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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

Pengertian auditing menurut Arens, Elder, dan Beasley (2010:4) adalah: 

 “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.” 

 

Menurut American Accounting Associating dalam Guy, dkk. (2002:5) 

auditing merupakan suatu proses sitematis 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. 

Definisi auditing di atas mengandung arti bahwa audit merupakan suatu 

proses penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai informasi untuk 

meneliti dan melaporkan tingkat hubungan antara informasi dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Audit ini harus dilakukan oleh orang independen dan kompeten.  

Auditing bertujuan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan 

perusahaan, karena tujuan akhir auditing adalah memberikan pendapat mengenai 

kewajaran posisi keuangan suatu kesimpulan mengenai reabilitas dari asersi yang 

tertulis yang merupakan salah satu bentuk jasa assurance. 
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2.1.2 Standar Audit 

 Standar audit adalah pedoman bagi akuntan publik dalam menilai kualitas 

hasil pekerjaan dan mengukur tingkat tanggung jawab akuntan. Standar auditing 

mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang 

merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar 

auditing menurut Arens et al (2008:43) disajikan berikut: 

I. Standar Umum 

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan 

memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. 

2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam 

semua hal yang berhubungan dengan audit. 

3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan 

audit dan menyusun laporan. 

II. Standar Pelaksanaan Audit 

1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi 

semua asisten sebagaimana mestinya. 

2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas 

serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai 

risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan 

atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur 

audit selanjutnya. 
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3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan 

melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk 

memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. 

III. Standar Pelaporan 

1. Auditor harus menyatakan dalam laporan audit apakah laporan keuangan 

telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. 

2. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai 

keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti 

selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya. 

3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum 

memadai, auditor menyatakan dalam laporan auditor. 

4. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara 

keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa 

diberikan, dalam laporan audit. Jika tidak dapat menyatakan suatu 

pendapat secara keseluruhan, auditor harus meyatakan alasan-alasan 

yang mendasari dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama 

seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus 

dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat 

tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.   
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2.1.3 Jenis Audit 

Menurut Arens et al (2008:16-19) ada tiga jenis audit, yaitu : 

“CPAS perform three primary types of audit: 

1. Financial Statement Audits 

2. Operational Audits 

3. Compliance Audits” 

 

Untuk lebih memahami masing-masing jenis audit di atas, maka berikut ini adalah 

uraian penjelasan dari masing-masing jenis audit: 

1. Financial Statement Audits (Pemeriksa Laporan Keuangan) 

Pemeriksaan yang dilakuan oleh audit eksternal atau akuntan publik atas 

laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk 

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil pemeriksaan berupa 

audit report yang berisi mengenai opini akuntan publik atas kewajaran 

laporan keuangan, yang kemudian dipublikasikan kepada publik bersama 

dengan laporan keuangan auditan. 

2. Operational Audits (Pemeriksaan Operasional) 

Pemeriksaan terhadap suatu bagian dari prosedur dan metode operasi 

perusahaan dengan tujuan untuk menilai keefesienan dan keefektifan 

kegiatan, serta untuk menilai cara-cara untuk pengelolaan yang                    

diterapkan dalam kegiatan tersebut. Umumnya setelah dilakukan 

pemeriksaan, auditor akan memberikan masukan untuk perbaikan kepada 

manajemen perusahaan.  
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3. Compliance Audits (Pemeriksa Kepatuhan) 

Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kepatuhan klien terhadap 

prosedur tertentu, aturan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas 

yang lebih tinggi. Hasil pemeriksaan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak 

luar, tetapi dilaporkan kepada pihak yang mengeluarkan kriteria untuk 

melakukan Compliance Audits tersebut dan derajat kepatuhan kepada kriteria. 

 

2.1.4 Jenis Auditor 

Arens et al (2008: 19) menyatakan beberapa jenis auditor yang dewasa ini 

berpraktek. Jenis yang paling umum kantor akuntan publik, auditor badan 

akuntabilitas pemerintah, agen-agen penerimaan negara (internal revenue), dan 

auditor internal. 

1. Kantor Akuntan Publik 

Kantor Akuntan Publik sebagai auditor independen bertanggung jawab 

mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua 

perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain cukup besar, dan banyak 

perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. 

2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah 

Merupakan auditor yang bekerja untuk Government Accountability Office 

(GAO) A.S sebuah badan nonpartisan dalam cabang legislatif pemerintah 

federal. Dengan diketuai oleh Comptroller General, GAO hanya melaporkan 

kepada kongres. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga atau badan yang 

bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan 
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atau keuangan negara. Pada tingkat tertinggi terdapat Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), kemudian terdapat Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Irjen) pada departemen-

departemen pemerintah. 

3. Agen Penerimaan Negara 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan 

RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan. Aparat 

pelaksana Direktorat Jendral Pajak di lapangan adalah Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). 

Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus yang bertanggung jawab 

melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah 

telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakkan. Audit semacam ini 

sesungguhnya adalah audit ketaatan (compliance audits). 

4. Auditor Internal 

Auditor Internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi 

kepentingan manajemen perusahaan, untuk mempertahankan independensi 

dari fungsi-fungsi bisnis lainnya. Kelompok auditor internal biasanya 

melaporkan langsung kepada direktur utama, atau salah satu pejabat tinggi 

eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Pada Badan 

Usaha Milik Negara, auditor internal berada di bawah Satuan Pengawasan 

Intern (SPI). 

 

 



19 

2.1.5 Perbedaan Antara Auditor Internal dan Auditor Eksternal 

Tabel 2.1 

Perbedaan Antara  Auditor Internal dan Auditor Eksternal 

Auditor Internal Auditor Eksternal 

Merupakan karyawan perusahaan, atau 

bisa saja merupakan entitas 

independen. 

Merupakan orang yang independen di 

luar perusahaan. 

 

Melayani kebutuhan organisasi, 

meskipun fungsinya harus dikelola 

oleh perusahaan. 

Melayani pihak ketiga yang 

memerlukan informasi keuangan yang 

dapat diandalkan. 

Fokus pada kejadian-kejadian di masa 

depan dengan mengevaluasi kontrol 

yang dirancang untuk meyakinkan 

pencapaian tujuan organisasi. 

Fokus pada ketepatan dan kemudahan 

pemahaman dari kejadian-kejadian 

masa lalu yang dinyatakan dalam 

laporan keuangan. 

Langsung berkaitan dengan 

pencegahan kecurangan dalam segala 

bentuknya atau perluasan dalam setiap 

aktivitas yang ditelaah. 

 

Sesekali memperhatikan pencegahan 

dan pendeteksian kecurangan secara 

umum, namun akan memberikan 

perhatian lebih bila kecurangan 

mempengaruhi laporan keuangan 

secara material. 

Independen terhadap aktivitas yang 

diaudit, tetapi siap untuk menanggapi 

kebutuhan dan keinginan dari semua 

tingkatan manajemen. 

Independen terhadap manajemen dan 

dewan direksi baik kenyataan maupun 

secara mental. 

 

Menelaah aktivitas secara terus-

menerus. 

 

Menelaah catatan-catatan yang 

mendukung laporan keuangan secara 

periodik biasanya sekali setahun. 
Sumber: Sawyer, dkk. (2003:8) 

 

2.2 Audit Internal 

2.2.1 Pengertian Audit Internal 

 Audit Internal yang ditetapkan oleh IIA’S Board of Directors pada bulan 

Juni 1999 menurut Tugiman (2006:13) adalah sebagai berikut: 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting 

activity design to add value and unprove an organization’s operations. It 

helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and unprove the effectiviness of risk 

management, control, and government process”. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan keberadaan atau alasan 

pentingnya diadakan audit dalam organisasi adalah bahwa audit ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja. Suatu fungsi dapat berbentuk sebuah perusahaan, divisi, 

departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, 

sistem atau proyek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, 

maka menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi keseluruhan.  

Audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Tugas 

auditor internal menetapkan dan menilai prosedur, prosedur keuangan dan 

operasianal, menelaah catatan-catatan atas laporan keuangan, menilai sistem 

pengendalian internal, mendokumentasikan hasil temuannya, memberikan usulan 

atau rekomendasi dan melaporkan hasil akhirnya. 

Tabel 2.2 

Pengertian Audit Internal yang Lama dan Baru 

Pengertian Lama Pengertian Baru 

Fungsi penilaian independen yang 

dibentuk dalam suatu organisasi 

Suatu aktivitas independen yang 

objektif  

Fungsi penilaian Aktivitas pemberian jaminan 

keyakinan dan konsultasi 

Mengkaji dan mengevaluasi aktivitas 

organisasi sebagai bentuk jasa yang 

diberikan bagi organisasi 

Dirancang untuk memberikan suatu 

nilai tambah serta meningkatkan 

kegiatan organisasi 

Membantu agar para anggota 

organisasi dapat menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif 

Membantu organisasi dalam usaha 

mencapai tujuannya 

Memberi hasil analisis penilaian 

rekomendasi konseling dan informasi 

yang dikaji dan menciptakan 

pengendalian efektif dengan biaya 

wajar. 

Memberikan suatu pendekatan disiplin 

yang sistematis untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan keefektifan 

manajemen  risiko, 

pengendalian dan proses pengaturan 

dan pengelolaan organisasi. 
Sumber: Tugiman, Hiro (2006:13) 
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2.2.2 Standar Profesi Internal Auditor 

 Standar profesi internal auditor mutlak diperlukan untuk menjaga 

profesionalisme dalam profesi internal auditor. Standar tersebut dijadikan suatu 

ukuran sebagai patokan dalam pelaksanaan pekerjaannya. 

Standar profesi yang dibuat oleh Tugiman (1997) yang berisikan Norma-

Norma Praktek Profesional Internal Audit. Standar profesi ini bersumberkan pada 

standar yang telah ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors. Standar 

profesi internal auditor tersebut meliputi : 

1. Kemandirian  

Internal auditor haruslah mandiri dan terpisah dari kegiatan-kegiatan yang 

diperiksanya 

2. Kemampuan Profesional 

Internal auditor harus mencerminkan keahlian dengan ketelitian professional 

yang seharusnya. 

3. Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan dari internal auditor haruslah meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern yang 

dimiliki oleh organisasi dan kualitas dari pelaksanaan tanggung jawab yang 

diberikan. 

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan  

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, 

pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil-hasil dan menindaklanjuti. 
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5. Manajemen Bagian Internal Audit 

Pemimpin  internal audit harus mengelola bagian internal audit secara tepat.  

 

2.2.3 Ruang Lingkup Audit Internal 

 Dalam Institute of Internal Audit (1995:29) dikatakan bahwa ruang 

lingkup audit internal adalah: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 

evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization as system 

of internal control and the quality performance in carrying and assigned 

responsebilities.”  

 

Ruang lingkup audit internal harus mencakup pengujian dan evaluasi 

terhadap sistem pengendalian internal yang ada di suatu organisasi. Internal 

kontrol sangat diperlukan oleh organisasi dikarenakan tiga alasan, yaitu: (1) untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dalam pencapaian 

tujuan; (2) untuk keandalan informasi; (3) agar organisasi dapat taat terhadap 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku.    

 

2.2.4 Independensi Auditor Internal 

 Independensi menurut Arens dibagi menjadi 2 yaitu independence in fact 

dan independence in appearance. Definisi yang dikemukakan oleh Arens, Elder, 

dan Beasley (2010:113) adalah sebagai berikut: 

“Independence in fact exist when the auditor is actually able to maintain 

an unbiased attitude throughout the audit. Whereas independence in 

appearance is the result of other’s interpretation of this independence. If 

auditors are independent in fact but users belisf them to be advocates foe 

the client. Most of the value of the audit function is lost” 
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Pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: independensi 

dalam kenyataan (Independent in Fact) merupakan independensi yang bebas dari 

kewajiban dan tidak memiliki kepentingan terhadap klien. Sedangkan 

independensi dalam pekerjaan (Independensi in Appearance) merupakan 

independensi yang selama bertugas selalu menghindar keadaan yang dapat 

menyebabkan pihak lain meragukan independensinya. Berikut adalah beberapa 

faktor yang mungkin dapat mempengaruhi independensi seseorang: 

a. Lingkungan, merupakan faktor independensi yang memberikan tekanan pada 

formasi kepribadian mereka dibesarkan, kondisi awal, norma keluarga, teman 

dan kelompok sosial serta pengaruh-pengaruh lain yang dialami. 

b. Keturunan, merupakan faktor independensi seseorang yang dibawa sejak 

lahir, yang secara substansial dipengaruhi oleh orang tua artinya susunan 

biologis, fisiologis dan psikologis intern mereka. 

c. Situasi, merupakan faktor independensi yang mempengaruhi efek dari 

keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang 

walaupun umumnya stabil dan konsisten, justru berubah dalam situasi yang 

berbeda. 

 

2.2.5 Laporan Hasil Audit 

 Laporan internal audit dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan 

ditujukan kepada manajemen, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. 

Karena merupakan satu-satunya produk yang sampai kepada mereka, pembaca 

cenderung mengasosiasikan kualitas laporan keuangan kinerja, kompetensi dan 

profesionalisme. 
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 Menurut Arens et al (2008:69-71) terdapat lima jenis utama laporan audit 

yang diterbitkan oleh auditor: 

1. Laporan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

Laporan ini diterbitkan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam 

lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai 

kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam 

penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi 

berterima umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.  

2. Laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan 

(unqualified opinion report with explanatory language) 

Laporan ini diterbitkan jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa 

penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan, auditor dapat menerbitkan laporan 

audit bentuk baku ditambah dengan bahasa penjelasan. 

3. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

Laporan ini dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup audit atau 

kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan 

pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan apabila auditor 

menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan 

secara wajar. 

4. Laporan pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

Laporan ini digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan 

secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan 
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sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi 

dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

5. Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion) 

Laporan ini diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri 

bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. 

Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila 

terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak 

independen menurut kode perilaku professional antara auditor dengan 

kliennya. 

 

2.3 Role Stress 

2.3.1  Pengertian Role Stress  

 Role atau peran didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan atas diri 

seseorang yang menduduki posisi tertentu. Dilihat dari sisi individu peran dapat 

dibagi menjadi perceived role dan enacted role. Perceived role adalah perilaku 

yang dipercaya oleh seorang individu dalam posisi tertentu harus ia lakukan. 

Sedangkan enacted role adalah perilaku yang benar-benar dilakukan oleh individu 

tersebut (Gibson, et al., 2006:255) 

Stress atau tekanan didefinisikan  sebagai sebuah kondisi dinamis dimana 

seorang individu dihadapkan pada kesempatan, batasan-batasan untuk meraih 

kesempatan tersebut atau hal-hal yang dapat menghilangkan kesempatan tersebut, 

dimana kesempatan itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh individu 

tersebut. (Robbins, 2003: 577) 
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 Menurut Schermerhorn, dkk. (2005:341) terdapat dua jenis stress apabila 

dilihat dari pengaruhnya terhadap seseorang, yaitu: 

1. Constructive Stress  

Stress yang mempunyai pengaruh atau akibat positif bagi individu dan/atau 

organisasinya. Misalnya motivasi kerja yang meningkat karena adanya 

persaingan yang sehat dengan sesama rekan sekerja. 

2. Destructive Stress 

Stress yang mempunyai pengaruh atau akibat negatif bagi individu dan/atau 

organisasinya. Misalnya motivasi kerja menurun karena tingginya tuntutan 

prestasi kerja yang diharapkan dari seorang individu. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pei dan Davis (1989:104) 

dinyatakan bahwa: 

“Role stress typically as defined according two variables : role conflict 

and role ambiguity.” 

 

Menurut penelitian ini role stress meliputi 2 variabel/dimensi yaitu role 

conflict dan role ambiguity. Dimana role conflict merupakan konflik yang terjadi 

pada saat seseorang melakukan pekerjaannya sedangkan role ambiguity 

merupakan kebingungan atau ketidakjelasan mengenai peran yang dijalaninya. 

 

2.3.2 Ketidakjelasan Peran (Role Ambiguity) 

Role ambiguity merupakan suatu situasi dimana individu melaksanakan 

sesuatu peran dalam pekerjaannya mengalami kekurangan informasi mengenai 

aktfitas yang harus dilaksanakannya. (Pei dan Davis, 1989:104). 
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Role ambiguity dinyatakan oleh Schermerhorn, dkk. (2005:344) adalah 

sebagai berikut: role ambiguity occurs went the person in a role is uncertain 

about the role expecttations of the role set. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang 

mengalami ketidakjelajasan peran (role ambiguity) pada saat seorang pemegang 

peran (role holder) tidak mempunyai penjelasan informasi lengkap yang memadai 

dari pihak manajemen perusahaan atas peran (fungsi, wewenang, dan tanggung 

jawab) yang diharapkan untuk dilaksanakan olehnya.  

Mondy, Sharplin, dan Premeaux (1990:491) menyatakan bahwa 

seseorang yang mengemban suatu peran tertentu dalam suatu organisasi harus 

mengetahui enam jenis dasar informasi yang diperlukan untuk menghindari 

terjadinya ketidakjelasan peran (role ambiguity), yaitu: 

1. Role holder harus mengetahui  harapan pihak lain atas perannya. 

2. Role holder harus  mengetahui aktivitas yang  mereka lakukan  dan interaksi 

antar individu yang harus dilakukan dalam memenuhi harapan pihak-pihak 

lain. 

3. Role holder harus mengetahui konsekuensi dalam melakukan maupun tidak 

melakukan aktivitas maupun interaksi dengan lainnya dengan cara tertentu. 

4. Role holder harus mengetahui jenis perilaku maupun sikap yang tepat untuk 

memberikan penghargaan maupun sanksi. 

5. Role holder harus mengetaui jenis penghargaan dan sanksi yang akan 

diberikan serta memperkirakan situasi yang tepat untuk melakukannya. 

6. Role holder harus menentukan jenis perilaku dan sikap yang dapat 

memuaskan atau malah mengacaukan kebutuhan seseorang. 



28 

2.3.3 Konflik Peran (Role Conflict) 

Role conflict merupakan suatu situasi dimana terdapat harapan yang 

berbeda dari beberapa pihak atas aktivitas dari sebuah pekerjaan. (Pei dan Davis 

1989:104). 

Role conflict dinyatakan oleh Schermerhorn, dkk. (2005:344) adalah 

sebagai berikut: role conflict occurs when the person in a role in unable to 

respond to expectations of one or more member of the role set. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan 

mengalami konflik peran (role conflict) pada saat peran yang dilakukan di 

tempatnya bekerja menyebabkan tekanan, tekanan yang terjadi tersebut 

diantaranya disebabkan oleh adanya beberapa harapan yang berbeda dari beberapa 

pihak organisasi untuk dijalankan yang tidak sesuai dengan pengetahuan maupun 

kemampuan individu yang bersangkutan. 

Chambers (1981:22) menyatakan bahwa konflik peran (role conflict) 

yang mempengaruhi auditor internal, yaitu: 

1. Intrasender conflict 

Jenis konflik ini terjadi apabila seseorang mempunyai pengharapan yang  

bertentangan atau tidak konsisten atas peran dari individu. 

2. Intersender conflict 

Jenis konflik yang terjadi dimana seorang pemegang peran dan orang-orang 

yang disekeliling yang berinteraksi dengannya memiliki pengharapan yang 

berbeda terhadap  individu tersebut. 
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3. Inter-role conflict 

Jenis konflik yang terjadi saat pengharapan yang terjadi saat pengharapan 

yang terhubung dengan peran yang berbeda menyebabkan terjadinya              

konflik. 

4. Person- role conflict 

Jenis konflik yang terjadi pada saat aktivitas yang diharapkan atas seseorang 

pemegang peran bertentangan dengan nilai-nilai norma dan moral dari 

individu tersebut. 

5. Role overload 

Jenis konflik ini terjadi saat seseorang pemegang peran diharapkan untuk 

melakukan sesuatu yang lebih dari waktu yang tersedia bagi individu tersebut 

untuk menyelesaikan tugasnya. 

 

2.4. Kualitas Rekomendasi Auditor Internal 

2.4.1  Pengertian Kualitas 

Kualitas atau mutu, secara singkat dapat diartikan sebagai tingkat kondisi 

yang memfokuskan kepada apa yang diharapkan oleh pemakainya. 

Menurut Kamus Besar Indonesiaa (2001) kualitas adalah:  

1. Tingkat baik buruknya sesuatu kadar. 

2. Derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, mutu. 
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2.4.2 Laporan Internal Audit 

2.4.2.1 Pengertian Laporan Internal Audit 

 Menurut Konrath, Larry F. (2002:583) laporan internal audit atau 

laporan hasil audit adalah : 

“The audit report is the culminating step in the audit process and 

expressing an audit process and expressing an audit opinion is the 

ouditor’s overriding goal.” 

 

 Pernyataan bahwa laporan pemeriksaan adalah suatu dokumen yang 

mengisyaratkan dua hal, yaitu: 

1. Pelaporan hasil audit atau hasil pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis 

memungkinkan penyampaian hasil-hasil pemeriksaan secara lengkap dan 

jelas untuk menghindarkan salah pengertian, atau salah penafsiran, apalagi 

mengingat masalah yang dilaporkan sering kali menyangkut persoalan yang 

peka.  

2. Mengisyaratkan adanya kaidah-kaidah atau aturan yang harus diperhatikan 

dalam pembuatannya 

Pada kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi dalam membuat 

keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu laporan audit harus 

tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Sawyer’s (2003:81) 

mengemukakan beberapa prinsip untuk menetapkan sistem pelaporan (reporting) 

internal yang memuaskan, yaitu: 

1. Laporan harus dibuat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

2. Individu-individu atau unit-unit harus diminta melaporkan hal-hal yang 

menjadi tanggung jawabnya. 
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3. Biaya mengakumulasi data dan menyiapkan laporan harus dibandingkan 

dengan manfaat yang diterima. 

4. Laporan harus sesederhana mungkin dan konsisten dengan sifat subjek yang 

menjadi masalah. 

5. Sedapat mungkin laporan kinerja memperlihatkan perbadingan dengan 

standar biaya, kualitas, dan kuantitas yang ditetapkan. 

6. Penerima laporan harus dinyatakan secara periodik untuk mengetahui apakah 

mereka masih membutuhkan laporan yang diterima, atau ada yang bisa 

diperbaiki dari laporan tersebut. 

 

2.4.2.2 Karakteristik Laporan Internal Audit 

Laporan audit dianggap baik jika memenuhi empat kriteria dasar yang 

dikemukakan oleh Gil Courtemance yang dialihbahasakan oleh Tugiman 

(1997:191), empat kriteria tersebut adalah: 

1. Objektivitas 

Laporan audit yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam auditing, 

bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses 

audit. 

2. Berwibawa 

Laporan audit yang berwibawa adalah laporan yang dapat dipercaya untuk 

mendorong pembaca setuju dengan subtansi yang terdapat dalam laporan 

tersebut. Meskipun para pembaca belum tentu akan menerima temuan, 

simpulan dan rekomendasi internal auditor, namun mereka cenderung untuk 
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tidak menolaknya. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya pada laporan 

yang dibuat oleh internal auditor. 

3. Keseimbangan 

Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran 

tentang organisasi dan aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. 

4. Cara penulisan yang prefesional 

Laporan audit yang ditulis secara professional adalah laporan yang ditulis 

dengan memperhatikan sejumlah unsur yaitu struktur, laporan dan 

pengeditan. 

 

2.4.2.3 Isi Laporan Internal Audit 

 Sesuai dengan standar audit, laporan internal audit harus dikumpulkan 

dalam bentuk tertulis kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut 

Moeller and Witt (1999:15-24) isi laporan audit harus memperhatikan: 

1. Professional Tone, yaitu laporan harus mencerminkan nada professional 

dalam arti laporan harus mencerminkan martabat, perspektif dan objektivitas. 

Dengan kata lain laporan harus menunjukkan tingkat profesionalitas dan 

martabat seorang internal audit. 

2. Accuracy, yaitu laporan secara individu dan data-data yang tersaji harus 

berhubungan secara akurat dan masuk akal dalam arti mempertimbangkan 

kompleksitas cakupan. Citra internal auditor dapat rusak jika dalam 

laporannya ditemukan kesalahan-kesalahan dalam menyatakan fakta, memuat 

data yang salah atau estimasi yang tidak teliti. 
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3. Courtesy and facta, yaitu internal auditor harus ingat bahwa orang-orang 

yang terlibat baik dalam temuan-temuan maupun dalam rekomondasi akan 

sangat peka terhadap kapasitas dan kinerja. Oleh karena itu, hendaknya 

laporan ditulis dengan sopan dan bijak agar laporan tersebut dapat kepekaan. 

4. Consideration to auditee, yaitu laporan harus menunjukkan pertimbangan-

pertimbangan yang cukup sehingga orang-orang yang terlibat menghargai 

penilaian yang ada pada laporan tersebut, meskipun mungkin mereka menilai 

negative atau gagal. 

5. Persuasiveness, yaitu segala sesuatu yang disajikan dalam laporan harus 

ditandatangani dengan cara-cara yang baik sehingga dapat memotivasi 

tindakan koreksi yang diperlukan. Oleh karenanya, laporan itu harus logis dan 

wajar. 

6. Clear sentences structure, yaitu laporan yang baik harus menghindari 

penggunaan struktur kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Kalimat yang 

sederhana dan pendek lebih mudah dipahami dan biasanya juga efektif. 

7. Logical paragraphing, dalam pelaporan diperlukan paragraph untuk 

menggambarkan segmen-segmen gagasan atau pikiran. Paragraph yang 

terlalu panjang dapat menghamburkan gagasan sehingga harus dihindari. 

8. An appropriate choice of words, kesadaran dalam pemilihan kata-kata yang 

tepat dapat lebih bermanfaat dalam penulisan laporan internal audit sebaiknya 

menggunakan kata-kata yang mencerminkan sifat dan makna tertentu yang 

diinginkan, jangan yang bersifat emosional dan klise. 
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9. Good grammar and spelling, kesalahan tata bahasa dan ejaan dalam 

pelaporan dapat mengubah makna dan mengubah pesan yang ingin 

disampaikan sehingga para pembaca dapat salah mengartikannya. 

10. Physical processing and binding, laporan harus memenuhi standar fisik, 

misalnya akurasi pengetikan, penampilan fisik, dan penggunaan bahan yang 

menarik, kualitas produksi yang baik, ketelitian dalam memberikan halaman, 

perwajahan yang baik dan warna yang mudah diidentifikasikan. 

 

2.4.2.4 Prosedur Pelaporan Audit 

Standar for the Professional Pratice of internal Audit (2400) memberikan 

panduan mengenai tanggung jawab auditor internal atas pelaporan hasil audit 

adalah sebagai berikut: 

1. Comunicating Result (mengkomunikasikan hasil audit) 

Audit internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat 

mungkin. 

2. Criteria for comunikating (kriteria untuk melakukan komunikasi) 

Komunikasi hendaknya mencakup sasaran dan lingkup penugasan serta juga 

kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindakan yang berlaku. 

3. Quality of communication (komunitas komunikasi) 

Komunikasi sebaiknya akuran, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, 

dan tepat pada waktunya. 
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4. Engagement disclosure of non compliance with the standards (pengungkapan 

penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar) 

Ketidakpatuhan terhadap standar memiliki dampak terhadap sebuah 

penugasan tertentu, komunikasi mengenai hasilnya sebaiknya 

mengungkapkan bahwa: 

a. Standar-standar apa yang tidak sepenuhnya diikuti 

b. Alasan-alasan ketidakpatuhan, dan 

c. Dampak terjadinya ketidakpatuhan pada penugasan 

5. Disseminating Result (penyebarluasan hasil) 

Direktur audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada 

pihak-pihak yang tepat. 

 

2.4.2.5 Temuan-temuan Laporan Internal Audit 

 Laporan internal audit tidak saja menyajikan temuan-temuan mengenai 

kelemahan atas ketidaksesuaian, namun juga harus menyajikan temuan-temuan 

yang positif dan prestasi yang memuaskan. Laporan tersebut berguna bagi 

manajemen dalam memahami sebab dan akibat temuan tersebut serta untuk 

mengetahui perbedaan antara prestasi yang diharapkan dengan prestasi yang 

sesungguhnya terjadi. 

 Menurut Moeller and Witt (1999:12-15) laporan yang baik harus 

meliputi penjelasan sebagai berikut: 
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1. Statement of condition 

Tahap ini menyajikan perbedaan kondisi yang sesungguhnya terjadi dengan 

kondisi yang seharusnya terjadi. Kondisi sesungguhnya menggambarkan 

fakta-fakta dilapangan yang didukung oleh dokumentasi kertas kerja auditor 

sedangkan kondisi seharusnya menggambarkan kriteria pengukuran prestasi 

yang telah disetujui oleh manajemen unit yang diaudit. 

2. What was found 

Dalam temuan harus dinyatakan mengenai prosedur dan hasil hasil prosedur. 

Bergantung pada kerumitannya, namun dapat diperingkas dengan kalimat 

yang lebih mudah dan jelas 

3. Internal audit’s criteria for Presenting the finding 

Temuan baru selalu ada kalimat “apa yang seharusnya” untuk digunakan 

menilai pengungkapan keadaan. Tanpa ada kesalahan yang terjadi, tidak ada 

temuan 

 

2.4.3 Rekomendasi Auditor Internal  

2.4.3.1 Pengertian Rekomendasi 

 Rekomendasi menurut Sawyer’s (2005:340), yaitu: 

“Rekomendasi menggambarkan tindakan yang mungkin dipertimbangkan 

manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah dan untuk 

memperkuat kelemahan dalam system control. Rekomendasi haruslah 

bersifat positif dan spesifik.” 

 

Dalam laporan hasil penugasan diperlukan rekomendasi untuk 

meningkatkan prestasi melalui tindakan koreksi sesuai dengan temuan-temuan 

dan kesimpulan-kesimpulan pengauditan. Departemen audit internal harus 
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menyatakan secara eksplisit kegiatan-kegiatan dapat ditingkatkan efisiensi dan 

efektivitasnya serta memberikan rekomendasi yang dirancang untuk 

meningkatkan prestasinya. 

Mengidentifikasi kondisi atau temuan temuan yang tidak memuaskan 

adalah tanggung jawab audit. Tidak ada aturan kaku bagi kelayakan tindakan 

perbaikan yang bisa ditetapkan disegala situasi. Menurut Sawyer’s (2003:351) 

secara umum tindakan perbaikan seharusnya: 

1. Responsif terhadap kelemahan yang dilaporkan 

2. Lengkap dan memperbaiki semua aspek material dari kelemahan yang ada 

3. Berkelanjutan efektivitasnya 

4. Diawasi untuk mencegah terulang kembali 

 

2.4.3.2 Rekomendasi Audit yang Baik 

 Rekomendasi menggambarkan bentuk tindakan yang harus 

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam meralat kondisi yang telah 

berlangsung atau memperbaiki kelemahan sistem dan pengawasan, ataupun 

keduanya. Rekomendasi harus bersifat positif, spesifik, dan harus 

mengindentifikasi siapa yang akan melaksanakannya. Lebih diutamakan supaya 

internal auditor mengajukan suatu metode atau beberapa alternatif metode untuk 

memperbaiki suatu kondisi. Selain itu mereka juga harus menjelaskan bahwa 

memilih suatu bentuk tindakan perbaikan merupakan tugas manajemen 

perusahaan. Rekomendasi auditor internal merupakan pilihan potensial yang harus 

dipertimbangkan bersamaan dengan pilihan lain yang memungkinkan untuk 
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diambil, karena manajemen perusahaan (bukan audit internal) yang akan 

melaksanakan tindakan perbaikan tersebut. 

Indikator/dimensi kualitas rekomendasi auditor internal menurut Ratliff 

(1988:350), dalam bukunya Internal Auditing Principles and Techniques adalah:  

1. Dapat menyelesaikan masalah 

2.  Dapat diimplementasikan (praktis)  

3.  Bersifat korektif dan konstruktif (sesuai operasi audit) 

4.  Memperhatikan keseimbangan antara manfaat dan biaya  

5.  Merupakan solusi jangka pendek dan jangka panjang 

 

2.5 Pengaruh Role Stress Internal Auditor terhadap Kualitas 

Rekomendasi Auditor Internal 

Berkembangnya fungsi auditor internal yang dari awalnya hanya 

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dengan menggunakan pengendalian 

akuntansi menjadi pengawasan terhadap efisiensi dan efektivitas keseluruhan 

aktivitas operasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, maupun peran auditor 

internal sebagai pemeriksa kegiatan yang dilakukan departemen-departemen yang 

lainnya membuat profesi ini semakin kompleks dan menantang. Oleh karena itu, 

dalam praktiknya auditor internal sering mengalami tekana-tekanan yang 

mengarah pada konflik-konflik. Berbagai tekanan dan konflik tersebut pada 

akhirnya akan bermuara pada terjadinya role stress. 
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Role stress adalah suatu kondisi dimana individu mengalami role conflict 

dan role ambiguity. Role conflict merupakan suatu situasi dimana terdapat 

harapan yang berbeda dari beberapa pihak atas aktivitas dari suatu pekerjaan. 

Sedangkan role ambiguity adalah suatu situasi dimana individu yang 

melaksanakan suatu peran dalam pekerjaannya mengalami kekurangan informasi 

mengenai aktivitas yang harus dilakukannya ataupun hasil yang diharapkan dari 

pekerjaan yang dilakukannya. Pengertian-pengertian tersebut berdasarkan dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Pei dan Davis (1989:104). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fogarty, Singh, Rhoads, dan 

Moore (2000)  dengan hasil penelitiannya adalah bahwa tekanan peran (role 

stress) mempunyai akibat yang umumnya negatif seperti menurunkan kualitas 

hasil kerja, rendahnya kepuasan kerja pegawai pada perusahaan dan tingginya 

keinginan pekerja untuk meninggalkan perusahaan. Menurunnya kualitas kerja 

dalam hal ini berhubungan dengan kualitas rekomendasi auditor internal. 

Penelitian-penelitian lainnya mengenai role stress yang terjadi pada 

akhirnya juga akan berpengaruh pada kualitas rekomendasi auditor internal yaitu 

hasil penelitian oleh Indreswari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara variabel role stress dengan variabel kualitas rekomendasi auditor 

internal. 

 

 


