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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting bagi masyarakat yang 

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab auditor (Rahmawati, 2011) 

dalam Ulum dan Purnamasari (2013). Seorang auditor harus bersikap 

profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sikap Profesional dapat dilihat 

dari kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi kerja yang 

kurang kondusif mempengaruhi kinerja auditor, sehingga dapat 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik sebagai 

pihak yang independen dalam pengauditan laporan keuangan. Dari daftar 

sanksi AP dan KAP 2010 yang dikeluarkan oleh pusat pembinaan akuntan 

dan jasa penilai (PPAJP) menyatakan bahwa sebanyak 1 akuntan publik yang 

dikenakan sanksi pembekuan izin, 17 akuntan publik yang dikenakan sanksi 

pencabutan izin, dan 17 cabang KAP yang dikenakan sanksi pencabutan izin 

pada tahu 2010. Data tersebut menunjukkan, bahwa kinerja auditor masih 

kurang baik. Setidaknya hal ini menjadi pembelajaran bersama bagi 

perkembangan profesi auditor di Indonesia untuk lebih meningkatkan kinerja 

mereka (Widodo,2008) dalam Ulum dan Purnamasari (2013). 

Pesatnya persaingan dikalangan auditor dan berkembangnya profesi 

tersebut menuntut auditor untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga 

diyakini mampu menjadi auditor yang berkualitas dan mampu menghasilkan 
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produk audit yang berkualitas tinggi. Berkaitan dengan tanggung jawab 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan, 

maka Auditing Standards Board (ASB) mengeluarkan Statement on Auditing 

Standards (SAS) No. 82. Dikeluarkan SAS No. 82 ini untuk meningkatkan 

kinerja auditor dengan cara menambah dan memperjelas pedoman 

operasional bagi auditor dalam mempertimbangkan kecurangan material yang 

terjadi.   

Gibson (1996) dalam Ulum dan Purnamasari (2015) menyatakan bahwa 

terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja seseorang, dan salah 

satu faktor utamanya adalah gaya kepemimpinan. KAP dalam melakukan 

aktivitasnya diisyaratkan memiliki pemimpin yang handal yang mampu 

mengantisipasi masa depan serta dapat mengambil peluang dari perubahan 

yang ada. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang memiliki keunggulan 

sehingga dapat mengarahkan perusahaan dan para stafnya untuk sampai pada 

tujuan KAP seperti yang dinyatakan Gary Yukl (2001) dalam Lawalata, Said, 

Mediaty (2011). Menurut Effendi (1992) dalam Ulum dan Purnamasari 

(2013) mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara seorang 

pemimpin melaksanakan kegiatannya dalam upaya membimbing, memandu, 

mengarahkan, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang atau 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu.  

Kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik tengah mendapat sorotan 

dari berbagai pihak. Adanya kasus yang melibatkan akuntan publik atau 

auditor independen menjadi alasan mengapa profesi ini sangat dilematis 
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(Ramadhanty, 2013) dalam Winidiantari dan Widhiyani (2015). Skandal 

akuntansi yang pernah terjadi pada perusahaan di Indonesia yaitu kasus yang 

terjadi di PT Kimia Farma Tbk., terjadi overstated pada laba bersihnya. 

Melihat kasus-kasus yang menimpa akuntan publik saat ini, menjadikan 

pelajaran untuk dapat mengusir keraguan dari klien maupun pemakai laporan 

keuangan yang lain dengan cara lebih meningkatkan kredibilitas dan kinerja 

dari auditor tersebut. 

Krisis moral dalam dunia bisnis yang mengemuka akhir-akhir ini adalah 

kasus Enron Corporation. Laporan keuangan Enron sebelumnya dinyatakan 

wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, salah satu 

kantor akuntan publik (KAP) dalam jajaran big four, namun secara 

mengejutkan pada 2 Desember 2001 dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut 

salah satunya karena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu 

sebagai auditor dan konsultan bisnis (Santoso, 2002) dalam Trisnaningsih 

(2007). 

Di Indonesia sendiri ada kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, dengan 

melibatkan kantor-kantor akuntan yang selama ini diyakini memiliki kualitas 

audit tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari 

terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan. Kasus lain yang cukup 

menarik adalah kasus audit PT. Telkom yang melibatkan KAP ”Eddy Pianto 

& Rekan”, dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT. Telkom tidak 

diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat). 

Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT. Telkom 
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oleh KAP yang lain. Kasus keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit 

terhadap bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha, dalam 

kasus ini melibatkan KAP papan atas. Di samping itu, kasus penggelapan 

pajak oleh KAP ”KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” yang menyarankan 

kepada kliennya (PT. Easman Christensen) untuk melakukan penyuapan 

kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas 

jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Sinaga, dkk. dalam Ludigdo, 

2006) dalam Trisnaningsih (2007). Pelanggaran-pelanggaran lain oleh 

perusahaan publik yang tidak terpublikasi oleh media ini disebabkan adanya 

benturan kepentingan (melanggar Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-

32/PM/2000 peraturan nomor IX.E.1). 

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang 

harus/paling bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena peran pentingnya 

akuntan dalam masyarakat bisnis. Akuntan publik bahkan dituduh sebagai 

pihak yang paling besar tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian 

Indonesia (Ludigdo, 2006) dalam Trisnaningsih (2007). Sementara itu 

Sunarsip (2001) dalam Yuskar dan Devisia (2011) mengemukakan bahwa 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk 

(bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). 

Lebih lanjut Sunarsip menyatakan bahwa peran profesi akuntan selama ini 

masih belum optimal dalam mewujudkan good governance. Oleh karena itu 

tuntutan terhadap terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) 
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sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non-

manufaktur termasuk KAP sendiri.    

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah organisasi yang 

bergerak dibidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, 

audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan (Arens dan Loebbecke, 2003) 

dalam Lawalata dkk (2011). Akuntan publik dalam menjalankan profesinya 

diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik 

Akuntan Indonesia. Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai 

sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika 

yang telah ditetapkan oleh profesinya. 

Selain memperhatikan kode etik sebagai akuntan dan khususnya 

auditor, seseorang yang berprofesi sebagai auditor juga harus memperhatikan 

prinsip dasar Good Governance ditempat ia bekerja. Satyo dalam Wanadri 

dan Astuti (2015) mengatakan bahwa kode etik saja tidak cukup untuk 

membuat perilaku karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis. 

Good Governance mempunyai 5 prinsip dasar yang ada pada KAP, yaitu 

keadilan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan objektif. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor adalah peran auditor. 

Dalam menjalankan tugasnya, auditor biasanya dihadapkan oleh potensi 

konflik peran. Forgaty et al. (2000) menyatakan terdapat tiga jenis role stress 

yaitu konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran. Utami dan 

Nahartyo (2013) dalam Widyastari dkk. (2014) menyatakan bahwa dalam 

lingkungan auditor konflik peran muncul dari dua perintah berturut-turut 
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tetapi tidak konsisten. Auditor memiliki dua peran profesi yaitu sebagai 

anggota yang harus bertindak sesuai dengan kode etik dan hukum, dan 

sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan akuntan publik dengan 

sistem pengendalian yang berlaku. Peran ganda tersebut menyebabkan auditor 

sering berada pada posisi yang bertentangan. Konflik peran dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan bisa menurunkan 

motivasi kerja karena mempunyai dampak negatif terhadap perilaku individu, 

seperti timbulnya ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan, 

penurunan kepuasan kerja sehingga bisa menurunkan kinerja auditor secara 

keseluruhan (Fanani dkk., 2008) dalam Widyastari, dkk. (2014). 

Auditor seringkali hanya memiliki sedikit informasi yang memadai 

untuk melakukan pekerjaannya atau apa saja yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam perannya saat itu. Selain itu, seringkali auditor bekerja tanpa 

banyak arahan dari supervisor dan menghadapi situasi-situasi baru seperti 

klien baru, industri baru, dan area teknik yang baru (Jones et al., 2010). 

Individu yang mengalami ketidakjelasan peran akan mengalami kecemasan, 

menjadi lebih tidak puas, dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif 

dibandingkan individu lain sehingga menurunkan kinerja mereka (Fanani 

dkk., 2008) Widyastari, dkk. (2014). Oleh karena itu dibutuhkannya suatu 

solusi untuk dapat keluar dari tekanan konflik dan ketidakjelasan peran 

tersebut dan untuk dapat meningkat kinerja seseorang. 

Penelitian Wibowo (2009) dalam Ulum dan Purnamasari (2015) 

membuktikan bahwa gaya kepemimpinan, terhadap kinerja perusahaan bisnis 
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manufaktur sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang sekali dilakukan 

penelitian dalam perusahaan bisnis non-manufaktur. Sitio dan Anisykurlillah 

(2014) menyatakan bahwa pemahaman good governance berpengaruh 

terhadap kinerja, namun penelitian Wanadri dan Astuti (2015) menyatakan 

bahwa pemahaman good governance tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Fanani et al. (2008) dalam Ulum dan Purnamasari (2015) menyatakan bahwa 

konflik peran berpengaruh pada kinerja, namun penelitian Forgaty et al. 

(2000) menyatakan bahwa konflik peran tidak berpengaruh pada kinerja. 

Penelitian Fisher (2001), Viator (2001), Agustina (2009) dan Rahayu (2002) 

dalam Widyastari, dkk. (2014) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran 

berpengaruh pada kinerja, namun penelitian Fanani dkk. (2008) dan Forgaty 

et al. (2000) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran tidak berpengaruh pada 

kinerja. Dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi dalam 

penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian 

kembali pada variabel-variabel tersebut.    

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai hubungan gaya 

kepemimpinan, pemahaman good governance, konflik peran, dan 

ketidakjelasan peran dengan kinerja auditor. Terdapat inkonsistensi hasil-

hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat disebabkan oleh adanya faktor-

faktor lain yang memengaruhi hubungan variabel dependen dan independen, 

yang menyebabkan timbulnya perbedaan hasil penelitian. Peneliti 

menggunakan waktu atau tahun yang berbeda pada masing-masing 

penelitiannya. Populasi sampel dan KAP yang digunakan pada beberapa 
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peneliti juga berbeda. Dari faktor yang mengganggu pada penelitian ini, maka 

muncul faktor kontinjensi. Faktor kontijensi dapat dijelaskan dengan 

menggunakan teori kontijensi.  

Melalui pendekatan kontinjensi memungkinkan untuk mengevaluasi  

salah satu variable yang terdapat pada teori kontinjensi yaitu dengan 

menggunakan variabel moderating. Variabel moderating memungkinkan 

adanya variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan gaya 

kepemimpinan, pemahaman good governance, konflik peran, dan 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. 

Berbagai penelitian lingkungan banyak menggunakan teori kontinjensi 

(contingency theory) untuk menganalisis karakteristik lingkungan dan sumber 

daya (Jayaram, 2003) dalam Utomo (2011). Pendekatan kontinjensi 

mengatakan bahwa kondisi kerja yang baik akan menunjang pencapaian 

tujuan perusahaan. Sedangkan lingkungan kerja yang buruk serta banyak 

terjadi ketidakjelasan peran (role ambiguity) dan konflik peran (role conflict) 

dapat menurunkan kepuasan kerja dan kinerja (Utomo, 2011). 

Dalam penelitian yang dilakukan Utomo (2011), menunjukkan bahwa 

untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pemimpin diperlukan adanya 

role ambiguity yang rendah dan dibangun dengan menguasai lingkungan 

heterogen. Hasil studi menyatakan bahwa role ambiguity memiliki hubungan 

dengan lingkungan kerja. Disamping itu penelitian tersebut mendukung teori 

contingency yang menyatakan bahwa ada perbedaan karakteristik lingkungan 

dapat menyebabkan keputusan yang berbeda (Keats, 1988) dalam Utomo 
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(2011). Teori kontinjensi juga menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan 

bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengadaptasi lingkungan. 

Secara lebih spesifik bisa dikatakan bahwa buruknya gaya 

kepemimpinan, kurangnya pemahaman tentang good governance, konflik 

peran (role conflict) dan ketidakjelasan peran (role ambiguity) yang tinggi 

akan menimbulkan risiko menurunkan kinerja auditor apabila auditor tidak 

dapat menjalankan norma dan aturan kode etik profesinya dalam aktivitas 

auditnya. Efek potensial dari risiko tersebut sangatlah rawan, tidak hanya bagi 

individual dalam pengertian konsekuensi emosional seperti tekanan tinggi 

yang berhubungan dengan pekerjaan, kepuasan kerja, dan menurunnya 

kinerja, tetapi juga bagi organisasi dalam pengertian kualitas kinerja yang 

lebih rendah. 

Kebanyakan perusahaan memanfaatkan orang-orang yang ber-

Intelligence Quotient (IQ) tinggi dengan memanfaatkan seleksi awal berupa 

tes kecerdasan intelejensi. Harapan dari perlakuan seleksi seperti ini adalah 

memperoleh tenaga-tenaga yang dapat membangun perusahaan ke arah 

pencapaian kinerja tinggi. Banyak dari mereka yang berhasil lulus dalam 

seleksi berbasis IQ ini memiliki kinerja yang tinggi dan mendapat karir baik 

dalam pekerjaannya. Dengan demikian IQ seseorang berpengaruh positif 

terhadap kesuksesan di dalam bekerja dan berkarir. Akan tetapi, tak dapat kita 

pungkiri, banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang 

memiliki gelar yang tinggi, pintar dalam hal pelajaran atau memiliki 
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kecerdasan otak (Intelligence Quotient) belum tentu sukses dalam dunia 

pekerjaan, bahkan banyak pula orang yang memiliki pendidikan formal yang 

rendah mengalami hal yang sebaliknya. 

Walaupun IQ adalah tolak ukur dari kepintaran seseorang, IQ bukan 

merupakan satu-satunya indikator kesuksesan. IQ atau tingkatan dari IQ, 

adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Dengan demikian, 

IQ hanya bisa memberikan sedikit mengenai taraf  kecerdasan seseorang dan 

tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan (Goleman, 

2002). Untuk itu seseorang yang ber-IQ tinggi, belum tentu mutlak akan 

berhasil memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam dunia kerja yang 

kompleks, tetapi perlu adanya sisi cerdas lain dari diri karyawan tersebut. 

Dalam model stres, beberapa peneliti percaya bahwa karyawan yang 

bisa mengontrol dan mengelola stres dengan baik ketika bekerja, kinerja 

karyawan tersebut di perusahaan akan lebih tinggi Ciarrochi et al. (2000) 

dalam Sanjaya (2012). Karyawan yang bisa mengontrol dan mengelola stres 

dengan baik adalah karyawan yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. 

Kecerdasan emosi berpengaruh pada perilaku tiap individu dalam mengatasi 

permasalahan yang terjadi dalam diri orang tersebut, termasuk dalam 

lingkungan kerjanya, dengan memiliki kecerdasan emosi seseorang dapat 

memotivasi diri, tidak mudah frustasi, dan yang terpenting adalah mampu 

mengendalikan stres (Goleman, 1998) dalam Sanjaya (2012). 
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Sosik dan Megerian (1999) dalam Sanjaya (2012) juga mengungkapkan 

bahwa pemimpin yang memiliki skor kompetensi EQ (kecerdasan emosi) 

yang tinggi ternyata menghasilkan kinerja dan capaian perusahaan yang lebih 

baik, apalagi jika ditambah mereka memiliki gaya kepemimpinan 

transformasional. Ciarrochi et al. (2000) menyatakan bahwa kecerdasan 

emosi memiliki kontribusi yang unik untuk memahami hubungan antara 

tingkat stres seseorang dan kesehatan mentalnya. Uraian tersebut 

mengindikasikan bahwa beberapa ahli masih mempercayai jika seseorang 

yang memiliki skor IQ yang tinggi maka ia akan lebih berhasil dalam 

pekerjaannya, tapi pada kenyataannya memang harus diakui bahwa 

kecerdasan emosi juga memiliki peran yang krusial bagi auditor dalam dunia 

kerja. Maka berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan 

kecerdasan emosional sebagai variabel pemoderasi. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri serta mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Kemampuan ini saling melengkapi dan berbeda dengan kemampuan 

akademik murni, yaitu kemampuan kognitif murni yang diukur dengan 

intelektual Quotien (Goleman, 2001) dalam Wiguna (2014). Kecerdasan 

emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan 

diri sendiri dan orang lain serta untuk menanggapinya dengan tepat. 

menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan 

sehari-hari. Kecerdasan emosional bukan merupakan lawan kecerdasan 
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intelektual yang biasa kita kenal dengan IQ, namun keduanya berinteraksi 

secara dinamis. Pada kenyataannya perlu diakui bahwa kecerdasan emosional 

memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan disekolah, 

tempat kerja dan berkomunikasi di lingkungan masyarakat (Rahmawati, 

2011) dalam Wiguna (2014). 

Kemampuan seorang auditor untuk mengatur emosinya merupakan 

salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi auditor eksternal, 

bukan hanya kemampuan intelektual saja, karena orang yang memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi mampu mengetahui dan menangani 

perasaan mereka sendiri dengan baik, serta mampu membaca dan 

menghadapi perasaan orang lain dengan efektif. Oleh karena itu kecerdasan 

emosional dapat mempengaruhi hubungan antara gaya kepemimpinan, 

pemahaman good governance, konflik peran dan ketidakjelasan peran 

terhadap kinerja auditor.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, PEMAHAMAN GOOD 

GOVERNANCE, KONFLIK PERAN, DAN KETIDAKJELASAN PERAN 

TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN KECERDASAN 

EMOSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris Pada 

Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang dan Surakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh gaya kepemimpinan, 
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independensi auditor, pemahaman good governance, konflik peran terhadap 

kinerja auditor dengan kecerdasan emosional sebagai variabel pemoderasi. 

Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

2. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja 

auditor? 

3. Apakah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

4. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

5. Apakah kecerdasan emosional memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja auditor? 

6. Apakah kecerdasan emosional memoderasi pengaruh pemahaman good 

governance terhadap kinerja auditor? 

7. Apakah kecerdasan emosional memoderasi pengaruh konflik peran 

terhadap kinerja auditor? 

8. Apakah kecerdasan emosional memoderasi pengaruh ketidakjelasan peran 

terhadap kinerja auditor? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

auditor. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman good governance terhadap 

kinerja auditor. 

3. Untuk mengalisis pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja 

auditor. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional memoderasi gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja auditor. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional memoderasi 

pemahaman good governance terhadap kinerja auditor. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional memoderasi konflik 

peran terhadap kinerja auditor. 

8. Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional memoderasi 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan 

referensi dalam penelitian di bidang auditing khususnya peningkatan 

kinerja auditor independen. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanan 

penelitian yang relevan di masa mendatang. 

2. Secara Praktis: 

Diharapakan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi 

terutama KAP khususnya auditor dalam menjalankan pemeriksaan 

auditing. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi  teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan jurnal dan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. 

Dalam bab ini dibahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teori yang ditulis dalam BAB II 

sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan 

dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan 

terdahulu. Apakah terarah pada pengujian kerangka teori atau penjelasan 

kontekstual masalah yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan 

bersangkutan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah dicapai pada masing-masing 

BAB sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran.   

 


