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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah      

 Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya 

adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik 

sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung 

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi 

dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan publik tersebut mempunyai 

peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan 

atau laporan keuangan suatu entitas.       

 Pada pemerintahan sekarang mengharuskan adanya transparansi laporan 

keuangan. Pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya laporan keuangan 

yang benar, dapat dijadikan sebagai pengambil sebuah keputusan dan bukan 

disalah gunakan untuk dimanipulasi. Beberapa tahun terakhir di dalam profesi 

akuntan banyak mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat. 

  Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan 

akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Namun, 

integritas dan objektivitas para akuntan publik sudah mulai diragukan oleh pihak 

yang berkepentingan dan adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas 

audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak 

skandal yang melibatkan akuntan publik (Tjun et al, 2012).  
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  Sebagai contoh, kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik mitra Ernst 

dan Young’s (EY) di Indonesia yakni KAP Purwantoro, Suherman dan Surja 

dikenakan denda senilai US$ 1 juta kepada regulator Amerika Serikat yang 

disebabkan karena telah melakukan  audit tidak sesuai prosedur terhadap laporan 

keuangan kliennya. Hal ini diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan 

Akuntan Publik AS (PCAOB) pada hari kamis 19 Februari 2017. Anggota 

jaringan EY di Indonesia mengumumkan hasil audit atas perusahaan 

telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atau bukti yang 

tidak memadai.        

 Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan 

kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka mengemukakan bahwa 

hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang 

akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun, 

afiliasi Ernst dan Young’s (EY) indonesia merilis laporan hasil audit dengan 

status wajar tanpa pengecualian.     

  PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas 

audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan 

audit yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB 

selain mengenakan denda US$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor 

mitra EY yang vterlibat dalam audit pada 2011, Roy Iman Wirahardja, senilai 

US$ 20.000 dan larangan praktik selama lima tahun. Mantan Direktur EY Asia-

Pasific James Randall didenda US$ 10.000 dan dilarang berpraktik selama satu 

tahun.   
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  Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk 

kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

untuk memperoleh bukti audit yang cukup. Dari kasus- kasus diatas, 

menimbulkan dampak kekhawatiran bagi para pengguna laporan audit. Mereka 

mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 

bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku di Indonesia.        

  Banyaknya kasus manipulasi data keuangan dan kerjasama antara auditor 

dan perusahaan. Hal ini bisa mengancam hasil dari kualitas audit dan nama baik 

auditor. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, 

khususunya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini 

penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Tempo.co, 2017).  

  Hal tersebut bisa saja disebabkan karena akuntabilitas Auditor, Role 

Conflict dan ambiguitas peran auditor. sehingga membuat auditor tidak dapat 

mengambil keputusan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Disinilah pentingnya 

peranan auditor dalam memberikan ketepatan pengambilan keputusan bagi auditor 

terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen.    

  Kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan 

kepada lingkungannya (Mardisar dan Sari, 2007). Messier dan Quilliam (1992) 
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dalam Mardisar dan Sari (2007) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang 

dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil 

keputusan.      

  Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “accountability” yang 

memiliki berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan 

atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Dalam Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP (2007) dijelaskan bahwa akuntabilitas 

juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit 

organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, 

dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas 

secara periodik. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Akuntabilitas Auditor adalah dorongan psikologi atau kejiwaan yang mana bisa 

mempengaruhi kualitas kinerja auditor untuk mempertanggungjawabkan 

tindakannya serta dampak yang ditimbulkan akibat tindakannya tersebut kepada 

lingkungan dimana auditor tersebut melakukan aktivitasnya.    

  Teori yang dikemukakan oleh Abdul Hafiz (2012:11) bahwa Akuntabilitas 

adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik. Jadi semakin tinggi akuntabilitas yang 

dimiliki auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian 

yang dilakukan oleh Burhanuddin (2016) dan Bustami (2012), menunjukkan hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa Akuntabilitas Auditor berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Audit.   
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  Konflik peran (role conflict) timbul karena adanya dua perintah berbeda 

yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan 

mengakibatkan diabaikannya perintah yang lain. (Wolfe & Snoke, dalam 

Agustina 2009). Kondisi tersebut biasanya terjadi karena adanya dua perintah 

yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah 

saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain.     

  Role Conflict (Konflik peran) adalah suatu konflik yang timbul karena 

mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, 

etika dan kemandirian profesional. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena 

adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan 

pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang 

lain. Konflik peran dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan 

menurukankan motivasi kerja karena mempunyai dampak negatif terhadap 

perilaku individu seperti timbulnya ketegangan bekerja, banyak terjadi 

perpindahan pekerja, penurunan kepuasan kerja sehingga bisa menurunkan kinerja 

auditor.   

  Menurut Koo dan Sim dalam Jamaluddin (2014) konflik peran yang 

dialami oleh auditor dapat merusak independensi dan kemampuan auditor untuk 

melakukan audit yang wajar. Penelitian yang dilakukan oleh Patria (2016) 

menunjukkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa Role Conflict berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Kinerja Auditor. Sedangakan penelitian Winidiantari 

(2015) menyatakan hasil konflik peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja  

Auditor.   
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  Selain Role Conflict, auditor juga sering dihadapkan oleh potensial 

ambiguitas (ketidakjelasan) peran dalam melaksanakan tugasnya. Ambiguitas 

peran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan ketersediaan informasi yang 

berkaitan dengan peran. Pemegang peran harus mengetahui apakah harapan 

tersebut benar dan sesuai dengan aktivitas dan tanggung jawab dari posisi mereka. 

  Ambiguitas peran terjadi karena deskripsi pekerjaan yang tidak dijelaskan 

secara rinci serta tidak adanya standar kinerja yang jelas sehingga ukuran tentang 

kinerja yang baik dipersepsikan secara kabur oleh anggota organisasi. Menurut 

Luthans (2009 ). Wiguna (2014) mendefinisikan ambiguitas peran yaitu kurang 

memadainya informasi yang diterima oleh seseorang dalam menjalankan 

perannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Seseorang yang 

mengalami ketidakjelasan peran (roleambiguity) cenderung mengalami penurunan 

kesehatan fisik dan psikis karena role ambiguity merupakan salah satu faktor yang 

dapat menimbulkan stress kerja akibat dari terhalanginya seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya.       

  Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2014) menunjukkan hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa Ambiguitas Peran berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Audit Dari penjelasan Ambiguitas Peran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Auditor yang mengalami Ambiguitas Peran rentan mengalami 

stress kerja sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja Auditor itu sendiri 

dalam melakukan Audit.      

  Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Muhammad 

Alifzuda Burhanudin (2016).“Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
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terletak pada variabel Independensi. Dimana pada penelitian ini saya tidak 

menggunakan variabel tersebut tetapi saya menggantinya dengan dua variabel 

Role Conflict dan Ambiguitas Peran auditor.     

  Atas dasar latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengangkat judul 

“PENGARUH AKUNTABILITAS AUDITOR, ROLE CONFLICT DAN 

AMBIGUITAS PERAN TERHADAP HASIL KUALITAS AUDIT PADA 

KANTOR KAP DI PEKANBARU ” 

l.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah Akuntabilitas Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada 

Auditor yang Berkerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

2. Apakah Role Conflict Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor 

yang Berkerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

3. Apakah Ambiguitas Peran Berpengaruh Terhadap Kualitas AuditPada 

Auditor yang Berkerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

4. Apakah Akuntabilitas Auditor, Role Conflict, dan Pengalaman Auditor 

Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor yang Berkerja di 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas 

Audit Pada Auditor yang Berkerja di Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui Role Conflict Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit 

Pada Auditor yang Berkerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui Ambiguitas Peran Berpengaruh Terhadap Kualitas 

Audit Pada Auditor yang Berkerja di Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui Akuntabilitas Auditor, Role Conflict, Ambiguitas Peran 

Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor yang 

Berkerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian  

       Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi kantor akuntan publik (KAP) 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu KAP untuk meningkatkan 

kualitas opini audit. 

2. Bagi auditor 

Penelitian ini dapat memberikan masukan tentang Akuntabilitas, Role 

Conflict, dan Ambiguitas Peran terhadap kualitas audit. 

3. Bagi praktisi dan peneliti 

Peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai 

Akuntabilitas, Role Conflict, dan Ambiguitas Peran terhadap kualitas audit 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan di bahas dalam 

penulisan proposal ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II         TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil 

penelitian sebelumnya, dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan 

sampel,variabel penelitan dan definisi operasional, model penelitian, 

dan pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di 

teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang    

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di 

Bab I 

 

 


