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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan persaingan dunia usaha pada era globalisasi ini semakin 

ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dituntut harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin untuk 

dapat bertahan. Namun tidak hanya dapat menghimpun klien sebanyak mungkin 

tetapi setiap KAP juga harus memperhatikan kualitas kerja agar semakin 

dipercaya oleh pengguna jasa dan masyarakat luas.  

Belakangan ini auditor di Indonesia menghadapi masalah kegagalan 

penerapan skeptisme profesional yang tepat. Hal tersebutditandai sebagai salah 

satu penyebab terjadinya defisiensi dan kegagalan audit, yang kemudian dapat 

berdampak pada memburuknya reputasi jasa audit dan timbulnya krisis 

kredibilitas (Anggoro dan Kusuma, 2015). Skeptisme profesional merupakan 

sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. 

Keseimbangan sikap antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam 

perencanaan audit dengan prosedur audit yang akan dilakukannya. Dalam 

praktiknya, auditor berada dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, auditor harus 

bersikap independen dalam memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran 

atas laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, namun 

di sisi lain auditor juga harus dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien 

yang telah membayar biaya atas jasa demi kepuasan klien agar tetap memakai 
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jasanya di waktu yang akan datang. Posisi yang dilematis tersebut tentu dapat 

mempengaruhi kualitas auditnya.  

Oleh karena itu, seorang auditor dituntut untuk lebih profesional dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari 

masyarakat, yaitu dengan memberikan jasa profesional yang berkualitas. Karena 

profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan 

yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan 

latar pendidikan tertentu. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya 

adalah menyediakan informasi yang berguna bagi publik untuk pengambilan 

keputusan. 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung profesionalitas akuntan 

dalam melaksanakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu dengan 

disusun dan disahkannya kode etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 

aturan etika Kompartemen Akuntan Publik, Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) dan standar pengendalian mutu auditing yang merupakan acuan yang baik 

untuk mutu auditing. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan 

Indonesia adalah (1) tanggung jawab, (2) kepentingan masyarakat, (3) integritas, 

(4) obyektifitas dan independen, (5) kompetensi dan ketentuan profesi, (6) 

kerahasiaan, dan (7) perilaku profesional.  

Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang baik pula. Seperti yang diungkapkan oleh Don Hellriegel 

(2001) dalam Ramadhanty(2013) bahwa kinerja yang baik dapat dicapai saat (1) 
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tujuan yang diinginkan telah tercapai, (2) moderator (kemampuan, komitmen, 

motivasi) telah tersedia, dan (3) mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, dan 

strategi) telah dijalankan.  

Menurut Hasan dalam Cahyani (2015) pentingnya pendidikan dalam 

peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan. Mengingat pendidikan 

memberikan andil didalam melakukan pemberdayaan organisasi atau 

pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

dituntut pendidikan yang tinggi dalam menangani dan memberikan solusi tentang 

dinamika kerja. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan Nugraha (2015)menjelaskan bahwa 

profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberi 

karakteristik atau menandai suatu profesi atau orang yang profesional. Untuk 

membuktikan profesionalisme seorang auditor harus memiliki latar belakang 

pendidikan dan pengalaman dalam praktik audit juga memahami kejelasan 

perannya sebagai auditor.  

Agustina (2011) menyatakan bahwa ketidakjelasan peran mengacu pada 

kurangnya kejelasan mengenai harapan pekerjaan, metoda untuk memenuhi 

harapan yang dikenal dan/atau konsekuensi dari kinerja atau peranan tertentu. 

Dengan adanya ketidakjelasan peran yang semakin tinggi, auditor harus berusaha 

untuk mencari tahu tugas dan perannya dalam suatu pekerjaan sehingga 

meningkatkan usaha dan pemahaman auditor dalam melaksanakan pekerjaannya 

(Hanna dan Firnanti, 2013). Ketidakjelasan peran akan berdampak negatif pada 

kinerja auditor serta dan menyebabkan munculnya perilaku disfungsi auditor.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, motivasi sehingga penelitian ini perlu 

dilakukan yaitu pertama, auditor menghadapi masalah kegagalan penerapan 

skeptisme profesional yang berdampak pada memburuknya reputasi jasa audit dan 

timbulnya krisis kredibilitas sehingga solusinya adalah memperbaiki kinerja 

auditor. Kedua, demi mendapatkan generalisasi hasil penelitian karena ada 

ketidakkonsistenan pada beberapa hasil penelitian terdahulu. Ketidakkonsistenan 

hasil penelitian tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian Prayitno (2013), Al 

Azhar (2014), serta Hidayat (2015) yang mengungkapkan bahwa ambiguitas atau 

ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, namun penelitian 

Hanna dan Firnanti (2013), Munir (2014), serta Ramadhanty (2013) 

menungkapkan bahwa ambiguitas peran berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitan tersebut mendorong peneliti untuk 

mengambil penelitian terkait isu keperilakuan dalam pengauditan yang 

dikembangkandari penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty (2013) dengan 

judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman, Profesionalisme, dan 

Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Auditor Studi Empiris pada Kantor 

Akuntan Publik di Kota Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang dan pembatasan 

masalah yang telah diuraikan diatas adalah 

1. Apakah tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas 

peran  secara parsial berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

2. Apakah tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas 

peran  secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, 

profesionalisme, dan ambiguitas peran secara parsial terhadap kinerja 

auditor. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, 

profesionalisme, dan ambiguitas peran secara simultan terhadap kinerja 

auditor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat yaitu memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori dan sebagai referensi bagi pembaca 

atau peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan bukti empiris berkaitan dengan pengaruh 

tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas peran 

terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. 

 

 


