 

2. Karakteristik profesional 

- Initiative dan ambition, yaitu keinginan untuk bertanggung jawab dan 

mau memberikan kemampuan yang lebih bila diperlukan, sikap 

profesional dan positif serta mau menerima tantangan. 

- Maturity dan confidence, yaitu sikap profesional yang baik, 

bertanggungjawab, dapat menerima secara konstuktif dan belajar dari 

kritikan serta mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. 

- Interpersonal skills, yaitu dapat membangun dan memperkuat dengan 

staf dan klien dengan baik dalam suatu tim kerja. 

3. Kemampuan komunikasi 



- Communication skills, yaitu dapat mengeluarkan dengan jelas seluruh 

ide dengan baik secara ucapan maupun tulisan. 

- Working papers, yaitu adanya pendokumentasian, klasifikasi, 

kerapihan/kebersihan, pengorganisasian dan semua kesimpulan di 

dukung dengan baik. 

Menurut Chamber (1984:214) indikator untuk pengukuran kinerja auditor 

yaitu: 

1. Tingkat kompetensi 

2. Peningkatan kemampuan karyawan dengan memberikan peluang yang lebih 

menantang. 

3. Pemberian tugas pemeriksaan lebih detail. 

4. Rotasi staf audit. 

5. Evaluasi waktu. 

6. Training. 

7. Peningkatan kemampuan karyawan. 

8. Aktivitas operasi. 

9. Tingkat pengeluaran. 

 

2.4.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/ 

penyelia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan 

kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode 

tertentu. Biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur 

kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja, 

pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan 

masalah ketenagakerjaan (Sastrohadiwiryo, 2003:231). 

Sementara itu, menurut E.Sikula (1981:2005) yang dikutip oleh 

Mangkunegara mengungkapkan bahwa: 

“Penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari 
pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian 



dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status 
dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu (barang).” 
 
Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan, penilaian kinerja 

adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik pada Pernyataan Standar 

Pengendalian Mutu (PSAP) No.2 tentang kebijakan dan prosedur dalam unsur 

pengendalian mutu pada kleompok promosi, dijelaskan bahwa identifikasi kriteria 

yang akan dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personel dan keahlian 

yang diharapkan, seperti hal-hal berikut ini: 

1. Pengetahuan teknis 

2. Kemampuan analitik dan judgemental 

3. Kemahiran komunikasi  

4. Kemahiran memimpin dan melatih 

5. Hubungan dengan klien 

6. Sikap mental pribadi dan profesional (karakter, intelegensi, pertimbangan dan 

motivasi) 

7. Kepemilikan sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh pihak yang 

berwenang untuk promosi ke posisi supervisor. 

 Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja organisasi melalui pengingkatan kinerja dari sumber daya manusia 

organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana 

dikemukakan Sunyoto (1999:1): 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 



d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana 

itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

Sementara itu kegunaan penilaian kerja (kinerja) karyawan adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, 

pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

d. Sebagai dasar untuk mngevaluasi program pelatihan dan efektifitan jadwal 

kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan 

pengawasan. 

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan 

yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai 

performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

i. Sebagai alat untuk memeperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. 

j. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job 

description). 

Untuk tahap-tahap penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggungjawab. 

2. Penetapan kriteria yang digunakan untuk mwngukur kinerja: 

- Dapat diukur atas tindakan kriteria 

- Rentang waktu, sumber daya dan biaya 



- Bobot 

- Tipe kinerja 

3. Kriteria kinerja 

Tahap-tahap penilaian kinerja: 

1. Perbandingan antara kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan-penyimpangan kinerja 

sesungguhnya yang ditetapkan oleh standar. 

3. Penetapan penilaian yang digunakan. 

Standar pengukuran kinerja: 

1. Tercapainya penghematan kerja. 

2. Penggunaan waktu 

a. Penggunaan waktu oleh auditor (standar) 

b. Waktu untuk melakukan pemeriksaan 

c. Tanggal target 

- Penyelesaian pekerjaan lapangan 

- Diskusi temuan audit dengan auditee. 

- Penyelesaian draft laporan audit 

- Menerbitkan laporan audit akhir 

- Tanggapan kepuasan manajemen 

- Pelaksanaan audit follow-up 

3. Pencapaian rencana pemeriksaan tahunan. 

4. Laporan keberhasilan. 

5. Kepatuhan terhadap standar. 

 

2.5 Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Kinerja Auditor 

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Suatu komitmen pada dasarnya 

merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad dan harapan seseorang 

dengan dituntun oleh sistem nilai atau norma yang akan mengarahkan orang 

tersebut untuk bertindak atau bekerja sesuai prosedur-prosedur tertentu dalam 



upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal ini 

dapat menjadikan komitmen profesional sebagai gagasan yang mendorong 

motivasi seseorang dalam bekerja. 

Dari beberapa literatur akuntansi yang dikutip dari Shaub, Finn dan 

Munter (1993) komitmen profesional dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“1.  A belief in and acceptance of the goals and values of the profession. 

 2.  A willingness to exert considerable effort on behalf of the profession. 

3. A desire to maintain membership in the profession.” 

Jeffrey dan Weatherholt (1996) menguji hubungan antara komitmen 

profesi pemahaman mereka dan sikap ketaatan pada aturan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa akuntan dengan profesi yang kuat, perilakunya lebih 

mengarah pada aturan dibanding akuntan dengan komitmen profesi yang rendah. 

Penelitian Windsdor dan Ashkanasy (1995) menunjukkan bahwa 

asimilasi keyakinan dan nilai organisasi yang merupakan definisi komitmen 

profesi mempengaruhi integritas dan independensi auditor. 

Penelitian lain yang dilakukan Fink (1992). Menurut Fink, komitmen 

mempunyai tiga dimensi yaitu identifikasi dengan kerja, identifikasi dengan rekan 

kerja dan identifikasi dengan organisasional. Tiga komitmen ini mempunyai 

hubungan dengan praktek manajemen, sistem imbalan, dan performansi kerja 

karyawan (Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, 2002:25). 

Penelitian yang dilakukan Fink, adalah penelitian dengan menggunakan 

sampel perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dalam penelitiannya beberapa 

penyataan di ungkapkan Fink salah satunya adalah komitmen karyawan 

berpengaruh pada peningkatan performansi kerja karyawan.  

Namun penelitian yang dilakukan Agustina (2002) dengan menggunakan 

sampel penelitiannya adalah karyawan dua divisi/unit dari sebuah perusahaan jasa 

telekomunikasi terbesar di Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa komitmen 

karyawan kedua divisi tersebut berpengaruh negatif terhadap peningkatan 

performansi kerja karyawan. Menurut penulis, hal ini terjadi kemungkinan karena 

perbedaan kompleksitas pekerjaan yang harus dilaksanakan antara karyawan 

divisi/unit dengan auditor. 



Dengan adanya konsekuesi sikap dan tingkah laku berkat komitmen, maka 

sekurangnya ada 4 hasil yang diberikan berpautan dengan efektivitas dikutip dari 

skripsi Anna Makdalena Tobing (2003). Keempat hal tersebut adalah: 

1. Para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen terhadap tujuan dan 

nilai-nilai organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk 

menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan organisasi. 

Kehadiran mereka juga umumnya hanya terhalang jika mereka sakit dan 

karenanya tidak dapat masuk kerja. Jadi tingkat kemangkiran yang sengaja 

pada individu tersebut akan lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang 

komitmennya rendah. 

2. Para pekerja yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan yang 

lebih kuat untuk tetap bekerja pada majikannya yang sekarang agar dapat terus 

memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan yang mereka yakini. 

3. Karena peningkatan identifikasi dan kepercayaan mereka terhadap sasaran 

organisasi, besar kemungkinan ada beberapa individu yang kuat komitmennya 

sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan mereka, 

karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu. 

Untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. 

4. Sesuai dengan definisi karyawan itu sendiri kita dapat meperkirakan bahwa 

pekerja dengan komitmen yang tinggi akan bersedia mengerahkan cukup 

banyak usaha demi kepentingan organisasi sehingga menjadi prestasi kerja 

yang sangat baik (Mowday et al, 1974). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelaslah kuat atau tidaknya komitmen 

seseorang akan ditunjukkan dengan bagaimana ia bekerja dan hasil dari apa yang 

dikerjakan oleh orang tersebut. Kuatnya komitmen seseorang akan ditunjukkan 

dengan pengabdian seseorang terhadap profesi dan organisasi. Ia akan selalu 

berusaha untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi profesi dan organisasi 

seperti setia terhadap profesi dengan cara menaati segala aturan dan nilai-nilai 

keprofesiaannya. 

 

 


