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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Auditor merupakan suatu profesi yang bertugas untuk melakukan audit  

laporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai kewajaran dan memberi 

kesimpulan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan Keuangan 

merupakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk melihat kinerja suatu 

perusahaan serta pengambilan keputusan di masa depan.  

Pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai 

kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dan sebagai penentu 

keputusan. Seorang auditor mengambil keputusan audit dimulai dari penerimaan 

tugas hingga pemberian opini audit atau yang biasa disebut audit judgment 

(Handoko, 2003). Dalam melaksanakan tugas audit, auditor harus melaksanakan 

standar pekerjaan lapangan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan 

keuangan yang diaudit yaitu mengumpulkan bukti audit melalui pemeriksaan, 

pengamatan, mengumpulkan keterangan dan konfirmasi (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2001).  Oleh sebab itu diperlukan jasa auditor untuk melakukan  audit 

serta  menjamin kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.  

Judgment auditor memiliki peran yang penting dalam penyusunan 

laporan audit, melalui laporan audit yang diterbitkan oleh auditor maka 

perusahaan dapat mengetahui tingkat kualitas laporan keuangan yang telah 

disusun. Penilaian kinerja auditor sangat penting bagi Kantor Akuntan Publik 

(KAP), Kantor Akuntan Publik bahkan bersedia menghabiskan banyak waktu 
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hingga menggunakan metode yang rumit demi mengukur kinerja anggotanya 

(Fogarty, 1994). 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik dijelaskan bahwa judgment 

yang berikan oleh auditor dilakukan berdasarkan kejadian-kejadian di masa lalu 

hingga masa sekarang yang sedang dialami oleh perusahaan yang diaudit. Profesi 

auditor dituntut untuk jeli dan teliti agar menghasilkan audit judgment yang baik. 

Dengan demikian untuk menghasilkan kinerja yang baik maka auditor harus 

memenuhi standar audit yang berlaku. 

Auditor merupakan profesi yang rentan terhadap stres. Hal ini terjadi 

karena auditor tidak hanya menghadapi ketidakjelasan peran tetapi juga konflik 

peran dalam menjalankan tugas audit. Seorang auditor dituntut untuk mampu 

menyelesaikan tugas dalam waktu singkat, seperti pada saat sibuk dalam beberapa 

bulan seorang auditor dapat bekerja lebih dari sepuluh jam. Beban tugas yang 

semakin banyak dapat memicu role overload (kelebihan beban kerja), keputusan 

audit yang kurang akurat dapat disebabkan oleh tekanan waktu dan banyaknya 

tugas sehingga memicu terjadinya role overload (Jones et al. 2010). 

Profesi auditor juga memiliki beban tanggung jawab untuk menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas. Untuk mencegah kegagalan yang sering terjadi 

saat melakukan audit pada suatu laporan keuangan maka auditor tidak boleh 

dipengaruhi atau terpengaruh dalam pembuatan judgment selama proses audit 

(Praditaningrum, 2012). 

Beberapa faktor yang memengaruhi audit judgment diantaranya role 

stress (tekanan peran) meliputi role conflict (konflik peran) dan role ambiguity 

(ketidakjelasan peran). Hardy dan Conway (1978) menyatakan bahwa konflik 
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peran merupakan suatu kondisi struktur sosial dimana suatu peran sangat bertolak 

belakang dan tidak jelas, sehingga menyulitkan peran seseorang karena 

bertentangan serta sulit diwujudkan. Sedangkan ketidakjelasan peran dapat 

menimbulkan kebingungan karena kurangnya kejelasan dalam pembagian peran 

seseorang dalam bertugas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai apakah role conflict, role ambiguity, dan role overload dapat 

mempengaruhi judgment auditor. Penelitian ini mengangkat topik tentang: 

“Dampak Role Conflict, Role Ambiguity, dan Role Overload Terhadap 

Judgment Auditor”. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

               Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka 

permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah role conflict berpengaruh signifikan terhadap judgment auditor ? 

2. Apakah role ambiguity berpengaruh signifikan terhadap judgment auditor? 

3. Apakah role overload berpengaruh signifikan terhadap judgment auditor ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui: 

1. Untuk memberi bukti dan menganalisis dampak role conflict terhadap 

judgment auditor. 

2. Untuk memberi bukti dan menganalisis dampak role ambiguity terhadap 

judgment auditor. 
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3. Untuk memberi bukti dan menganalisis dampak role overload terhadap 

judgment auditor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.           Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini memberi manfaat untuk perusahaan dalam memilih 

jasa auditor yang digunakan karena perusahaan menggunakan jasa 

auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menentukan keputusan perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

1. Bagi akuntan publik 

Penelitian ini berguna untuk memotivasi akuntan publik agar 

menghasilkan jasa audit yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik 

sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Bagi auditor 

Bagi auditor penelitian ini berguna untuk mengetahui faktor apa saja 

yang menjadi penyebab dan mempengaruhi kinerjanya, sehingga auditor 

bisa mengevaluasi hasil kerja agar hasil kerjanya semakin meningkat. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan bagi para pembaca, juga dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 

Siti Nurjanah, Dampak Role Conflict, Role Ambiguity dan Role Overload Terhadap Judgment Auditor 
Studi Empiris: Kantor Akuntan Publik di Kota Batam, 2018 
UIB Respository©2018



5 
 

                Universitas Internasional Batam 

 

 

4. Bagi klien  

Bagi klien penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam  memilih auditor 

yang memiliki pengalaman kerja dan reputasi yang baik sehingga laporan 

audit yang dihasilkan relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan lebih lanjut yang terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengenai alasan 

pemilihan topik penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas penyusunan 

penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang kerangka teoritis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, model yang mendasari penelitian, model penelitian yang 

digunakan, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai pendekatan dan metode yang digunakan 

seperti rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisa data 

penelitian yang dibutuhkan dalam menjawab perumusan masalah. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian data yang diterima, yang 

terdiri dari analisis statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji 

outlier, hasil uji asumsi klasik beserta hasil pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini membahas mengenai penutup dari tugas akhir yang disajikan 

dalam bentuk kesimpulan dari keseluruhan tugas akhir ini dan hasil 

analisis dari pembahasan bab sebelumnya, serta keterbatasan dalam 

penelitian sebelumnya. 
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