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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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 berdasar 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. 

Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa alasan, pertama karena 

belakangan ini banyak kasus kegagalan audit yang telah menimbulkan krisis 

kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan dalam 

melaksanakan tugasnya secara maksimal misalnya dalam mengaudit laporan 

keuangan seperti kasus Enron yang telah melakukan berbagai macam 

pelanggaran praktik bisnis dan KAP Arthur Andersen dalam kasus 

pelanggaran kode etik profesi dan tidak bertanggung jawab terhadap profesi 

maupun masyarakat.Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Dalam 
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kondisi dimana terdapat banyak kasus pelanggaran etika menunjukkan bahwa 

setiap profesi termasuk profesi auditor adalah sebuah profesi yang rentan 

terhadap penyelewengan dalam bentuk apapun. Seorang auditor dituntut untuk 

dapat memberikan hasil laporan auditan yang dapat dipercaya dan sesuai 

dengan fakta yang ada bagi klien maupun pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan tersebut. Auditor diharapkan untuk peka terhadap 

kemungkinan adanya salah saji yang material atas laporan keuangan. Dengan 

adanya laporan auditan, klien mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang terdapat dalam perusahaannya atau dapat menjadi masukan bagi 

investor, kreditor, serta pihak lainnya. Maka dari itu kinerja auditor 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Kinerja merupakan perilaku 

manusia dalam suatu organisasi yang memenuhi standar perilaku yang 

ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

Menurut Mangkunagara (2002), kinerja adalah hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain adanya efektivitas keseimbangan antara pekerjaan 

dan lingkungan yang berada di dekatnya dan meliputi individu, sumber daya, 

kejelasan kerja dan umpan balik.  

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, 

seperti pengalaman, otonomi, dan etika profesi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Muliani dkk (2015) menyatakan bahwa pengalaman,otonomi, dan etika 

profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pengalaman kerja erat kaitannya 
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dengan lama masa kerja dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor. 

Semakin lama masa kerja sebagai auditor maka akan mempengaruhi dalam 

profesionalitasnya. Pengalaman merupakan salah satu sumber peningkatan 

keahlian auditor yang dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam 

bidang audit dan akuntansi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui 

proses yang bertahap, contohnya: pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, 

pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan denganpengembangan 

keahlian auditor.Semakin lama pengalaman kerja auditor maka akan 

berdampak pada semakin baik kinerjanya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah etika profesi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muliani dkk (2015) menyatakan adanya 

pengaruh positif antara etika profesi terhadap kinerja auditor. Etikaauditor 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika pada 

situasi profesional auditor (Hunt dan Vitell, 1986 dalam Aziza, 2008). Secara 

intuisi, auditor diharapkan dalam menjalankan profesi akuntannya lebih 

sensitif dalam memahami masalah etika profesi. Auditor harus melaksanakan 

standar etika dan mendukung tujuan dari norma profesional yang merupakan 

salah satu aspek komitmen profesional. Komitmen yang tinggi tersebut 

direfleksikan dalam tingkat etika yang tinggi pula untuk masalah yang 

berkaitan dengan etika profesional. Jadi etika merupakan kemampuan untuk 

mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan. Semakin tinggi etika profesi 

seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kinerjanya. Hal ini juga 

didukung penelitian Kaveh et al (2014). 
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Selain itu kinerja auditor juga dapat dipengaruhi oleh otonomi. 

Menurut Au dan Cheung (dalam Wisesa, 2012) otonomi dapat mengurangi 

tekanan saat bekerja dan meningkatkan inisiatif dan kepercayaan diri saat 

bekerja. Dengan adanya otonomi mereka akan lebih bijaksana dalam bekerja 

tanpa ketegangan dan tekanan.Sebagai suatu contoh, sekalipun auditor dibayar 

oleh klien, dia harus memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit. 

Jika auditor tidak mendapatkan kebebasan dalam pekerjaan dan mengalami 

tekanan dari pihak yang telah membayar jasanya, maka kinerja auditor akan 

mengalami penurunan akibat penyimpangan-penyimpangan, misalnya kasus 

suap menyuap yang terjadi di KAP. Otonomi begitu penting karena dengan 

adanya otonomi yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan diri dan 

wewenang saat bekerja sehingga akan lebih baik dalam bekerja, auditor dapat 

menjadi lebih leluasa dan bebas dalam menjalankan pekerjaannya tanpa 

tekanan, sehingga akan berdampak pada kinerja auditor yang semakin baik. 

Hal ini menyiratkan bahwa otonomi akan berdampak pada kinerja auditor. 

Selain itu, otonomi juga masih jarang diteliti sehingga menarik untuk menjadi 

variabel baru dalam penelitian ini. 

Pelaksanaan tanggung jawab auditor juga berpengaruh terhadap 

kinerjanya. Menurut Hakstian et.al., (1986)pelaksanaan tanggung jawab 

merupakan salah satu dari empat faktor dalam Acsription Responsibility 

Questionnaire (ARQ). Skala pelaksanaan tanggung jawab menggunakan aspek 

biografis untuk mengukur sejauh mana seseorang telah menjalankan 

wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya dan seseorang akan 
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termotivasi untuk menjalankan tanggung jawabnya apabila tercapainya 

harapan yang diyakini jika menerima suatu tanggung jawab maupun peran. 

Berdasarkan teori dan penelitian Kalbers dan Cenker (2008), dapat 

diasumsikan bahwa penambahan variable pelaksanaan tanggung jawab pada 

penelitian ini karena pelaksanaan tanggung jawab merupakan suatu komponen 

karakter pribadi profesional dan sebagai konsep baru pada bidang akuntansi 

keperilakuan yang diyakini memiliki peranan penting terhadap pengukuran 

kinerja auditor. 

Penelitian yang ada di Unika terkait dengan kinerja auditor 

diantaranya yang dilakukan oleh Yuliani (2016), Yunanto (2014), Muljadi 

(2013) yang menyatakan adanya pengaruh independensi, komitmen 

organisasional, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, self esteem dan self 

efficacy terhadap kinerja auditor. Averina (2013) menyimpulkan tentang 

adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor. Ngo (2013) menyatakan 

adanya pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, kelebihan peran dan 

indpeendensi terhadap kinerja auditor. Purnamasari (2013), Siwi (2013) 

menyatakan adanya pengaruh independensi, komitmen, kepemimpinan, good 

governance  terhadap kinerja auditor. Suwanto (2013) meneliti tentang 

pengaruh mentoring, konflik peran dan ambiguitas peran terhadap kinerja 

auditor. Johana (2012) dan Widyaningrum meneliti pengaruh indpendensi, 

komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi, LoC terhadap kinerja 

auditor. Kurniawati (2012) meneliti pengaruh kepemimpinan, lingkungan 

kerja, kultur organisasi, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja terhadap 
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kinerja auditor. Santoso (2012) dan Tami (2012) meneliti pengaruh gaya 

kepemimpinan, etos kerja, motivasi, budaya organisasi, konlfik peran terhadap 

kinerja auditor. Triharsanty (2012) meneliti pengaruh independensi, komitmen 

organisasi, gaya kepemimpinan, budaya, profesionalisme terhadap kinerja 

auditor. Penelitian Dewi (2010) meneliti tentang pengaruh profesionalisme, 

pengetahuan auditor mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap kinerja 

auditor. Pramiyanto (2010) meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja auditor. Santi (2010) meneliti pengaruh budaya organisasi, lingkungan 

kerja  terhadap kinerja auditor. Pamutri (2009) dan Sulistyaningsih (2009), 

serta Saraswati (2009) meneliti pengaruh komitmen, motivasi, kecerdasan 

emosional terhadap kinerja auditor. Soetanto (2009) meneliti pengaruh 

pemahaman good governance tdan independensi terhadap kinerja auditor. 

Budiasih (2008) meneliti pengaruh batasan waktu dan kompleksitas tugas 

terhadap kinerja auditor. Listian (2008) meneliti pengaruh profesionalisme 

terhadap kinerja auditor. Lovenia (2008) meneliti pengaruh partisipasi 

penyusunana anggaran terhadap kinerja. Riskia (2008) meneliti pengaruh 

sistem penggajian, promosi terhadap kinerja auditor. Penelitian Safitri (2008) 

meneliti pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi dan 

komoitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Soraya (2008) meneliti 

pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja 

auditor. 

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Muliani dkk (2015) yang menyatakan faktor yang 
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mempengaruhi kinerja auditor adalah pengalaman, otonomi, dan etika profesi 

serta penelitian Kalbers dan Cenker (2008) yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja auditor, serta 

menambahkan variabel stress kerja (Wai dkk, 2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menambahkan variabel independen yang mempengaruhi kinerja auditor serta 

menggunakan obyek atau sampel yang berbeda pula. Penelitian ini akan 

meneliti tentang pengaruh pengalaman, otonomi, etika profesi,  pelaksanaan 

tanggung jawab, stress kerja terhadap  kinerja auditor di Semarang. 

Maka penelitian ini berjudul: Pengaruh Pengalaman, 

Otonomi, Etika profesi,  Pelaksanaan Tanggung Jawab, dan Stress Kerja 

terhadap  Kinerja Auditor (Studi Empiris pada KAP di Semarang) 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang ada, maka perumusan 

masalahnya adalah: 

a. Apakah pengalaman  berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

b. Apakah otonomi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

c. Apakah etika profesi  berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

d. Apakah pelaksanaan tanggung jawabberpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor? 

e. Apakah stress kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kinerja auditor. 

b. Untuk mengetahui pengaruh otonomi terhadap kinerja auditor. 

c. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor. 

d. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan tanggung jawab terhadap 

kinerja auditor 

e. Untuk mengetahui pengaruh stress kerja terhadap kinerja auditor 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis 

tentang pengaruh pengalaman, otonomi,etika profesi, pelaksanaan 

tanggung jawab,  dan stress kerja terhadap  kinerja auditorKAP. 
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b. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

auditor tentang pentingnya pengalaman, otonomi,etika profesi, 

pelaksanaan tanggung jawab, dan stress kerja terhadap  kinerja auditor 

dalam proses meningkatkan kinerjanya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau referensi 

maupun sebagai sebagai bahan pembanding untuk peneliti selanjutnya. 
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1.5. Kerangka Pikir 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, 

diantaranya adalah pengalaman, otonomi,etika profesi, pelaksanaan 

tanggung jawab, dan stress kerja. Semakin lama pengalaman seorang 

auditor, semakin baik otonomi, etika profesi, dan semakin tinggi 

pelaksanaan tanggung jawabnya maka akan semakin meningkatkan kinerja 

auditor KAP. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah  

pengalaman, otonomi,etika profesi, pelaksanaan tanggung jawab, dan 

stress kerja. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja auditor. 
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