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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel 
Alat 

Analisis 
Hasil 

1 Al Azhar 
(2014) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: konflik 
peran, ketidakjelasan 
peran, kesan 
ketidakpastian 
lingkungan, Locus 
Of Control dan 
motivasi kerja 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Variabel konflik peran 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja auditor. 
Sedangkan variabel 
ketidakjelasan peran, 
kesanketidakpastian 
lingkungan, Locus Of 
Control danmotivasi 
kerja tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja auditor yang 
ada di Pekanbaru, 
Padang, dan Batam 
 

2 Cahyani 
(2015) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: etika 
profesi auditor, 
profesionalisme,moti
vasi, budaya kerja, 
dan tingkat 
pendidikan 
 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Etika profesi auditor, 
profesionalisme, 
motivasi, budaya 
kerja, dan tingkat 
pendidikan 
berpengaruh positif 
dan signifikan secara 
parsial dan simultan 
terhadap kinerja 
auditor junior 

     

Bersambung pada halaman selanjutnya  
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3 Hanna dan 
Firnanti 
(2013) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: struktur 
audit, konflik peran, 
ketidakjelasan peran, 
pemahaman good 
governance, budaya 
organisasi, 
komitmen organisasi 
dan gaya 
kepemimpinan 
 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Variabel struktur audit, 
ketidakjelasan peran, 
budaya organisasi, dan 
gaya kepemimpinan 
berpengaruh terhadap 
kinerja auditor, tetapi 
konflik, komitmen 
organisasi dan 
pemahaman good 
governance tidak 
mempengaruhi kinerja 
auditor 

4 Hidayat 
(2015) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: struktur 
audit, konflik peran, 
ketidakjelasan peran, 
dan independensi 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Variabel struktur audit 
dan independensi 
berpengaruh terhadap 
kinerja auditor, 
sedangkan konflik 
peran dan 
ketidakjelasan peran 
tidak berpengaruh 
terhadap kinerja auditor 
 

5 Khitam 
(2014) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: latar 
belakang 
pendidikan, 
Pengalaman,  
kompetensi teknik 
 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Latar belakang 
pendidikan dan 
pengalaman 
berpengaruh terhadap 
kinerja auditor, namun 
faktor pengalaman 
mempunyai pengaruh 
paling dominan 

6 Munir 
(2014) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: struktur 
audit, konflik peran, 
ketidakjelasan peran, 
dan profesionalisme 
 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Variabel struktur audit, 
konflik peran, 
ketidakjelasan peran, 
dan profesionalisme 
berpengaruh terhadap 
kinerja auditor 
 
 

Bersambung pada halaman selanjutnya  
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7 Nugraha 
(2015) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: 
profesionalisme, 
etika profesi dan 
pelatihanauditor 
 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Profesionalisme, etika 
profesi dan 
pelatihanauditor 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja auditor 
KantorAkuntan Publik 
di Bali 

8 Prayitno 
(2013) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: konflik 
peran, ketidakjelasan 
peran,dan persepsi 
ketidakpastian 
lingkungan 

 Variabel konflik peran 
berpengaruh terhadap 
kinerja auditor, 
sedangkan variabel 
ketidakjelasan peran 
dan persepsi 
ketidakpastian 
lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap 
kinerja auditor 
 

9 Ramadhanty 
(2013) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: 
pengalaman, 
otonomi, 
profesionalisme, dan 
ambiguitas peran 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Secara parsial variabel 
pengalaman, otonomi, 
dan profesionalisme 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kinerja auditor, 
sedangkan ambiguitas 
peran berpengaruh 
negatif terhadap kinerja 
auditor. Secara simultan 
keempat variabel 
tersebut 
berpengaruhsignifikan 
secara bersama-sama 
terhadap kinerja auditor 
 

10 Zahroh 
(2014) 

Variabel dependen: 
kinerja auditor; 
 
Variabel 
independen: 
pengalaman, 
komitmen organisasi 
 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Variabel pengalaman 
dan komitmen 
organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja auditor 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kinerja Auditor 

Secara etimologi, kinerja berasal dari prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67), bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai 

produktivitas kerja yang tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari 

kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Pernyataan itu dipertegas oleh 

Hellriegel (2001) dalam Ramadhanty (2013) bahwa kinerja yang baik dapat 

dicapai saat (1) tujuan yang diinginkan telah tercapai, (2) moderator (kemampuan, 

komitmen, motivasi) telah tersedia, dan (3) mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, 

dan strategi) telah dijalankan.  

Pada profesi auditor, kinerja yang rendah dapat meningkatkan potensi 

kesalahan, legal liability, dan kurangnya kredibilitas. Bagi auditor, evaluasi 

kinerja penting untuk meningkatkan efektivitas, promosi dan masa jabatan. 

Kinerja berarti seberapa baik seorang auditor profesional mampu memenuhi 

persyaratan kerja yang ada. Kualitas kerja auditor profesional ditentukan oleh 

kombinasi dari tiga faktor yaitu effort (usaha), ability (kemampuan), direction 

(arahan). Effort berarti seberapa keras seorang auditor dalam bekerja, ability 

terfokus pada kapabilitas seorang auditor, sedangkan direction berarti seberapa 
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baik seorang auditor memahami apa yang diharapkan dari pekerjaan yang ia 

lakukan (Sulistiyani dan Rosidah, 2003).  

Kinerja auditor profesional mengacu pada prestasi kerja auditor yang diukur 

berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan 

untuk mencapai kinerja yang tinggi terutama dimaksudkan untuk meningkatkan 

kinerja KAP secara keseluruhan. Bernardin dan Russel (1993) dalam Zahroh 

(2014)mengajukan enam criteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja, yaitu: 

a. Kualitas 

Menyangkut tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 

mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

b. Kuantitas 

Menyangkut jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, 

jumlah siklus, kegiatan yang diselesaikan. 

c. Ketepatan Waktu 

Dimensi juga menjadi pertimbangan didalam mengukur kinerja seseorang. 

Dengan tidak mengabaikan kualitas dan kuantitas output yang harus dicapai, 

seorang individu dinilai mempunyai kinerja yang baik apabila individu tersebut 

dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu atau bahkan melakukan 

penghematan waktu. 

d. Efektivitas 
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Adalah tingkat sejauh mana tingkat penggunaan daya organisasi (manusia, 

keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil tinggi, 

atau pengurangan kegiatan dari setiap unit penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian 

Merupakan tingkat dimana seorang auditor dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa minta bantuan, bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya 

pengawasan guna menghindari hasil yang merugikan. 

f. Komitmen Kerja 

Merupakan tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik 

dan kerja sama di antara rekan kerja dan bawahan, serta tingkat dimana auditor 

mempunyai komitmen kerja dengan auditor lain dan tanggung jawab auditor 

terhadap KAP. 

Faktor-faktor Kinerja 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Faktor personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen. 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kepada karyawan. 

c. Faktor tim, meliputi kualitas hubungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim. 

d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, dan kultur organisasi. 

Faktor konstekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 
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Teori Perilaku Etis 

Menurut Maryani dan Ludigdo (2001)Perilaku etis merupakan perilaku 

yang sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum oleh masyarakat dan 

berhubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan juga tidak dapat 

membahayakan. Perilaku kepribadian merupakan karakteristik individu dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karakteristiktersebut meliputi sifat, 

kemampuan, nilai, keterampilan, sikap, dan intelegensi yang muncul dalam pola 

perilaku seseorang. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan 

perwujudan dari karakteristik-karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. 

Teori perilaku etis dapat menjelaskan tentang suatu kinerja seorang auditor 

yang dapat diukur dengan karakteristik personal auditor dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Jika seorang auditor memiliki sikap sesuai dengan etika profesi 

yang berlaku, maka kualitas kerja seorang auditor yang dihasilkan semakin baik. 

Sedangkan apabila seorang auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 

etika profesi, yang tidak dilandasi dengan kejujuran, kurang berhati-hati, dan tidak 

bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka dikhawatirkan perilaku tersebut akan 

merusak nama baik profesi akuntan publik dan kepercayaan masyarakat.  

 

2. Tingkat Pendidikan 

Standar umum auditing mengemukakan bahwa audit harus dilaksanakan 

oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor, sehingga dalam melakukan auditing diperlukan pendidikan 
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formal. Tingkat pendidikan yang memadai, akan mempermudah seorang auditor 

dalam menjalankan profesinya dengan seefektif dan seefisien mungkin (Cahayu, 

2013). Menurut Hasan dalam Kurnia (2016) pentingnya pendidikan dalam 

peningkatan sumber daya manusia, sangat diperlukan. Mengingat pendidikan 

memberikan andil didalam melakukan pemberdayaan organisasi atau 

pemberdayaan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam meneliti tingkat 

pendidikan auditor yaitu latar belakang tingkat pendidikan dan pelatihan masing-

masing auditor dan kesesuaian pendidikan dan pengetahuan dengan standar 

profesi. 

 

3. Pengalaman 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 2002), 

“Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, 

dan sebagainya”. Pengalaman merupakan atribut yang penting bagi auditor 

dimana auditor yang sudah berpengalaman lebih dapat mengingat kesalahan atau 

kekeliruan serta lebih selektif terhadap informasi-informasi yang relevan 

dibandingkan dengan auditor yang kurang memiliki pengalaman.Pengalaman 

menjadi pertimbangan penting untuk merekrut dan mempromosikan auditor baru. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

SA Seksi 210 (PSA No. 04) menegaskan bahwa persyaratan yang dituntut dari 

seorang auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan 

pengalaman yang memadai yang biasanya diperoleh dari praktik-praktik dalam 

bidang auditing sebagai auditor independen. Seorang pegawai yang memiliki 
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pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal 

diantaranya mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab 

munculnya kesalahan. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan 

mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. 

Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya 

kompleksitas kerja. Jika seorang auditor berpengalaman, maka 

a. Auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan 

b. Auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan 

c. Auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim, dan 

d. Hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan departemen tempat terjadinya 

kekeliruan dan pelanggaran serta tujuan pengendalian internal menjadi relatif 

lebih. 

Menurut Arrens dan Loebbeck dalam Ramadhanty (2013), seorang auditor 

juga dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang 

industri yang digeluti kliennya. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor yang 

dirasa mendukung kemampuannya untuk melakukan audit atau pemeriksaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengalaman atas penanganan berbagai bentuk kecurangan dan kekeliruan 

secara menyeluruh. Hal tersebut membuka peluang semakin besar bahwa pihak 

auditor akan mudah untuk mengidentifikasi berbagai kekeliruan dan 

kecurangan dalam laporan keuangan. 

b. Pengalaman atas pengidentifikasian berbagai bentuk kekeliruan yang terjadi 

dalam laporan keuangan, dengan adanya pengalaman tersebut maka auditor 
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akan tahu berbagai bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan. 

c. Pengalaman dalam melakukan analisis alur dokumen operasi perusahaan. Hal 

ini akan semakin memperlancar pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dan 

mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. 

 

4. Profesionalisme 

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan 

mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI, antara lain: 

a. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis 

yang telah ditetapkan oleh IAPI seperti dalam terminologi filosofi. 

b. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan 

sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan. 

c. Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi 

harus memahaminya.Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib 

untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan 

proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya. 

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, 

sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Menurut pengertian 

umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu 

mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, 

melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang 
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profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi 

Etika Profesi yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi dalam Kurnia (2016) 

adapun indikator profesionalisme yang dapat menjadi tolak ukur yaitu: 

a. Pendidikan formal 

Akuntan harus sarjana Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri atau 

mempunyai ijazah yang disamakan yang telah dipertimbangkan di tangan 

panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan, hal ini dapat sebagai hal yang utama 

yang dijalani seorang auditor untuk dapat melaksankan tugasnya. 

b. Pelatihan teknis 

Standar umum yang pertama mensyaratkan akuntan publik harus menjalani 

pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit setelah 

menjalani pendidikan formal sebagai akuntan yang diatur dalam UU No.34 

tahun 1954. 

c. Pengalaman kerja 

Setelah menempuh pendidikan formal dan pelatihan teknis, pemerintah 

mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai 

akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin 

memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik agar dapat 

meningkatkan kinerja auditor. 

 

Hall (1968) dalam Ramadhanty (2013) menyatakan terdapat lima dimensi 

profesionalisme, yaitu: (1) Pengabdian pada profesi, (2) Kewajiban sosial, (3) 

Kemandirian, (4) Keyakinan terhadap peraturan profesi, dan (5) Hubungan 
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dengan sesama profesi. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang 

tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil 

keputusan baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. 

Jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggung 

jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai etika 

profesional yang ada agar tercapainya kinerja. 

 

5. Ambiguitas Peran 

Ketidakjelasan peran (role ambiguity) termasuk dalam roles stress, 

ketidakjelasan peran adalah tidak adanya informasi yang memadai yang 

diperlukan seseorang untuk menjalankan peranannya dengan cara yang 

memuaskan (Agustina, 2009). Dalam Fanani dkk (2008) menyatakan bahwa 

ketidakjelasan peran adalah tidak adanya prediktabilitas hasil atau respon terhadap 

perilaku seseorang dan eksistensi atau kejelasan perilaku yang dibutuhkan. Hal ini 

seringkali dalam bentuk input dari lingkungan yang akan berfungsi untuk memadu 

perilaku dan memberikan pengetahuan, mana perilaku yang tepat atau tidak ada. 

Ketidakjelasan peran mengacu pada kurangnya kejelasan mengenai harapan-

harapan pekerjaan, metoda-metoda untuk memenuhi harapan-harapan yang 

dikenal, dan/atau konsekuensi dari kinerja atau peran tertentu. Ketidakjelasan 

peran merupakan tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah 

dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan 

hubungan dengan lainnya, dan ketidakpastian sanksi dan ganjaran terhadap 

perilaku yang dilakukan. Menurut Munandar dalam Azizah (2015) ketidakjelasan 
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peran dirasakan jika seorang karyawan tidak memiliki cukup informasi untuk 

dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasi harapan-

harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.  

 

Menurut teori peran, ketidakjelasan peran berkepanjangan dapat mendorong 

terjadinya ketidakpuasan kerja, mengurangi rasa percaya diri, dan menghambat 

kinerja pekerjaan. Ketidakjelasan peran didefinisikan sebagai suatu keadaan di 

mana informasi yang berkaitan dengan suatu peran tertentu kurang atau tidak 

jelas. Ketidakjelasan peran merupakan faktor yang dapat menimbulkan stres kerja, 

karena hal tersebut dapat menghalangi seorang karyawan untuk melaksanakan 

tugasnya, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. 

Ketidakjelasan peran terjadi ketika individu tidak memperoleh kejelasan 

mengenai tugas-tugas dari pekerjaannya atau lebih umum dikatakan “tidak tahu 

apa yang seharusnya dilakukan”. Job description yang tidak jelas, perintah-

perintah yang tidak lengkap dari atasan, tidak adanya pengalaman memberikan 

kontribusi terhadap ketidakjelasan peran.  

Dari keseluruhan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan 

peran adalah suatu keadaan dimana informasi suatu peran/pekerjaan yang dimiliki 

seorang pegawai kurang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Ketidakjelasan peran muncul karena tidak cukupnya informasi yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas – tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan cara 

yang memuaskan. Ketidakjelasan ini adalah akibat kekacauan yang terjadi dalam 

pendelegasian tanggung jawab kerja. Banyak pekerjaan tidak mempunyai 
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

deskripsi kerja tertulis dan ketika auditor diberitahu apa yang harus dilakukan, 

instruksinya tidak jelas. 

C. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran 

Keterangan 

= garis regresi sederhana (pengaruh secara parsial) 

= garis regresi berganda (pengaruh secara simultan 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Auditor 

Pentingnya pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia, sangat 

diperlukan. Semakin banyak pengetahuan yang didapat maka akan 

memudahkan auditor dalam memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas 

audit. Cahyani (2015) semakin tinggi tingkat pendidikan auditor maka semakin 

tinggi pula pengaruhnya terhadap kinerja auditor. Pandangan ini menjelaskan 

bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dituntut pendidikan 

yang tinggi dalam menangani dan memberikan solusi tentang dinamika kerja 

yang saat ini semakin kompetitif.  

TINGKAT PENDIDIKAN (X1) 

PENGALAMAN (X2) 

PROFESIONALISME (X3) 

AMBIGUITAS PERAN (X4) 

KINERJA AUDITOR 
(Y) 
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Hal ini memberikan suatu gambaran dimana tingkat pendidikan yang 

dimiliki seorang auditor akan meningkatkan kualitasnya, karena dengan 

jenjang pendidikan yang tinggi, hal ini berkecendrungan kuat akan 

meningkatkan wawasan serta kemampuan seorang auditor untuk memegang 

tanggung jawab serta meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya 

(Cahayu, 2013). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor  

 

2. Hubungan Pengalaman terhadap Kinerja Auditor 

Pengalaman merupakan pertimbangan penting untuk merekrut dan 

promosi. Pengalaman dilihat dari lama masa kerja, banyaknya penugasan yang 

pernah ditangani, dan banyaknya pelatihan yang diikuti oleh auditor. 

Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan 

secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya 

dengan yang terbaik, dapat lebih produktif dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya, dan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

auditor maka semakin baik kinerja auditor (Zahroh, 2014). 

H2 : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

3. Hubungan Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor 

Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat 

pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif untuk 
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melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. 

Seorang auditor yang memiliki keteguhan pada profesi sebagai auditor, tidak 

melihat imbalan dari profesinya sebagai pembanding, dan mendapat kepuasan 

batin dengan berprofesi sebagai auditor sehingga menggunakan seluruh 

kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan yang terbaik untuk hasil 

kerjanya. Sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menghasilkan 

kualitas pekerjaan yang sebaik-baiknya. berarti semakin tinggi pengabdian 

pada peraturan profesi, seorang auditor semakin baik juga dalam melakukan 

pekerjaan auditnya. 

Hal ini mendukung penelitian Cahyani (2015), Nugraha (2015)  yang 

menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor, 

yang dimana semakin tinggi tingkat keprofesionalismean auditor maka kinerja 

yang dihasilkan akan semakin memuaskan. 

H3 : Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

 

4. Hubungan Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Auditor 

Ambiguitas peran bisa terjadi akibat deskripsi kerjayang tidak ditulis atau 

dijelaskan dengan rinci serta tidak adanya standar kerja yang jelas, sehingga 

ukuran kinerja karyawan yang baik dipersepsikan secara kabur oleh karyawan. 

Ambiguitas peran menghalangi peluang untukmeningkatkan kinerja, 

mengurangi kepuasan kerja dan meningkatkan turnover (keluar masuk) 

karyawan.  
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Ambiguitas peran berpotensi mendorong munculnya keterlambatan 

(delays) dalam mengambil tindakan, sehingga kinerja karyawan menjadi 

kurang efisien dan tidak terarah. Hal ini mendukung penelitian Ramadhanty 

(2013), Hanna dan Firnanti (2013), serta Munir (2014) yang menunjukkan 

bahwa ambiguitas peran berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

H4 : Ambiguitas peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

 

5. Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengalaman, Profesionalisme, dan Ambiguitas 

Peran secara Bersama-sama terhadap Kinerja Auditor 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan, 

diantaranya yaitu (1) kemauan kerja yang tinggi, (2) kemampuan kerja yang 

sesuai dengan isi kerja, (3) lingkungan kerja, (4) penghasilan, dan (5) 

hubungan kerja (Sinungan dalam Ramadhanty, 2013). Pencapaian suatu kinerja 

akan mempengaruhi hasil kualitas audit. Oleh karena itu auditor harus 

mempunyai performa baik agar kualitas auditnya memuaskan berbagai pihak. 

Seperti yang telah dibuktikan oleh Ramadhanty (2013) bahwa semakin 

besar pengalaman, profesionalime, dan ambiguitas peran seorang auditor akan 

mempengaruhi kinerjanya. Cahyani (2015) juga mengungkapkan bahwa 

profesionalisme dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kinerja auditor. 

H5 : Tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas peran 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 
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