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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah   

Dalam rangka menjaga kualitas informasi keuangan bagi para pengambil 

keputusan. Informasi keuangan yang disajikan perusahaan untuk para pengguna 

yang dituangkan dalam laporan keuangan harus terus di tingkatkan karena setiap 

perusahaan berkompetensi agar terlihat baik dengan memiliki laporan keuangan 

yang baik. Laporan yang baik haruslah laporan yang menyajikan informasi yang 

dapat dipercaya bagi pemakainya sehingga informasi yang dihasilkan dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Menurut Ningsih (2013) 

untuk meyakinkan pihak luar akan kehandalan laporan keuangan tersebut maka 

perusahaan akan mempercayakan pemeriksaan laporan keuangannya kepada pihak 

ketiga yaitu akuntan publik. Karenanya Audit dari akuntan publik adalah salah 

satu jasa yang perusahaan gunakan untuk menambah keyakinan para pengguna 

laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan dapat digunakan untuk 

menunjukkan bahwa suatu laporan keuangan sudahlah terbebas dari salah saji 

yang material dan telah dinilai kewajaran nilainya. 

Untuk menyediakan jasa audit dalam suatu perusahaan, auditor eksternal 

memiliki panduan cara pelaksanaan audit (Standar Akuntasi Publik) yang 

diberikan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dengan harapan seluruh auditor 

mampu mengaudit dengan baik. Karenanya hal yang mungkin membedakan hasil 
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audit dari satu auditor dengan auditor lainnya adalah kinerja seorang auditor 

ketika menjalankan tugasnya dalam mengaudit. Kinerja auditor dalam hakikatnya 

adalah hasil dari kerja seorang auditor saat melakukan tugas-tugas dan 

menjalankan setiap kewajibannya Sitio(2014). Dengan demikian pekerjaan yang 

dimiliki oleh setiap profesi, kinerja dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan 

yang seharusnya perlu untuk diperhatikan apakah kinerja seseorang sudah sesuai 

yang diharapkan atau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, termasuk di dalamnya 

adalah kinerja seorang auditor eksternal.  

Sifat kepribadian seseorang dapat menentukan sikap yang dimiliki setiap 

orang, auditor harus memiliki kinerja yang baik oleh karena itu sifat-sifat yang 

menunjang kinerja seperti komunikasi, semangat bekerja, antusiasme bekerja, dan 

sifat-sifat kepribadian lainnya juga perlu untuk diperhatikan untuk menunjang 

kinerja auditor yang ditunjuk dalam suatu penugasan agar dapat memberikan hasil 

yang optimal. Sifat kepribadian atau yang sering disebut “Big Five Personality” 

kerap digunakan untuk berbagai penelitian pencapaian maupun kinerja dari 

berbagai profesi dengan menjabarkan sifat kepribadian kedalam 5 dimensi yaitu 

conscientiousness, neuroticism, openness to experience, extraversion, dan 

agreeableness. Dimensi kepribadian dalam model ini berhubungan dengan 

kinerja, dimana conscientiousness dan neuroticismberhubungan dengan kinerja di 

seluruh bidang pekerjaan, sedangkan extraversion, agreeableness, dan openness 

to experience mampu menjadi prediktor kinerja pada pekerjaan yang berkaitan 

dengan interaksi sosial Barrick & Mount (1991)  
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Dimensi  extraversion yang tinggi memiliki kecenderungan mendorong 

seseorang antusias, tegas, ramah, dan mudah bergaul. Dimensi extraversion dalam 

diri seseorang menonjolkan sikap  untuk menghabiskan mayoritas waktu dalam 

situasi sosial dan mencerminkan emosi positif Judge et al.,(2002) dalam Rustiarini 

(2013). Sikap-sikap tersebut memungkinkan untuk meningkatnya kinerja 

seseorang karena dapat mendukung proses pekerjaan yang ada. Dalam 

kenyataannya seorang auditor eksternal dituntut harus mampu menunjukan 

kompetensi yang baik dan lebih dari itu auditor eksternal  juga harus memiliki 

interaksi dan komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan klien ketika 

menjalankan suatu  penugasan audit. 

Dimensi conscientiousness dalam diri seseorang memiliki kecenderungan 

sikap pekerja keras, terencana, teratur, cermat dan  terperinci. Dimensi ini 

mendorong seseorang untuk memiliki motivasi yang kuat untuk meraih 

kesuksesan Zimmerman (2008) dalam Rustiarini (2013). Sebaliknya sikap malas, 

tidak teratur, dan ceroboh sering ditunjukan oleh orang dengan sifat kepribadian 

conscientiousness rendah. Sangat Dimungkinkan apabila auditor eksternal 

didominasi sifat kepribadian conscientiousness dapat berhasil menjalankan setiap 

tugas yang diterima.  

Dimensi openness to experience lebih mengarah pada bagaimana 

seseorang  bersedia menerima dan melakukan penyesuaian terhadap ide-ide atau 

lingkungan baru, karenanya kepribadian openness to experience ditandai dengan 

adanya sifat penuh kreatifitas dalam menyelesaikan masalah,  rasa ingin tahu yang 

tinggi, memiliki kecenderungan menyukai variasi dalam bekerja, inovatif, 
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memiliki pemikiran orisinil. Hal sebaliknya akan dimiliki oleh Individu dengan 

dimensi openness to experience yang rendah mereka cenderung tidak inovatif, 

menyukai sesuatu yang rutin, praktis, dan  tertutup akan hal baru.   

Dimensi agreeableness akan menunjukkan kecenderungan kepribadian 

yang tunduk pada orang lain, orang-orang dengan dimensi agreeableness yang 

tinggi cenderung kooperatif dan mudah untuk sepakat dan mempercayai orang 

lain. Seseorang yang memiliki dimensi agreeableness yang tinggi pada umumnya 

adalah seseorang yang mudah bekerjasama dalam suatu tim kerja, dapat dipercaya 

melakukan pekerjaan, baik hati, suka untuk saling membantu, tidak hanya 

memperhatikan diri sendiri, dan pemaaf. Sebaliknya, individu dengan 

agreeableness yang rendah suka mencari kesalahan pekerjaan orang lain, senang 

berselisih, dan mementingkan diri sendiri.  

Dimensi neuroticism pada umumnya menggambarkan kestabilan dan 

ketidakstabilan emosi seseorang. Seseorang dengan dimensi neurorticism yang 

tinggi dapat diartikan bahwa orang tersebut memiliki masalah dengan emosi yang 

bersifat negatif yang ditunjukkan dengan sifat-sifat seperti sering merasa tertekan, 

selalu tegang dalam menyelesaikan pekerjaan dan memiliki kekhawatiran yang 

tinggi, serta cenderung memiliki emosi tidak stabil. Sebaliknya, individu dengan 

sifat neuroticism yang rendah menunjukkan bahwa seseorang memiliki emosi 

yang stabil, dapat mengatasi stres dengan baik, tidak mudah kecewa, tetap tenang 

dalam situasi apapun, serta tidak mudah tertekan. 

Beban tugas yang terlalu banyak dalam proses audit seringkali membuat 
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auditor mendapatkan tekanan peran berupa konflik peran. Sering kali konflik 

peran dapat timbul akibat ketidaksesuaian harapan yang disampaikan pada 

seseorang dalam organisasi dengan orang lain di dalam maupun luar organisasi 

Tsai dan Shis (2005) dalam Fanani (2008). Konflik peran dapat memunculkan 

kebingungan terhadap para auditor eksternal, sehingga membuat auditor eksternal 

harus mengambil waktu sejenak untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk 

dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi akibat 

kesalahan penyelesaian konflik peran. Hal tersebut tentunya akan sangat 

mengganggu auditor eksternal dalam menjalankan penugasan auditnya terutama 

menghambat kinerjanya. 

Komitmen organisasi merupakan keadaaan dimana seorang pekerja 

mempertahankan organisasi beserta tujuannya dan keinginan untuk tetap berada di 

dalam organisasi tersebut Sapariyah (2011). Ketika seorang auditor sepenuh hati 

berkomitmen di dalam KAPnya dan ingin mempertahankan keanggotaan di 

dalamnya seorang auditor eksternal akan mengerjakan penugasan yang di 

terimanya dengan lebih teliti dan optimal sehingga hasil yang ia berikan dapat 

diterima dan dipertanggungjawabkan kebenarannya supaya ia mampu 

melanjutkan keanggotaannya pada KAP tempat seorang auditor eksternal bekerja. 

Adanya komitmen organisasi diharapkan memiliki dampak yang positif bahwa 

seorang auditor melakukan kinerja yang optimal dengan dasar keinginan untuk 

mencapai sasaran organisasi pada KAP tempat ia bekerja. 

Ketidakjelasan peran sering di alami oleh suatu profesi apabila tidak ada 

kejelasan ekspektasi kerja yang diberikan kepadanya, terkadang kurangnya 
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informasi dan ketidakjelasan deskripsi tugas menjadi penyebab utama terjadinya 

ketidakjelasan Ramadhan (2011) dalam Hanna (2013). Ketika seorang auditor 

merasa tidak jelas atas pekerjaannya yang dilaksanakannya akan berdampak 

negatif kepada kinerja auditor tersebut menjadi tidak optimal dalam menangani 

tugas auditnya, sehingga mengakibatkan penurunan kinerja dari seorang auditor 

eksternal. 

Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar 

dan kurun waktu tertentu Goldwasser (1993) dalam Fanani et al (2008), yaitu: (1) 

kualitas kerja yaitu mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada 

seluruh kemampuan dan ketrampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh 

auditor; (2) kuantitas kerja yaitu jumlah hasil yang dapat diselesaikan dengan 

target yang menjadi tanggungjawab pekerjaan auditor serta kemampuan untuk 

memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan; (3) ketepatan waktu 

yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. 

Penelitian ini menggunakan penelitianyang dilakukan oleh Rustiarini(2013) 

sebelumnya pada KAP di Bali sebagai dasar dari pembuatan penelitian untuk 

menerapkan permasalahan pengaruh Big Five Personality, konflik peran, 

ketidakjelasan peran, komitmen organisasi terhadap kinerja auditor eksternal di 

KAP Semarang dengan menambahkan variable. Demi meningkatkan pemahaman 

akan pengaruh Big Five Personality kinerja auditor di KAP wilayah semarang 

yang diharapkan dapat membantu banyak pihak, terutama KAP wilayah semarang 

dalam melakukan pengoptimalan kinerja para auditornya. Penelitian tentang 

kinerja auditor masih penting dilakukan dan masih relevan hingga sekarang, 
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mengingat kinerja dari masing-masing auditor sangatlah berpengaruh terhadap 

kehandalan dari hasil audit yang dilakukan nantinya. Berdasarkan pemikiran 

diatas, judul penelitian yang dilakukan adalah “PENGARUHBIG FIVE 

PERSONALITY, KONFLIK PERAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN 

KETIDAKJELASAN PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR EKSTERNAL 

DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK WILAYAH SEMARANG”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Big Five Personality dimensi Extraversion memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang? 

2. Apakah Big Five Personality dimensi Conscientiousness memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang? 

3. Apakah Big Five Personality dimensi Openness to experience memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang? 

4. Apakah Big Five Personality dimensi Agreeableness memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang? 

5. Apakah Big Five Personality dimensi Neuroticism memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang? 

6. Apakah konflik peran memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja 

auditor pada KAP di Semarang? 

7. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja auditor pada KAP di Semarang? 
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8. Apakah ketidakjelasan peran memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

kinerja auditor pada KAP di Semarang ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan: 

1. Untuk mengetahui apakah Big Five Personality dimensi Extraversion 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor pada KAP di 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah Big Five Personality dimensi 

Conscientiousness  memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

auditor pada KAP di Semarang. 

3. Untuk mengetahui apakah Big Five Personality dimensi Openness to 

experience memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor pada 

KAP di Semarang. 

4. Untuk mengetahui apakah Big Five Personality dimensi Agreeableness 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor pada KAP di 

Semarang. 

5. Untuk mengetahui apakah Big Five Personality dimensi Neuroticism 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja auditor pada KAP di 

Semarang. 

6. Untuk mengetahui apakah konflik peran memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang. 

7. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang. 
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8. Untuk mengetahui apakah ketidakjelasan peran memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap kinerja auditor pada KAP di Semarang. 

Manfaat Penelitian: 

Bagi akademisi 

penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi tentang konsep relasi 

big five personality, konflik peran, komitmen organisasi, dan ketidakjelasan peran 

terhadap kinerja auditor. 

Bagi Auditor eksternal 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dalam membantu auditor 

dalam menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kinerja auditor. 

Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KAP dalam melakukan 

penempatan auditor ketika penugasan audit oleh client. 

1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Ketidakjelasan Peran(-) 

Konflik Peran(-) 

Komitmen Organisasi(+) 

Kinerja Auditor 

Big Five Personality : 

-Extraversion(+) 

-Agreeableness(+) 

-Conscientiousness(+) 

-Neuroticism(-) 

-Openness to 

Experience(+) 
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1.5. Sistematika Penelitian 

PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian serta sistematikan pembahasan dalam 

penelitian ini. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan 

sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Berisikan mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variable yang 

diperlukan dalam penelitian ini dan metode analisis data. 

HASIL DAN ANALISIS 

Merupakan data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan. 

 


