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        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa serba maju seperti saat ini, kebutuhan hidup manusia 

semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut, semakin banyak pula berdiri 

perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menjadi suatu perusahaan yang 

sehat, laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang kompeten, 

agar nantinya hasil audit tidak menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan 

(Suariana., dkk, 2014). 

Menurut Cahya (2010) dalam Kumalaningtyas (2013), akuntan 

profesional mempunyai peran penting dalam dunia bisnis dan 

perkembangannya. Berkembangnya perekonomian di dunia bisnis saat ini 

berdampak pada persaingan yang semakin sulit dan kompetitif. Banyak 

bentuk kecurangan dan skandal-skandal manipulasi atas laporan keuangan 

yang menimbulkan persepsi negatif kepada para akuntan publik. Akuntan 

bukan hanya sekedar ahli dalam bidangnya tetapi harus dapat melaksanakan 

pekerjaan profesinya dengan selalu menunjang kode etik profesinya. Kantor 

akuntan publik merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang 

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha 

dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. 
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Pesatnya persaingan dikalangan auditor dan berkembangnya profesi 

tersebut menuntut auditor untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga 

diyakini mampu menjadi auditor yang berkualitas dan mampu menghasilkan 

produk audit yang berkualitas tinggi.Suariana dkk (2014) mengemukakan 

bahwa seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam 

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

tujuan organisasi. Goldwasser (1993) dalam Hanif (2013) mengemukakan 

bahwa pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar 

dan kurun waktu tertentu, yaitu : Pertama, kualitas kerja yaitu mutu 

menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasa pada seluruh kemampuan 

dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor. Kedua, 

kuantitas kerja, yaitu hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang 

menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk 

memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan. Ketiga, ketepatan 

waktu, yaitu ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Kondisi kerja yang kurang kondusif serta terjadinya kasus-kasus 

kegagalan auditor dalam mengungkapkan rekayasa dan kecurangan pelaporan 

keuangan berskala besar, telah membuat banyak pihak mempertanyakan serta 

meragukan kredibilitas dan independensi profesi akuntan publik, hal tersebut 

diperkuat dengan bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap 

kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam 
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penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, 

kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Para pengguna jasa auditor mengharapkan adanya suatu 

kinerja yang baik dan tinggi dari para auditor, dengan tetap mempertahankan 

transparansi, profesionalitas dan independensi kerja, serta mengacu pada 

prinsip good governance (Trisnaningsih, 2007). 

Menurut Sunarsip (2001) dalam Yuskar dan Devisa (2011) 

mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan 

oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku 

ekonomi (publik atau swasta). Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya 

good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan. Prinsip dasar 

konsep good governance antara lain terkait dengan fairness (keadilan), 

transparancy (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility 

(pertanggungjawaban), dan independency (objektif, tidak memihak). 

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dan kemudian dihubungkan dengan 

terjadinya krisis-krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi 

yang harus bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena pentingnya akuntan 

dalam masyarakat bisnis.  

Selain faktor di atas, struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan 

peran, gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan komitmen organisasi juga 

dapat mempengaruhi kinerja auditor. Pendekatan audit yang terstruktur 

menekankan pada integritas dan komprehensif kebijakan, prosedur dan alat 

keputusan untuk menstransformasikan penilaian dan bukti ke dalam suatu 
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opini audit. Struktur audit dirancang untuk membantu mengarahkan dan 

mengontrol operasional lapangan dan penilaian audit pada level bawah (Asih, 

2006 dalam Prajitno, 2012).  

Menurut Tsai dan Shis (2005) dalam Fanani et.al (2008), konflik 

peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota 

organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan 

secara potensial dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan. Agustina 

(2009) dalam Prajitno (2012) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran 

mengacu pada kurangnya kejelasan mengenai harapan pekerjaan, metode 

untuk memenuhi harapan yang dikenal dan/atau konsekuensi dari kinerja atau 

peranan tertentu. Munculnya ketidakjelasan peran dikarenakan tidak 

cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau 

pekerjaan yang diberikan dengan cara yang memuaskan, kondisi ini terjadi 

karena kadangkala klien meminta layanan lain yang bertujuan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan sehingga dalam kondisi ini akan timbul konflik 

antara tugas yang diemban oleh KAP dengan permintaan yang disampaikan 

klien sehingga akan mempengaruhi kinerja auditor.  

Budaya organisasi menurut Arnold (2005) dalam Marganingsih dan 

Martani (2009) merupakan norma-norma, keyakinan, prinsip-prinsip dan cara 

perilaku yang dikombinasikan untuk memberikan setiap organisasi dengan 

karakter yang berbeda dan yang membedakannya dengan organisasi lain. 

Budaya organisasi yang baik akan menciptakan kepuasan kerja karyawan dan 

berdampak pada kinerja yang lebih baik.  
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Setiap auditor memiliki kinerja yang berbeda satu sama lain. 

Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan oleh gaya kepemimpinan dalam 

suatu organisasi. Salusu (2007:190) dalam Suariana dkk (2014)  

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sebagai kekuatan yang 

menyeleksi mimpi seseorang dan menetapkan tujuan-tujuan seseorang 

tersebut. Sementara itu, Wirawan (2013:6) dalam Suariana dkk (2014)  

mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memimpin yang menciptakan 

visi dan melakukan interaksi saling mempengaruhi antara pengikutnya untuk 

merealisasi visi. 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpinsangat berpengaruh terhadap 

kinerja bawahannya, selain itu juga didukung adanya pemberian 

pembelajaran terhadap bawahannya. Gaya kepemimpinan pada KAP dapat 

bersifat formal maupun informal. Gaya kepemimpinan yang bersifat informal 

cenderung memberikan kebebasan bagi auditor untuk mengkreasi 

pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih besar tetapi dengan kebebasan 

itu seringkali auditor menyalahgunakan sehingga kepercayaan klien 

berkurang. Selain itu kinerja seseorang sangat ditentukan oleh 

profesionalisme terhadap bidang yang ditekuni. Profesionalisme itu sendiri 

harus didukung oleh komitmen seseorang dalam organisasinya yang akan 

menimbulkan loyalitas terhadap profesinya. Adanya suatu komitmen dapat 

menjadi motivasi bagi seseorang untuk bekerja dengan lebbih baik. Oleh 

sebab itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. 
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Adapun penelitian tentang pengaruh struktur audit, konflik peran, dan 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor dilakukan oleh Hanna dan 

Firnanti (2013), dan hasilnya menunjukkan bahwa struktur audit dan 

ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor tetapi konflik 

peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Penelitian lain dilakukan 

oleh Fanani et.al (2008) dan hasilnya menunjukkan struktur audit 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hanif (2013) 

dalam penelitiannya manunjukkan bahwa struktur audit berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor, konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor dan ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Namun, Prajitno (2012) menunjukan struktur audit, knflik peran dan 

ketidakjelasan peran  tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Penelitian tentang pemahaman good governance terhadap kinerja 

auditor dilakukan oleh Wati et.al (2010) menunjukkan pemahaman good 

governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Namun, dalam 

penelitian Hanna dan Firnanti (2013) serta Prajitno (2012) menunjukkan 

pemahaman good governace tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Penelitian tentang pemahaman gaya kepemimpinanterhadap kinerja 

auditor dilakukan oleh Wati et.al (2010), Hanna dan Firnanti (2013), serta 

Suariana dkk (2014) menunjukkan gaya kepemimpinanberpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Namun, dalam penelitian Prajitno (2012) 

menunjukkan gaya kepemimpinantidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
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Penelitian tentang budaya organisasiterhadap kinerja auditor 

dilakukan oleh Hanna dan Firnanti (2013) menunjukkan budaya 

organisasiberpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal senada juga diungkapkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Prajitno (2012) yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Selanjutnya, penelitian yang menguji pengaruh komitmen organisasi 

diantaranya dilakukan oleh Wati et.al (2010) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Namun, Hanna dan 

Firnanti (2013) serta Prajitno (2012) menyatakan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil penelitian, sehingga penelitian ini dimotivasi oleh alasan 

sebagai berikut: 1) Berbagai penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang 

tidak konsisten 2) Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya 

memerlukan tambahan bukti empiris bahwa struktur audit, konflik peran, 

ketidakjelasan peran, pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi dan komitmen organisasi memang benar-benar merupakan 

faktor penentu kinerja auditor. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Elizabeth Hanna dan 

Friska Firnanti (2013) serta Sugiyarto Prajitno (2012).Dalam penelitian 

tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, 

yaitu struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, pemahaman good 

governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan 
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kompleksitas tugas. Atas dasar penelitian tersebut, maka peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana pengaruh struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan 

peran, pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi serta budaya organisasi. Yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu peneliti tidak memasukkan variabelkompleksitas 

tugas dan objek penelitian pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta 

dan Yogyakarta. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KINERJA AUDITOR”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah struktur audit berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

2. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

3. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

4. Apakah pemahaman  good governance berpengaruh terhadap kinerja 

auditor? 

5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman good governance terhadap 

kinerja auditor. 

5. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. 

6. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor. 

7. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya 

struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, pemahaman good 

governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta komitmen 

organisasi dalam meningkatkan kinerja auditor. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa. 
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3. Bagi Auditor 

Dapat memberikan masukan pada Kantor Akuntan Publik di wilayah 

Surakarta dan Yogyakarta khususnya auditor dalam menjalankan 

pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan pada prinsip 

akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik Akuntan 

sebagai profesi akuntan publik serta dapat dijadikan evaluasi bagi auditor 

di Kantor Akuntan Publik agar lebih memperhatikan dan meningkatkan 

kinerja auditor. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teori dan konep 

yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas 

masalah yang diteliti, meliputi struktur audit, konflik peran, 

ketidakjelasan peran, pemahaman good governance, gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen 

organisasi,pembahsan tentang penelitian-penelitian terdahulu, 

kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, uji kualitas data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

 Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian yang diambil berdasarkan hasil analisis data.  

 


