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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di 

mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh 

kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan 

keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan 

jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit 

yang dilakukannya. 

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam 

menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik 

akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 

Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam 

melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia 

dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk 

memenuhi kepentingan pribadinya (Ardini, 2010). 

Untuk menjadi auditor profesional, sangat dipengaruhi adanya keterampilan 

atau keahlian khusus. Tuntutan pekerjan tinggi dan kemampuan untuk bersikap 

profesional menjadi tantangan yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Seorang 

auditor independen mengambil keputusan tidak berdasarkan kepentingan klien, 

pribadi maupun pihak lainnya, melainkan berdasarkan fakta dan bukti yang berhasil 

dikumpulkan selama penugasan. Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan 
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oleh kinerja auditor. Kinerja auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien 

maupun publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan. 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 

yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Pengertian kinerja 

auditor menurut Mulyadi (2002) adalah akuntan publik yang melaksanakan 

penugasan pemeriksaan secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan 

atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

Struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang 

dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, 

keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan alat-alat dan kebijakan 

audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor melakukan audit 

(Fanani dkk., 2008). Individu yang diharuskan berinteraksi dengan banyak orang 

baik di dalam maupun di luar organisasi dengan keinginan dan harapan yang 

beraneka ragam akan mengalami tekanan peran (role stress). Adanya konflik peran 

dan ketidakjelasan peran merupakan suatu hal yang cukup berpengaruh, tidak hanya 

bagi auditor itu sendiri dalam hubungannya dengan tekanan pekerjaan, kepuasan 

kerja dan menurunnya kinerja, tetapi juga bagi organisasi tempat mereka bekerja 

yang berpengaruh pada kualitas kerja yang tidak sesuai dengan harapan.  

Konflik peran adalah suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota 

organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja sehingga bisa 

menurunkan kinerja secara keseluruhan. Ketidakjelasan peran muncul karena tidak 
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cukupnya informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau 

pekerjaan yang diberikan dengan cara yang memuaskan (Fanani dkk., 2008). Dalam 

kondisi seperti ini timbul konflik antara tugas yang diemban oleh KAP sehingga 

mempengaruhi kinerja auditor. 

Penerapan good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu 

usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. Penerapan good 

governance dapat didefinisikan dengan seberapa jauh penerapan atas konsep tata 

kelola perusahaan yang baik oleh auditor. Penerapan good governance merupakan 

wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang 

baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam 

urusan bisnis maupun pelayanan publik (Sapariyah, 2011). 

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh 

struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran dan penerapan good governance 

terhadap kinerja auditor. Fanani dkk. (2008) meneliti tentang pengaruh struktur 

audit, konflik peran dan ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor KAP di Jawa 

Timur. Hasilnya adalah struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor; 

serta konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Agustina (2009) meneliti tentang pengaruh konflik peran dan ketidakjelasan 

peran terhadap kinerja auditor KAP yang bermitra dengan KAP Big Four di Jakarta. 

Hasilnya adalah konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor; serta 

ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Ramadhan (2011) meneliti tentang pengaruh struktur audit dan 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor KAP di Jakarta. Hasilnya adalah 
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struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor; serta ketidakjelasan 

peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Bamber dkk. (1989) meneliti tentang pengaruh konflik peran dan 

ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. Hasilnya adalah konflik peran 

berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor; serta ketidakjelasan peran 

berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Sapariyah (2011) meneliti tentang pengaruh penerapan good governance 

terhadap kinerja auditor KAP di Surakarta. Hasilnya adalah penerapan good 

governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Wati dkk. (2010) meneliti 

tentang pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja auditor. Hasilnya 

adalah penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Ayu (2009) meneliti tentang pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja 

auditor KAP di Yogyakarta. Hasilnya adalah penerapan good governance 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Fanani dkk. (2008) yang meneliti 

tentang pengaruh struktur audit, konflik peran dan ketidakjelasan peran terhadap 

kinerja auditor dengan menambah variabel penerapan good governance yang 

diambil dari penelitian Sapariyah (2011).  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan 

Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Auditor.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 
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Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah struktur audit berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

2. Apakah konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor? 

3. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor? 

4. Apakah penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. 

4. Untuk menguji pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja 

auditor. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis bagi penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan 

peneliti selanjutnya tentang pengaruh struktur audit, konflik peran, 

ketidakjelasan peran dan penerapan good governance terhadap kinerja 

auditor. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis bagi penelitian ini adalah bagi pimpinan KAP dan para 

auditor, setelah mengetahui dari struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan 

peran dan penerapan good governance mana yang berpengaruh terhadap 

kinerja auditor, dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja 

auditor. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

H1 (+) 

H2 (-) 

 

     H3 (-)       

 

H4 (+) 

 

 

Gambar 1.1.  Kerangka Pikir  
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur audit (H1), 

konflik peran (H2), ketidakjelasan peran (H3) dan penerapan good governance (H4) 

terhadap kinerja auditor. Pengertian kinerja auditor menurut Mulyadi (2002) adalah 

akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara obyektif atas 

laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Dalam penelitian ini, pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, 

konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini serta penelitian 

terdahulu. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian berisi gambaran umum 

objek penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, uji 

alat pengumpulan data serta teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi berbagai perhitungan yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 




