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BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Auditor selalu mengandalkan bukti yang diberikan oleh klien dalam 

membuat keputusan, bukti akan dicari ketika adanya ketidaksesuaian fluktuasi 

ataupun penilaian di dalam akun klien yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

Salah satu kekhawatiran dari bukti klien adalah ketidaklengkapan bukti yang 

dapat menimbulkan keputusan audit yang tidak tepat. Penelitian terdahulu 

menyarankan auditor harus memprioritaskan bukti yang diterima dari klien yang 

jabatannya lebih tinggi dan relatif rendah terhadap auditor sehingga dapat 

memperkecil kemungkinan terjadi bias dalam laporan audit (Noteberg et al., 

2006). Auditor dalam melakukan tugasnya akan berhati-hati dalam merancang, 

melaksanakan seluruh prosedur dan membuat kesimpulan berdasarkan 

pemeriksaan yang objektif serta jelas. Keputusan auditor harus didukung oleh 

bukti yang relevan, lengkap serta sesuai dan sejalan dengan standar audit, standar 

akuntansi keuangan dan aturan hukum yang berlaku (Sila et al., 2013). Audit 

secara umum adalah proses terstruktur serta secara objektif mengevaluasi dan 

memperoleh bukti asersi mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi yang 

bertujuan memastikan tingkat korespondensi antara asersi dan kriteria yang telah 

ditetapkan serta menyampaikan hasil tersebut kepada pengguna yang tertarik 

(Raffa, 2003).

Konflik peran (role conflict) merupakan faktor yang mempengaruhi audit 

judgement. Konflik peran muncul ketika mekanisme organisasi tidak sejalan 

dengan aturan, norma, independensi profesional dan etika, kondisi ini dapat 
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terjadi disebabkan oleh penerimaan dua perintah dalam waktu bersamaan serta 

jika satu perintah dijalankan, maka dapat menyebabkan perintah lain terabaikan 

(Afifah et al., 2015). Menurut Kahn et al. (1964) dalam Novriansa dan Sugiyanto 

(2016), teori peran menyatakan bahwa ketika individu dihadapkan dengan 

ketidakcocokan antara peran dan harapan secara bersamaan dan kepatuhan pada 

satu harapan dari satu peran akan membuat sulit atau tidak mungkin untuk 

memenuhi harapan peran lain secara efektif, maka saat itu individu tersebut 

mengalami konflik peran. Role Conflict dapat memberikan dampak negatif pada 

perilaku individu, menimbulkan perasaan tidak nyamaan saat menjalankan tugas 

serta menurunkan motivasi dalam bekerja karena menimbulkan ketidakpuasan 

kerja, ketegangan kerja yang menyebabkan penurunan kinerja dalam membuat 

keputusan secara keseluruhan (Fanani et al., 2008).

Ambiguitas peran (role ambiguity) juga mempengaruhi pengambilan 

keputusan auditor. Jauharia et al. (2016) menyatakan ambiguitas peran dapat 

terjadi akibat kurangnya atau kejelasan informasi yang cukup untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan ekspektasi. Ambiguitas peran dapat muncul ketika auditor 

tidak diberikan kejelasan standar, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melaksanakan tugasnya (Novriansa & Sugiyanto, 2016). Fanani et al. (2008) 

menyatakan ambiguitas peran yang dialami oleh individu akan menjalankan tugas 

secara kurang efektif, merasa cemas serta menimbulkan ketidakpuasan kerja 

dibanding individu lain yang menyebabkan penurunan kinerja dalam membuat 

keputusan secara keseluruhan. Menurut Kahn et al. (1964) dalam Novriansa dan 

Sugiyanto (2016), teori peran juga menyatakan bahwa individu tidak memiliki 
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informasi yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang efektif dalam peran 

tertentu maka saat itu individu tersebut mengalami ambiguitas peran.

 Dalam pembuatan keputusan auditor, faktor lain yang dapat 

mempengaruhi auditor ialah kelebihan beban kerja (role overload). Role overload 

ialah suatu keadaan auditor ketika dituntut untuk melakukan tugas yang sangat 

banyak dan membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikan tugas 

tersebut serta tidak sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki (Jauharia et 

al., 2016). Kahn et al. (1964) dalam Irham et al. (2017) mendefinisikan kelebihan 

beban kerja sebagai tuntutan peran auditor yang luas sehingga individu tidak 

dapat mencapai apa yang diharapkan dari peran tersebut dalam jangka waktu yang 

ditentukan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor adalah gender. Pada 

umumnya tingkat penalaran moral wanita lebih tinggi dibanding pria dan terdapat 

perbedaan persepsi selama proses pengambilan keputusan etis (Ika et al., 2011). 

Chung dan Monroe (1998) mengkategorikan perbedaan gender menjadi agentic 

dan communal goals. Agentic goals merupakan sikap penegasan diri (self-

assertion), pencapaian diri (self-achievement), dan fokus pada diri sendiri (self-

focused) sehingga proses informasi menjadi lebih selektif, fokus, serta sejalan 

dengan tujuan mereka dan deskripsi ini cocok untuk pria, sedangkan wanita lebih 

cocok pada communal goals yang lebih peka dan impersonal terhadap 

keprihatinan diri serta orang lain sehingga solusi dari wanita menunjukkan 

hubungan yang saling bergantung dan pemrosesan informasi lebih komprehensif.

Pengalaman mempengaruhi audit judgement karena pengalaman 

merupakan hal yang telah dialami, dirasakan, dijalani, ditanggung dan seterusnya, 
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sehingga pengalaman merupakan penggabungan dari semua hal yang hidup, 

dirasakan, dialami, dan dilahirkan melalui interaksi berulang-ulang dengan objek 

maupun subjek lain, sifat, ide, keadaan dan penginderaan. Seseorang yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang tugas yang dikerjakan akan 

melaksanakan pekerjaan  lebih baik jika dibandingkan seseorang yang kurang 

berpengalaman dan berpengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya 

(Ika et al., 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan sebuah penelitian 

yang berjudul “Dampak Role Conflict, Role Ambiguity, Role Overload, Gender, 

Audit Experience Terhadap Audit Judgement”. 

1.2 Permasalahan Penelitian

Penelitian mengenai keputusan auditor (audit judgement) telah banyak 

diteliti oleh peneliti sebelumnya (misalnya Jauharia et al. (2016); Parama et al. 

(2014); Pasanda dan Paranoan (2013); Surtikanti dan Novianti (2015); Irham et al. 

(2017)), akan tetapi hasil penelitian sebelumnya terdapat perdebatan dan 

perbedaan pendapat mengenai variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi 

keputusan auditor dan berhubungan dengan konflik peran, konflik ambiguitas, 

kelebihan beban kerja, gender, dan pengalaman auditor. Kondisi stress merupakan 

kondisi yang sangat rentan dialami oleh auditor dikarenakan berbagai faktor salah 

satunya tuntutan pekerjaan sesuai ekspektasi sehingga kondisi tersebut dapat 

menyebabkan penurunan kualitas kinerja auditor dalam membuat keputusan 

(Jauharia et al., 2016).
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Penelitian ini menguraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

keputusan auditor (audit judgement) untuk membantu auditor dalam mengatasi 

masalah atau kendala yang dialami oleh auditor sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kinerja suatu auditor.

1.3 Pertanyaan Penelitian

a. Apakah role conflict berpengaruh terhadap audit judgement?

b. Apakah role ambiguity berpengaruh terhadap audit judgement?

c. Apakah role overload berpengaruh terhadap audit judgement?

d. Apakah gender berpengaruh terhadap audit judgement?

e. Apakah audit experience berpengaruh terhadap audit judgement?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

a. Mengetahui pengaruh role conflict terhadap audit judgement

b. Mengetahui pengaruh role ambiguity terhadap audit judgement

c. Mengetahui pengaruh role overload terhadap audit judgement

d. Mengetahui pengaruh gender terhadap audit judgement

e. Mengetahui pengaruh audit experience terhadap audit judgement

1.4.2 Manfaat

Beberapa kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Akademisi

Memberikan informasi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan 

dibidang akuntansi khususnya audit terutama tentang pengaruh konflik 
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peran, ambiguitas peran, kelebihan beban kerja, gender, dan pengalaman 

auditor pada audit judgement.

b. Masyarakat

Memberikan dan menguraikan informasi-informasi yang dibutuhkan 

secara jelas pada masyarakat sehingga dapat mempercayakan pemprosesan 

audit laporan keuangan pada akuntan publik.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut merupakan sistematika pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mejelaskan latar belakang, perumusan masalah, manfaat, 

tujuan dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang kerangka-kerangka teoritis yang berkaitan dan 

relevan pada topik penelitian, sumber model penelitian serta rumusan 

hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek perrancangan, definisi operasional 

variabel dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data serta 

metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengujian data menggunakan program 

akuntansi SPSS versi 22, penganalisaan data serta hasil uji hipotesis.
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang penutup terdiri atas kesimpulan, keterbatasan 

dan saran untutk penelitian selanjutnya.
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