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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Audit atas laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, sehingga 

memperoleh laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh manajemen 

dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu 

kebijakan yang sering ditempuh oleh perusahaan adalah dengan 

melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dimana pihak 

independen sebagai pihak ketiga yaitu akuntan publik.  

Rosally dan Jogi (2013) menyatakan Profesi akuntan publik 

merupakan sebuah profesi dalam lingkungan bisnis, dimana 

eksistensinya dari waktu ke waktu semakin diakui oleh masyarakat bisnis 

itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa profesi auditor kini menjadi 

salah satu profesi yang sangat berkembang dan maju dalam dunia bisnis. 

Pesatnya persaingan di kalangan auditor dan berkembangnya profesi 

auditor menuntut auditor untuk selalu meningkatkan kinerjanya, 

sehingga diyakini mampu menjadi auditor yang berkualitas dan mampu 

menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Penelitian ini dimotivasi oleh 

pentingnya kinerja auditor dalam menentukan kinerja Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang berkualitas. 

Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami 

oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam 
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bekerja dan secara potensial bisa menurunkan motivasi kerja sehingga 

bisa menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik peran muncul 

karena adanya ketidaksesuaian antara pengharapan yang disampaikan 

pada individual di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di 

luar organisasi (Tsai dan Shis, 2005). Konflik peran juga berhubungan 

dengan adanya perbedaan kepentingan atau pertentangan akibat adanya 

tekanan peraturan (Robbins ,2002) dalam Hanif (2013). 

Auditor menghadapi konflik peran ketika melaksanakan tugasnya 

sering menerima dua perintah sekaligus. Perintah pertama datangnya dari 

KAP atau kode etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari klien. 

Apabila seorang profesional bertindak sesuai dengan kode etik dan KAP 

maka auditor tersebut dapat menjadi auditor yang baik. Sebaliknya jika 

mengikuti prosedur yang ditentukan oleh klien, maka integritas dari 

auditor tersebut perlu dipertanyakan. Dalam penelitian Bamber, et al. 

(1989) dalam Hanif (2013) terdapat beberapa faktor yang diindikasikan 

menimbulkan konflik peran seperti koordinasi aliran kerja, kecukupan 

wewenang, kecukupan komunikasi, dan kemampuan auditor dalam 

beradaptasi dengan lingkungan kerja. 

Menurut Hanna dan Firnanti (2013) konflik peran merupakan 

bentuk ketidaksesuaian antara mekanisme pengendalian birokrasi dan 

norma, aturan, etika, maupun kemandirian dari profesional. Penekanan 

dari gambaran konflik peran ini adanya ketidaksesuaian peran yang harus 

dilakukan oleh auditor dilihat dari tuntutan profesionalisme dari profesi 
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auditor. Ketidaksesuaian tersebut dinilai sebagai sebuah bentuk konflik 

peran.  

Selain konflik peran ketidakjelasan peran juga sangat berperan 

penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. 

Ketidakjelasan peran adalah keadaan di mana prosedur yang mengatur 

tugas dan tanggung jawab masing-masing individu di dalam organisasi 

ditiadakan, Robbins dan Timothy (2008:28). Dalam Trisnawati dan 

Badera (2015) Ketidakjelasan peran dapat mengakibatkan individu 

menjadi tidak tenang, tidak puas, dan menurunkan kinerja mereka. 

 Auditor mengalami ketidakjelasan peran yang muncul akibat 

tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-

tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan cara yang memuaskan. 

Ketidakjelasan peran dapat mengurangi tingkat kepastian apakah 

informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan telah objektif dan relevan 

serta dapat menyebabkan auditor mengalami tekanan dan penurunan 

kepuasan kerja (Koustelios, 2004) dalam Azhar (2013) 

Ketidakjelasan peran muncul karena tidak cukupnya informasi 

yang diperoleh untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan yang 

diberikan dengan cara yang memuaskan. Kondisi ini terjadi karena 

kadangkala klien juga meminta layanan lain yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Disini timbul konflik antara 

tugas yang diemban oleh auditor dan permintaan yang disampaikan klien 

sehingga mempengaruhi kinerja auditor (Zaenal Fanani et.al, 2008) 
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Selain konflik peran dan ketidakjelasan peran faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja auditor dalam penelitian ini adalah 

independensi. Seorang akuntan publik yang profesional dapat dilihat dari 

kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk 

menghasilkan kerja yang memuaskan seorang auditor harus memiliki 

sikap yang jujur atau independen dalam meaporkan hasil audit terhadap 

laporan keuangan (Trisnaningsih, 2007) 

Independensi memiliki arti penting bahwa seorang akuntan publik 

harus jujur tidak hanya dalam manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi 

terhadap kreditur dan pihak lain dimana mereka meletakan keyakinan 

pekerjaan merekapada akuntan publik (Christiawan, 2002) dalam Putri 

(2013).  

Menurut Swanger et al. (2001) dalam Putri dan Saputra (2013) 

persaingan yang terjadi antar kantor akuntan publik telah menyebabkan 

stagnasi pendapatan audit, dalam upaya untuk mempertahankan 

pertumbuhan dan profitabilitas, perusahaan audit telah berusaha mencari 

alternatif sumber pendapatan dengan menawarkan berbagai jenis layanan 

profesional termasuk audit internal, hal ini tentunya dapat mengancam 

pada objektivitas dan independensi auditor yang telah mengalami 

kemunduran dari waktu ke waktu. 

Selain independensi komitmen organisasi juga berperan penting 

dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Terkait dengan faktor 

psikologi yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, komitmen 
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organisasi merupakan sikap untuk merefleksikan perasaan suka atau 

tidak suka terhadap organisasi tempat dia bekerja. Ketika seseorang 

menyukai organisasi tempat dimana dia bekerja maka dia akan 

memberikan kemampuan yang terbaik dan loyal untuk organisasinya 

tersebut, dengan kata lain anggota yang memiliki komitmen terhadap 

organisasinya maka dia akan lebih bertahan sebagai bagian dari 

organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki komitmen terhadap 

organisasi. 

Luthans (2002) menyatakan: “Komitmen organisasional 

merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan 

proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi 

mengekpresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan 

organisasinya (dalam Hanna dan Firnanti, 2013, p. 16).” Berdasarkan 

pendapat ini, maka komitmen organisasional bisa dipahami sebagai 

sebuah kesetiaan dari anggota organisasi dan melahirkan tindakan-

tindakan positif sehingga bisa menyebabkan organisasi mencapai 

keberhasilan. 

Julianingtyas, (2012) menyatakan komitmen organisasi 

merupakan sikap untuk merefleksikan perasaan suka atau tidak suka 

terhadap organisasi tempat dia bekerja. Ketika seseorang menyukai 

organisasi tempat dimana dia bekerja maka dia akan memberikan 

kemampuan yang terbaik dan loyal untuk organisasinya tersebut, dengan 

kata lain anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya maka 
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dia akan lebih bertahan sebagai bagian dari organisasi dibandingkan 

anggotayang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi. 

Penelitian mengenai kinerja auditor ini dilakukan karena 

mengingat pentingnya peran auditor bagi para pemakai laporan 

keuangan, serta mengetahui perbedaan hasil penelitian yang ditemukan 

oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

Rosally dan Jogi (2015) yang meneliti tentang pengaruh konflik peran, 

ketidakjelasan peran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

variabel independen dan populasinya. Peneliti menambah satu variabel 

yaitu independensi, selain itu, populasi dalam penelitian terdahulu adalah 

KAP yang berada di Surabaya, sementara dalam penelitian ini 

populasinya adalah KAP di Solo dan Semarang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakuakn sebuah risert dengan mengambil judul “PENGARUH 

KONFLIK PERAN, KETIDAKJELASAN PERAN, INDEPENDENSI, 

DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah yaitu : 

1. Apakah konflik peran akan mempengaruhi kinerja auditor? 

2. Apakah ketidakjelasan peran akan mempengaruhi kinerja auditor? 
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3. Apakah independensi akan mempengaruhi kinerja auditor? 

4. Apakah komitmen organisasi akan mempengaruhi kinerja 

auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh konflik peran terhadap kinerja 

auditor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ketidakjelasan peran terhadap 

kinerja auditor. 

3. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja 

auditor. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan sebagai 

referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti guna memperluas wawasan dan menambah referensi 

mengenai komitmen organisasi agar diperoleh hasil yang 

bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang dan juga 

ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh yang terjadi antara 

struktur audit, komitmen organisasi, konflik peran dan 

efektivitas penggunaan teknologi Informasi akuntasi terhadap 

kinerja auditor. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Bagi Kantor Akuntan Publik penelitian ini dapat memberikan 

masukan kepada pihak perusahaan, dalam hal ini KAP, 

mengenai struktur audit, komitmen organisasi, konflik peran dan 

efektivitas penggunaan teknologi Informasi akuntasi terhadap 

kinerja auditor. 

c. Bagi Auditor 

Bagi auditor penelitian ini dapat memberikan masukan pada auditor 

untuk menambah wawasan bagi diri mereka mengenai struktur 

audit, komitmen organisasi, konflik peran, dan efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi terhadap kinerja auditor 
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E. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini mencakup latar belakang masalahyang menjelaskan 

mengenai alasan-alasan serta tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, 

perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang 

diperoleh daripenelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan 

variabel independen dan dependenyang digunakan dalam penelitian, 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, kerangka 

pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang dilakukan, populasi 

dan sampel yang diteliti, metode pengumpulan data yang digunakan, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mencakup hasil pengumpulan data, analisis data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berupa simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya 


