
 

 5

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Persaingan yang semakin global menuntut pihak perusahaan untuk 

mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Terwujudnya efektivitas dan 

efisiensi perusahaan tidak lepas dari kemampuan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dalam penyelarasan antara perencanaan, pengkoordinasian dan 

pengendalian berbagai aktivitas dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dalam persaingan global, perusahaan yang ingin tetap bertahan hidup dan 

berkembang harus dikelola dengan efektif dan efisien. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mempertahankan aset berharga 

yang dimiliki perusahaan. Salah satu aset yang dapat dipertahankan oleh 

perusahaan adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan 

aspek yang sangat penting yang menentukan keefektifan suatu perusahaan.  

Demikian juga dengan auditor, auditor adalah suatu profesi yang salah satu 

tugasnya adalah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan sebuah entitas 

dan memberikan opini atau pendapat mengenai kewajaran terhadap laporan 

keuangan yang telah disajikan oleh kliennya, apakah laporan keuangan yang 

disajikan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, dan apakah standar dan prinsip akuntansi tersebut 

telah diterapkan secara konsisten. Dibutuhkan seorang auditor yang berkualitas 

dan memegang teguh prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang digunakan 
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untuk menunjang kinerjanya. Auditor membantu pihak manajemen maupun pihak 

luar untuk menyediakan laporan keuangan yang obyektif dan dapat dipercaya atas 

kondisi keuangan perusahaan atau organisasi. 

Profesi auditor ini menunjukkan perkembangannya. Hal ini disebabkan 

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa auditor dan 

semakin tumbuhnya usaha-usaha swasta. Disamping itu perkembangan profesi 

auditor juga didorong dengan adanya peraturan – peraturan pemerintah. 

Perusahaan yang akan mengadakan emisi di pasar modal salah satu syarat yang 

harus dipenuhi adalah laporan keuangannya sudah diperiksa oleh auditor dua 

tahun terakhir berturut-turut dengan pendapat wajar. 

Batasan waktu sangatlah penting dipertimbangkan oleh semua Kantor 

Akuntan Publik. Walaupun penentuannya tidak secara formal, perkiraan alokasi 

waktu yang tepat sangat penting karena merupakan dasar yang digunakan untuk 

perkiraan biaya, alokasi staf audit, dan evaluasi kinerja staf auditor. Keuntungan 

lain adalah tersedianya bukti dokumen penugasan kompilasi. Hal ini sesuai 

dengan standar profesional akuntan publik (1994). Standar pekerjaan lapangan 

pertama menyatakan bahwa pelaksanaan audit harus direncanakan dan 

disupervisi. Adanya batasan waktu memungkinkan dilaksanakannya review audit 

yang terkait dengan perkara pengadilan sehingga dapat dilakukan pengujian 

substantif secara profesional. Semakin cepat penyelesaian audit dan semakin 

bagus kualitas audit, akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan klien untuk 

auditor. 
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Ketepatan waktu sebenarnya lebih dari pada suatu keinginan klien. 

Ketepatan waktu diharapkan sebagai suatu bagian yang normal dari jasa auditor. 

Oleh karena itu, ketepatan waktu harus merupakan suatu keharusan bagi setiap 

auditor. Akan tetapi disayangkan, beberapa auditor tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan pada saat klien memerlukannya. 

Walaupun demikian, pentingnya penerapan batasan waktu, pada 

kenyataannya masih sedikit sekali informasi yang tersedia berkaitan dengan 

pengaruhnya terhadap kinerja auditor. Pengetahuan tentang hal ini semestinya 

merupakan hal penting untuk dipertimbangkan karena alokasi waktu tugas audit 

akan secara signifikan mempengaruhi biaya audit maupun efektivitas audit. 

Khususnya, informasi tentang hal ini akan menjadi dasar argumen tentang alasan 

mengapa biaya audit sangat diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya 

untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi salah 

satu kunci keberhasilan karir auditor di masa depan (Commission on Auditors’ 

Responsibilities Report, 1978). Penetapan batasan waktu pada tugas audit akan 

berdampak kurang efektif terlaksananya audit atau auditor pelaksana akan 

cenderung mempercepat pelaksanaan audit. Sebaliknya, bila penetapan batasan 

waktu terlalu lama hal ini akan berpengaruh negatif pada biaya dan efektivitas 

pelaksanaan audit. Apabila waktu pelaksanaan audit terlalu lama, ada 

kemungkinan kantor akuntan akan kehilangan klien, dan hal ini akan berakibat 

pada tingginya biaya audit (Agus Sumekto, 2004) 

Kinerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku 

karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu bukti bahwa kinerja 
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seorang karyawan sudah efektif adalah dengan melihat penyelesaian pekerjaan 

tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dalam profesi auditor misalnya, 

penyelesaian audit dapat dilakukan tepat pada batasan waktu yang telah 

ditentukan. Penetapan batasan waktu dilakukan agar dapat meminimalkan biaya 

audit. Dalam beberapa kasus, pemberlakuan batasan waktu sangat diperlukan oleh 

perusahaan karena berpengaruh pada kinerja auditor yang baik, oleh karena itu 

pemberlakuan batasan waktu harus diupayakan agar tidak terlalu memakan 

banyak waktu sehingga perusahaan masih memiliki kesempatan untuk 

memperoleh manfaat atau keuntungan atas peningkatan kinerja dari karyawan. 

Kualitas kinerja auditor berhubungan dengan kualifikasi keahlian, 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti audit, dan sikap 

independensi auditor terhadap klien (Setyarini, 2005). Jika seorang auditor dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara profesional maka laporan audit yang 

dihasilkan juga akan berkualitas. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa batasan waktu secara konsisten berhubungan dengan perilaku 

disfungsional auditor yang merupakan ancaman serius terhadap kualitas audit. 

Sehingga auditor dengan tingkat profesionalisme tinggi akan sangat 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

Pada lingkungan profesi auditor pemberlakuan batasan waktu telah 

didokumentasikan dengan baik lewat berbagai literatur profesional dan akademik. 

Berbagai penelitian untuk mengidentifikasikan berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja auditor juga telah dilakukan. Agus Arianto Toliy mengutip 

kesimpulan Pasewark dan Strawser (1996), mengatakan bahwa dengan 
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meningkatkan level komitmen profesional, batasan waktu yang dimiliki auditor 

akan menekan kinerja auditor yang baik. 

Selain batasan waktu sangat penting, hal lain yang tidak kalah pentingnya 

adalah kompleksitas tugas. Akuntan selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang 

kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan lainnya. Dalam 

lingkungan kerja pengauditan, tim audit akan melakukan perencanaan bersama 

staf audit untuk menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap staf 

audit dan juga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut (Ari 

Kuncara, 2005). Dalam menentukan tugas yang harus dilakukan dan waktu yang 

tersedia ditentukan berdasarkan persepsi ketua tim audit terhadap tingkat 

kompleksitas tugas serta pengalaman staf audit. Ketua tim audit akan cenderung 

memberikan tugas yang tingkat kompleksitasnya tinggi kepada staf audit yang 

berpengalaman. Tetapi ada kemungkinan bahwa staf audit yang ada tidak 

mempunyai pengalaman yang sesuai dengan tugas yang harus dikerjakan. Dalam 

kondisi seperti itu, staf audit akan mendapat tugas yang tidak sesuai dengan 

pengalamannya. Sehingga dalam setiap penugasan audit, dimungkinkan bahwa 

staf audit akan mendapatkan tugas dari yang sifatnya kompleks sampai dengan 

tugas yang sifatnya simpel. Padahal dalam lingkungan pengauditan, kinerja staf 

audit dievaluasi berdasarkan kecepatan dan keefektifannya dalam menyelesaikan 

setiap tugas audit yang diterimanya. 

Dari referensi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Agus 

Sumekto (2001) dengan judul “Dampak Batasan Waktu Pada Kinerja Auditor”, 

dan Setyarini (2005), penelitian ini akan menggunakan satu variabel lain, yaitu 
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kompleksitas tugas yang penelitiannya pernah dilakukan oleh Ari Kuncoro (2005) 

dengan judul “Kompleksitas Tugas dan Efektivitas”. Penelitian lainnya adalah 

yang pernah dilakukan oleh Zulaikha (2006) dengan judul “Pengaruh Interaksi 

Gender, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit 

Judgment”. 

Penulis menggunakan subyek staf audit KAP di Kota Semarang. Tujuan 

yang ingin dicapai melalui penelitian ini, selain untuk menambah bukti empiris 

mengenai topik ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh batasan waktu 

terhadap kinerja auditor. Selain itu penulis juga ingin membuktikan apakah 

variabel kompleksitas tugas akan mempengaruhi kinerja auditor pada staf audit 

KAP khususnya di Kota Semarang.   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH BATASAN WAKTU DAN KOMPLEKSITAS TUGAS 

TERHADAP KINERJA AUDITOR” 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah semakin mampu seorang auditor untuk menyelesaikan audit 

sesuai dengan kesepakatan waktu maka kinerja auditor semakin tinggi? 

2. Apakah semakin tinggi kompleksitas tugas maka kinerja auditor 

semakin tinggi? 
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui apakah semakin mampu seorang auditor untuk 

menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu maka 

kinerja auditor semakin tinggi. 

2. Mengetahui apakah semakin tinggi kompleksitas tugas maka 

kinerja auditor semakin tinggi. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan pertimbangan bagi perusahaan, khususnya Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dalam mengelola sumber daya manusia 

untuk memberikan gambaran tentang cakupan, metode, dan 

hasil riset tentang pengaruh batasan waktu dan kompleksitas 

tugas terhadap kinerja auditor. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bukti 

empiris, khususnya dalam hal pengaruh batasan waktu dan 

kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. Dengan adanya 

gambaran riset yang telah dilakukan dalam bidang ini, 
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diharapkan akan tergali kemungkinan riset yang potensial 

untuk dilakukan di masa datang. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan serta menambah wawasan dan pengetahuan 

berkaitan dengan batasan waktu, kompleksitas tugas, dan 

kinerja auditor. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah pemahaman isi skripsi ini, maka dibuat suatu 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I :   PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi teori dan pengembangan hipotesis sebagai dasar penilaian 

dalam pembahasan masalah dan analisis yang akan diuraikan dalam bab 

empat dengan mengambil berbagai literatur mengenai batasan waktu, 

kompleksitas tugas, dan kinerja auditor. Teori merupakan suatu 

kumpulan konsep, definisi, kerangka pikir, dan penelitian sebelumnya. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi mengenai sumber dan jenis data yang digunakan, definisi, 

dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan 

metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

 Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum responden, statistik, 

pengujian hipotesis, dan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V :  PENUTUP 

 Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi 

dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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