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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Auditor mengumpulkan bukti-bukti dalam waktu yang berbeda dan 

mengitegrasikan informasi yang ada dalam bukti tersebut untuk membuat suatu 

keputusan. Kinerja auditor adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik. Salah satu bukti kinerja 

dari auditor adalah dalam pembuatan judgment. Pembuatan judgment oleh 

auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggungjawaban merupakan 

faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dari keterangan 

yang disampaikan.  

Kinerja auditor merupakan perwujudan kinerja yang dilakukan dalam 

mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya 

tujuan organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai 

dengan standar dan kurun waktu tertentu. (Kasim et al., 2013). Kinerja auditor 

merupakan tindakan atau pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor 

dalam kurun waktu tertentu. Kalbers dan Forgatty (1995) dalam Trisnaningsih 

(2007) mengemukakan bahwa kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjan 

yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri dan bawahan langsung. 

Menurut Arens (1995) dalam Kumalasari (2013) mengemukakan bahwa 

auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran hal yang 

material, posisi keuangan hasil usaha dari arus kas yang sesuai dengan prinsip 
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akuntansi berlaku umum. Auditor memiliki peranan penting dalam menjalankan 

fungsi pemeriksaan oleh karena itu seorang auditor harus mampu menerapkan 

kemampuan, pengtahuan dan pengalaman (Marganingsih, 2009). 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja seorang auditor baik 

bersifat teknis maupun non teknis. Salah satunya faktor yang banyak 

mempengaruhi kinerja auditor misalnya adalah perilaku individu, yang sekarang 

semakin banyak menerima perhatian dari para akuntansi ataupun dari akademisi. 

Namun demikian ini meningkatnya perhatian tersebut tidak diimbangi dengan 

pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku dimana dalam banyak 

penelitian tidak menjadi fokus utama (Mayer, 2001). 

Cara pandang auditor dalam menanggapi setiap informasi yang 

berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko yang dihadapi auditor yang 

berhubungan dengan kinerja auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

auditor dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi antara lain meliputi 

faktor pengetahuan, perilaku auditor, serta kompleksitas tugas dalam melakukan 

pemeriksaan. Faktor perilaku auditor yang akan menjadi variabel dalam 

penelitian ini meliputi orientasi tujuan dan self-efficacy. 

Self-efficacy diturunkan dari teori kognitif sosial (sosial cognitif theory), 

hal tersebut dikemukakan oleh Bandura (1986). Secara singkat teori tersebut 

menyatakan, sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasi 

digerakkan dari lingkungan dan secara terus menerus melalui berbagai proses 

berfikir terhadap teori yang diterima. Hal tersebutlah yang mempengaruhi 

motivasi, sikap, dan perilaku individu. Beberapa penelitian sebelumnya 
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menunjukkan bahwa self-efficacy memberikan kontribusi signifikan pada pilihan 

tingkat tujuan individu (Locke and Latham, 1990). Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Nadhiroh (2010) menyatakan bahwa self-efficacy tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment. Ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsanti (2009) yang menyatakan 

bahwa self-efficacy berpengaruh terhadap kinerja. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Arsanti (2009) 

yang meneliti tentang hubungan antara penetapan tujuan, self- efficacy dan 

kinerja dengan menambahkan beberapa variabel yaitu Gender, Kompleksitas 

tugas dan orientasi tujuan sebagai variabel independen. Penelitian ini dimotivasi 

oleh beberapa alasan pertama karena banyaknya kasus kegagalan audit dalam 

dekade belakangan ini, yang telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat 

mengenai ketidak mampuan profesi akuntan dalam melaksanakan tugasnya 

secara maksimal misalnya dalam mengaudit laporan keuangan. Kedua, berbagai 

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Yuliani (2010) 

mengatakan bahwa kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja 

auditor dalam pembuatan  judgment, Demikin juga penelitian yang dilakukan 

oleh kasim (2013) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh 

penelitian Nadhiroh (2010) yang menunjukkan bahwa kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam pembuatan audit judgment. 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih dan Iswati (2003) 

mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja auditor dilihat dari segi gender . 
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demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2006) menunjukkan 

bahwa gender tidak berpengaruh dalam keakuratan judgment yang dibuat oleh 

laki-laki ataupun perempuan. Chung and Monre (1992) mengatakan bahwa 

gender berpengaruh terhadap judgment yang diambil oleh auditor. Peneliti 

menambahkan variabel independen gender karena peneliti beranggapan bahwa 

wanita didalam melakukan pekerjaan ataupun aktifitas sehari-hari cenderung 

lebih teliti dan bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya 

dibandingankan dengan laki-laki serta ada berbagai penelitian yang 

menunjukkan hasil yang berbeda  penelitian ini yang membuat peneliti 

menambahkan variabel gender. Selain variable gender peneliti juga 

menambahkan variabel orientasi tujuan, variabel orientasi tujuan juga 

berpengaruh terhadap kinerja karena menurut peneliti jika seseorang didalam 

melakukan pekerjan apapun memiliki tujuan yang jelas maka akan melakukan 

pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh serta akan lebih hati-hati didalam 

melaksanakan pekerjaan tersebut dan cenderung mengeluarkan kemampuan 

terbaiknya dalam penyelesaian pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapainya sebagai salah satu variabel independen karena peneliti terdahulu 

menunjukkan hasil bahwa orientasi tujuan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi didalam kinerja. Ada beberapa bukti penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan orientasi tujuan Penelitian yang berkaitan dengan orientasi 

tujuan yeng berkaitan dengan kinerja pekerjaan dengan menggunakan sample 

karyawan Steele – Johnson, Beauregard, Hoover dan Schmidt dalam Nadhiroh 

(2010). Orientasi tujuan yang merupakan suatu refrensi dalam mencapai situasi, 
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telah menjadi salah satu topik yang paling penting dalam pendidikan, psikologis, 

dan literatur penelitian organisasi (Payne et al., 2007). Walaupun sebagian besar 

penelitian mengenai orientasi tujuan telah menggunakan kerangka dua dimensi, 

penelitian terbaru (Porath dan Bateman, 2006) telah difokuskan pada tiga 

dimensi, dispositional orientasi tujuan pembelajaran, pendekatan kinerja, dan 

penghindaran kinerja. Dengan adanya berbagai bukti umumnya menunjukkan 

bahwa orientasi tujuan pembelajaran tingkat tinggi dan orientasi tujuan 

penghindaran-kinerja tinggi rendah yang berkaitan dengan hasil kinerja yang 

menguntungkan (Payne et al., 2007). 

Selain orientasi tujuan, terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja seorang auditor dalam pengambilan keputusan dan salah 

satunya adalah meningkatkannya kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang 

auditor mengapa peneliti ingin menambahkan variabel ini karena peneliti 

menganggap bahwa dengan kompleksitas tugas yang tinggi dapat mempengaruhi 

kinerja seorang auditor. Mengenai pengujian pengaruh beberapa faktor tersebut 

terdapat kompleksitas tugas juga bersifat penting karena kecenderungan bahwa 

tugas melakukan audit perlu dilakukan. Sedikitnya penelitian dalam bidang audit 

yang telah meneliti bagaimana kompleksitas dengan sifat-sifat auditor untuk 

mempengaruhi kinerja. Payne et al. (2007) melakukan penelitian tentang 

bagaimana karakteristik tugas seperti kompleskitas tugas mungkin 

mempengaruhi hubungan kinerja orientasi tujuan dan dengan 

mempertimbangkan bukti meta-analitik bahwa orientasi tujuan pendekatan 

kinerja dengan kinerja auditor. 
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Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gender, Kompleksitas Tugas, 

Orientasi Tujuan dan Self-Efficacy Terhadap Kinerja Auditor” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahaan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Gender terhadap kinerja auditor? 

2. Bagaimana pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor? 

3. Bagaimana pengaruh orientasi tujuan terhadap kinerja auditor? 

4. Bagaimana pengaruh self-efficacy terhadap kinerja auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan peneliti mempunyai 

beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh Gender terhadap kinerja auditor. 

2. Menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. 

3. Menguji pengaruh orientasi tujuan kinerja auditor. 

4. Menguji pengaruh self-efficacy terhadap kinerja auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: 
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1. Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntan khususnya 

mengenai pengaruh gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-

efficacy terhadap kinerja auditor. 

2. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi didalam 

Kantor Akuntan Publik khususnya auditor. 

3. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dibidang akuntansi 

keprilakuan dan auditing yang dapat dijadikan untuk acuan penelitian 

selanjutnya. 

4. Memberikan kontribusi akuntansi publik agar menjadi lebih baik lagi dalam 

melakukan kinerja pengambilan keputusan yang bertentangan dengan 

standar profesional. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab yang tersusun 

sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan beberapa teori penetapan tujuan, 

kompleksitas tugas, orientasi tujuan, serta self-efficacy. dan pada 

bab ini juga akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 



8 
 

pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya akan diuraikan kedalam 

kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan uji statistik 

yang digunakan. 

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci analisis data-data yang 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan 

menggunakan regresi. Bab ini akan menjawab permasalahan 

penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori 

yang relevan. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini berisi penutup yang meliputi dikemukakan kesimpulan 

penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan 

permasalahan serta saran yang diharapkan berguna bagi penelitian 

selanjutnya.   


