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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang   

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peran yang sangat penting dalam memeriksa 

laporan keuangan yang bermanfaat untuk pihak yang mengambil keputusan dengan menjaga 

objektivitas auditornya dalam bertugas. Dalam melaksanakan penugasannya, auditor 

memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien (Trisnaningsih, 2007). 

Dalam mempertimbangkan hasil auditnya seorang auditor yang menjunjung tinggi 

integritas akan bertindak objektif dan tegas. Auditor yang bertindak adil tanpa dipengaruhi 

tekanan dan kepentingan pribadi akan mempertahankan objektivitas. Dalam menegakkan 

independensinya seorang auditor tidak akan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal 

dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan 

(Hanif, 2013). Prinsipnya, dalam setiap penugasannya auditor harus bersikap objektif sehingga 

hasil yang diperoleh menunjukkan informasi yang dapat diandalkan dan bermanfaat bagi 

pemakainya (Lautania, 2011). 

 Tanggungjawab seorang auditor yaitu memeriksa dan memberikan pendapat atas 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas dengan standar auditing yang berlaku (Sanjaya, 

2017). Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus berpegang pada standar auditing 

dan kode etik akuntan yang relevan (Indonesia, I. A. 2018).  Standar auditing yang berlaku 

umum di Indonesia diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini diadopsi dari 

GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) yang diterbitkan oleh AICPA (American 

Institute of Certified Public Accountant) di Amerika. Standar auditing tersebut meliputi 3 
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standar yaitu : standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar 

auditing ini harus diterapkan dalam sistem audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor 

independen. Standar ini dapat diterapkan tanpa memandang ukuran besar kecilnya usaha klien, 

bentuk organisasi bisnis, jenis industri, maupun orientasi usaha klien (Mauludy dan Hikmah, 

2018). 

Kinerja auditor adalah ukuran hasil penugasan dari auditee dan menjadi tanggungjawab 

auditor yang dapat dijadikan ukuran prestasi untuk menilai suatu pekerjaan yang telah 

dilaksanakan (Mindarti, 2015). Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan 

dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan 

organisasi. Hanif (2013) mengemukakan bahwa pencapaian kinerja auditor yang lebih baik 

harus sesuai dengan standar akuntansi umum yang berlaku 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. 

Fenomena khusus yang berkaitan dengan kinerja auditor terjadi pada kasus berikut: 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Rabu ini (8/7/2020) kembali menggelar sidang 

lanjutan kasus mega skandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pengadilan 

Negeri Jakpus menghadirkan beberapa saksi, di antaranya adalah Fadian Dwiantara, yang 

sebelumnya menjabat sebagai tim audit internal Jiwasraya. Berdasarkan temuannya, 

kecurangan atau fraud yang terjadi di Jiwasraya sudah terdeteksi sejak lama. Tepatnya, pada 

2018 saat tim audit internal menemukan beberapa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 

oleh tim pengelola investasi Jiwasraya yang menyalahi aturan pedoman investasi Jiwasraya. 
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Fenomena khusus yang berkaitan dengan kinerja auditor eksternal terjadi pada kasus 

berikut: Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada 

masing-masing Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny dan Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini 

diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Mengutip pengumuman di 

website Kementerian Keuangan (28/8/2018), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah 

melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi 

pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Hal ini terkait dengan audit yang dilakukan oleh 

kedua akuntan publik atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP 

Finance) tahun buku 2012 hingga 2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK melakukan 

pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik dimaksud. Hasil pemeriksaan 

menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya 

mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum 

atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah 

pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang 

pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan 

Konsumen. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya 

skeptisisme profesional. Berdasarkan fenomena di atas, pada kasus tersebut jika dikaitkan 

dengan kinerja auditor menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja auditor. Baik atau 

tidaknya kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya time budget 

pressure seorang auditor. 

Penelitian tentang kinerja auditor telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Anggraeni 

dan Rasmini (2017) dan Dharmadiaksa dan Budiartha (2018). Time budget pressure atau 

anggaran waktu berkaitan erat dengan biaya audit, di mana semakin cepat waktu pelaksanaan 
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audit maka biaya audit yang dikeluarkan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Anggaran waktu 

memaksa auditor untuk cepat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan anggaran waktu yang 

telah diberikan. Anggaran waktu yang telah dianggarkan dapat mengakibatkan penurunan 

kualitas kinerja dari seorang auditor. Anggraeni (2017) melaporkan bahwa time budget 

pressure berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Penelitian Dharmadiaksa (2018) juga 

menemukan bukti yang sama bahwa time budget pressure berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor.  

Perilaku disfungsional audit merupakan perilaku yang dilakukan oleh auditor dalam 

melaksanakan proses auditnya yang dapat menurunkan kualitas hasil audit, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  Perilaku disfungsional audit merupakan reaksi terhadap 

lingkungan (Donnelly, 2003). Beberapa perilaku disfungsional yang membahayakan kualitas 

audit yaitu underreporting of time, premature sign off, dan altering/replacement of audit. 

Underreporting of time merupakan mengubah atau mengganti prosedur audit yang telah 

ditetapkan dalam standar auditing. Dengan mengubah prosedur audit yang telah ditetapkan 

dapat mempengaruhi secara langsung kualitas hasil audit. Premature sign off merupakan 

perilaku menyimpang auditor dalam melakukan audit dengan menghilangkan beberapa 

langkah prosedur audit tanpa menggantinya dengan prosedur yang lain. Perilaku ini dapat 

memberikan dampak kurang efektifnya bukti audit. Altering/replacement of audit merupakan 

tindakan menyimpang yang dilakukan auditor dengan cara tidak melaporkan seluruh waktu 

audit yang yang digunakan untuk melaksanakan tugas audit. Perilaku ini dapat menyebabkan 

keputusan personil yang kurang baik, menutupi kebutuhan revisi anggaran, dan menghasilkan 

time pressure untuk audit di masa yang tidak diketahui. Semakin tinggi perilaku disfungsional 

akan menurunkan kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan (Lautania, 2011) menyatakan 

bahwa perilaku disfungsional audit berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku disfungsional adalah 

dengan meningkatkan motivasi kerja pada auditor tersebut. Motivasi kerja yang tinggi 

diharapkan akan membawa keberhasilan kerja bagi auditor dan dapat mendorong tercapainya 

kepuasan kerja (Badjuri, 2009). Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja, 

sehingga kinerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan 

orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya 

pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah 

ditentukan, serta orang senang melakukan pekerjaannya. Jika seorang auditor  mempunyai 

motivasi kerja tinggi maka cenderung memiliki prestasi kerja atau kinerja yang tinggi, 

sebaliknya auditor yang motivasi kerjanya rendah, maka akan menurunkan kinerjanya, 

sehingga dengan adanya penerapan atau pemberian motivasi yang benar akan meningkatkan 

kinerja itu sendiri. Averina (2013), Johana (2012), Kurniawati (2012), Santoso (2012), Pamutri 

(2009), dan (Rahayu, Sulistyaningtyas (2019), Safitri (2008), dan Tami (2012) menunjukan 

bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.  

Stres yang dialami seseorang yang berhubungan dengan pekerjaanya disebut stres 

kerja. Stres merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena adanya 

kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya, kondisi-kondisi tersebut dapat diperoleh dari 

dalam maupun dari luar diri seseorang (Pamutri, 2009). Tingkat stres atas kondisi-kondisi yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir, dan kondisi seorang tergantung kepada daya terima dan respons auditor. Ketegangan 

tertentu yang terjadi pada seorang auditor mungkin menimbulkan stres kerja pada auditor 

tertentu, tetapi merupakan tantangan bagi auditor lainnya.  Semakin tinggi stress kerja akan 

menurunkan kinerja seseorang. Panjaitan (2014) menunjukkan stress kerja berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. 
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Lama bekerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin lama 

seseorang bekerja maka, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pekerja tersebut. 

Sebaliknya, semakin singkat masa kerja berarti semakin sedikit pengalaman yang 

diperolehnya. Lama bekerja memberikan keahlian dan keterampilan kerja yang cukup namun 

sebaliknya, keterbatasan pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keterampilan dan keahlian 

yang dimiliki semakin rendah. Semakin lama bekerja seseorang akan meningkatkan kinerja 

(Kurniawati, 2012). 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor adalah hubungan dengan rekan kerja. 

Hubungan dengan rekan kerja adalah sekelompok auditor yang bekerja secara individu maupun 

berkelompok. Kegiatan yang dilakukan auditor tidak lepas dari keberadaan orang lain. Keadaan 

ini berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan rekan kerja dalam melakukan tugas.  

Panjaitan (2014)  menjelaskan bahwa hubungan dengan rekan kerja berperan cukup 

penting dalam pencapaian tujuan perusahaan dan berpengaruh terhadap kinerja auditor lainnya 

karena auditor merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perusahaan, namun bukan 

merupakan bagian yang penting. Hal ini berarti bahwa kondisi disharmonisasi antara auditor 

dan jumlah hubungan dengan rekan kerja yang tidak mengganggu seorang auditor dalam 

bekerja. Semakin baik hubungan dengan rekan kerja maka akan berpengaruh pada peningkatan 

kinerja. Penelitian yang dilakukan Nababan (2016) menyatakan bahwa  hubungan dengan 

rekan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat pelanggaran–

pelanggaran yang membawa dampak pada kualitas audit dan hasil laporan keuangan auditan. 

Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu time budget pressure, 

perilaku disfungsional, hubungan dengan rekan kerja, motivasi kerja, stres kerja, dan lama 

bekerja dengan menambah variabel hubungan dengan rekan kerja. 
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Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai: “PENGARUH TIME BUDGET 

PRESSURE, PERILAKU DISFUNGSIONAL, MOTIVASI KERJA, STRES KERJA, 

LAMA BEKERJA DAN HUBUNGAN DENGAN REKAN KERJA TERHADAP 

KINERJA AUDITOR”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang ada, maka perumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah time budget pressure berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

2. Apakah perilaku disfungsional berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

4. Apakah stress kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor? 

5. Apakah lama bekerja berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

6. Apakah hubungan dengan rekan kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh time budget pressure terhadap kinerja auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional terhadap kinerja auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh stress kerja   terhadap kinerja auditor 

5. Untuk mengetahui pengaruh lama bekerja terhadap kinerja auditor. 

6. Untuk mengetahui pengaruh hubungan dengan rekan kerja terhadap kinerja auditor. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis tentang pengaruh time 

budget pressure, perilaku disfungsional, motivasi kerja,    stress kerja, lama bekerja, 

dan hubungan dengan rekan kerja terhadap kinerja auditor. 

b. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada auditor tentang pentingnya 

time budget pressure, perilaku disfungsional, motivasi kerja,   stress kerja, lama 

bekerja, dan hubungan dengan rekan kerja 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   
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Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, diantaranya adalah time 

budget pressure, perilaku disfungsional, motivasi kerja, stres kerja,  lama bekerja dan 

hubungan dengan rekan kerja terhadap kinerja auditor. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi perilaku disfungsional akan 

menurunkan kinerja auditor.  Jika seorang auditor yang mempunyai motivasi kerja tinggi 

cenderung memiliki prestasi kerja atau kinerja yang tinggi, dan sebaliknya mereka yang 

prestasi kerjanya rendah dimungkinkan karena motivasi kerjanya rendah, sehingga dengan 

adanya penerapan atau pemberian motivasi yang benar akan meningkatkan kinerja itu sendiri.  

Semakin tinggi stress kerja akan menurunkan kinerja seseorang.  Semakin lama seseorang 
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bekerja maka akan meningkatkan kinerja. Apabila ada konflik dengan hubungan dengan rekan 

kerja, maka akan menurunkan kinerja auditor. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab, yaitu : 

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini. 

Bab II Merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan 

sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data yang 

akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

Bab IV Merupakan bab yang berisi hasil analisis data dan pembahasan. 

Bab V Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


