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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggarakan 

pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan 

sistematis. Suatu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memiliki komitmen 

bersama untuk menengakkan good govermance dan clean government.  

Auditor mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara pengguna 

laporan keuangan dan kepentingan suatu lembaga sebagai penyedia laporan 

keuangan. Pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan 

masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas dan 

transparansi. 

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan 

daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang 

sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah 

dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

(Febriansyah dkk, 2013). Kesadaran akan pentingnya lembaga inspektorat yang 

menjalankan fungsi audit internal pemerintah semangkin meningkat. Tujuan 

utamanya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) yang merupakan salah satu agenda utama reformasi sektor publik 
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diindonesia. Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan 

audit/pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah/propinsi. Inspektorat daerah 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah 

dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat 

sama dengan audit internal. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, 

yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi 

kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh 

eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan 

dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan 

(audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman 

kerja, keahlian, independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa 

apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Inspektorat daerah merupakan audit internal yang melakukan audit atau pemeriksaan 

pemerintah dan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum 

pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. 

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan 

lnspektorat Utama atau lnspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND 

dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. 

Pelaksanaan fungsi lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama atau lnspektorat tidak 

terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan 
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negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 

kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap 

kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.  

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

(APIP) terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa 

kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. 

Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana 

meningkatkan sikap dan perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam 

melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan 

secara wajar, efektif dan efisien. Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan 

oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib 

dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang 

berlaku. 

Fenomena yang diperoleh pada Pemerintahan Provinsi Riau terhadap opini 

yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) sebagian besar belum memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Informasi yang diperoleh dari situs BPK menjelaskan, 

Pemerintah Provinsi Riau termasuk daerah yang LKPD tahun 2010 dilaporkan pada 

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I (IHPS I) 2011. Pada IHPS I tersebut LKPD 

Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan opini WTP, namun opini ini ternyata tidak 

bertahan pada LKPD Tahun 2011, dimana opini BPK berubah menjadi (Wajar 
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Dengan Penjelas) WDP. Hal ini karena pada audit yang dilakukan oleh BPK 

mendapatkan temuan yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat Provinsi Riau, temuan ini 

berpengaruh terhadap opini BPK terhadap LKPD. Dari data yang dirangkum, temuan 

BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2011 itu, mencapai Rp1,5 milyar lebih. 

Milyaran anggaran yang menjadi temuan BPK karena tidak bisa 

dipertanggungjawabkan itu, terdiri dari 52 item temuan, yang terdapat di sejumlah 

Satker di lingkungan Pemprov Riau (BPK, 2012 dalam Ika dkk, 2013).   

Fenomena yang disebabkan oleh Perubahan opini BPK dan banyaknya temuan 

ini menjadikan pertanyaan apakah kualitas audit yang dilakukan oleh Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Inspektorat Provinsi Riau, masih lemah. Seharusnya Inspektorat merupakan pihak 

yang pertama kali melakukan revieu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) seyogyanya dia akan menemukan banyak hal, sebelum dilakukan audit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kenyataaannya BPK malah menemukan temuan-

temuan lain yang sebelumnya tidak terdapat dalam laporan hasil review atau 

rekomendasi Insperktorat. Disini timbul pertanyaan apakah masih kurang jumlah 

temuan yang diperoleh pihak Inspektorat, ataukah ketika Inspektorat melakukan 

review standar yang ditetapkan tidak dipergunakan, atau proses audit yang dilakukan 

Inspektorat tersebut kurang cermat sehingga tidak menemukan potensi temuan, 

Selanjutnya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi Inspektorat untuk tidak 

mengungkapkan temuannya, atau mungkin saja ada intervensi terhadap 

independensinya. Atau bahkan mungkin lingkungan pengendalian Inspektorat sendiri 
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yang tidak mendukung.  Adanya intervensi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 

audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau juga dapat berpengaruh terhadap 

kualitas audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau (Ika dkk, 2013). 

Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka 

mencapai hasil keria yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan 

organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar 

dan kurun waktu tertentu (Goldwasser, 1993 dalam Zaenal dkk, 2008) yaitu: (1) 

kualitas kerja yaitu mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada 

seluruh kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor; 

(2) kuantitas kerja yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target 

yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta kemampuan untuk 

memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan; (3) ketepatan waktu yaitu 

ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia. 

Kinerja Auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik, 

dalam menilai hasil audit yang dilakukan (Zaenal dkk, 2008). Sedangkan, Kinerja 

Auditor adalah evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, 

diri sendiri, dan bawahan langsung (Kalbers dan Fogarty, 1995 dalam Zaenal dkk, 

2008). 

Dari uraian diatas, dapat  disimpulkan bahwa Kinerja Auditor merupakan hasil 

kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan padanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang 

digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau 
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sebaliknya. Kinerja Auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik, 

dalam menilai hasil audit yang dilakukan. 

Setiap staf audit harus memiliki pengetahuan tentang Struktur Audit yang baku 

karena tanpa pengetahuan tersebut staf audit cenderung mengalami kesulitan dalam 

menjalankan tugasnya. Hal ini berkaitan dengan koordinasi arus kerja, wewenang 

yang dimiliki dan komunikasi dan kemampuan beradaptasi sehingga penggunaan 

pendekatan Struktur Audit diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor menjadi 

lebih baik (Bamber, et al. 1989 dalam Rheny, 2013) 

Struktur Audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang 

dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, 

keputusan, dokumentasi, dan menggunakan sekumpulan alat-alat dan kebijakan audit 

yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor melakukan audit 

(Bowrin, 1998 dalam Zaenal dkk, 2008).  

Selain Struktur Audit, Konflik Peran juga perlu diperhatikan oleh seorang 

auditor. Konflik Peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota 

organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara 

potensial bisa menurunkan motivasi kerja, sehingga bisa menurunkan kinerja secara 

keseluruhan (Tsai dan Shis 2005, dalam Zaenal dkk, 2008). 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 
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bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya 

perintah yang lain (Al Azhar L, 2013).  

Ketidakjelasan peran adalah tidak adanya prediktabilitas hasil atau respon 

terhadap perilaku seseorang dan eksistensi atau kejelasan perilaku yang dibutuhkan. 

Hal ini seringkali dalam bentuk input dari lingkungan yang akan berfungsi untuk 

memandu perilaku dan memberikan pengetahuan mana perilaku yang tepat atau tidak 

ada (Bamber et al. 1989, dalam Zaenal dkk, 2008). 

Tang dan Chang (2010) dalam Nurul Azizah (2015), menyatakan bahwa 

Ketidakjelasan Peran yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan diri seseorang dalam 

kemampuannya untuk bekerja dengan efektif. Agustina (2009) dalam  Nurul Azizah 

(2015), menyatakan bahwa Ketidakjelasan Peran mengacu pada kurangnya kejelasan 

mengenai harapan-harapan pekerjaan, metoda-metoda untuk memenuhi harapan-

harapan yang dikenal atau konsekuensi dari kinerja atau peranan tertentu. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor yaitu Tekanan Anggaran 

Waktu. Masalah waktu merupakan hal yang sering dihadapi oleh para auditor dan 

menjadi kendala serius bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang 

menghadapi tekanan waktu dapat merespon dalam dua cara yaitu dengan bekerja 

lebih keras atau semakin efisien dalam menggunakan waktu. Meskipun tekanan 

waktu dipandang dapat menurunkan kinerja, namun apabila alokasi waktu dilakukan 

dengan tepat justru berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan suatu indikator 

keberhasilan bagi kinerja auditor dan kantor akuntan publik (Rustiarini, 2014 dalam 

Nurul Azizah, 2015). 
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Menurut Rustiarini (2014) dalam Nurul Azizah (2015), Tekanan Waktu 

didefinisikan sebagai kendala yang timbul karena keterbatasan waktu atau 

keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan dalam melaksanakan penugasan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tekanan waktu adalah persaingan fee, 

kemampuan laba perusahaan dan keterbatasan personil. 

Hasil penelitian Rheny Afriana Hanif (2013), tentang “Pengaruh Struktur 

Audit, Konflik Peran dan Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor” 

menunjukkan bahwa struktur audit dan konflik peran berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja auditor, namun ketidakjelasan peran tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

Kemudian hasil Penelitian Nurul Azizah (2015), tentang “Pengaruh 

Ketidakjelasan Peran, Konflik Peran, Profesionalisme, Budaya Organisasi dan 

Tekanan Anggaran Waktu (Time Budget Pressure) terhadap Kinerja Auditor” (Studi 

Kasus pada Kantor Perwakilan BPKP RI Propinsi Jawa Tengah), menemukan 

bahwa ketidakjelasan peran, konflik peran dan profesionalisme tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Sedangkan, budaya organisasi dan tekanan anggaran waktu 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Variabel ketidakjelasan peran, konflik 

peran, profesionalisme, budaya organisasi dan tekanan anggaran waktu berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja auditor. 

Sedangkan, hasil penelitian I Gede Bandar Wira Putra dan Dodik Ariyanto 

(2012), tentang “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Struktur Organisasi dan 

Role Stress terhadap Kinerja Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali”  hasil 
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penelitian menunjukkan variabel independensi dan struktur audit secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, konflik peran secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor, sedangkan profesionalisme dan 

ketidakjelasan peran tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Rheny Afriana Hanif (2013), tentang “Pengaruh 

Struktur Audit, Konflik Peran dan Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor 

pada Kantor Akuntan Publik Jawa Timur” dengan menambahkan satu variabel yaitu 

variabel Tekanan Anggaran Waktu. variabel ini diambil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul Azizah (2015), tentang “Pengaruh Ketidakjelasan Peran, 

Konflik Peran, Profesionalisme, Budaya Organisasi dan Tekanan Anggaran Waktu 

(Time Budget Pressure) terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus pada Kantor 

Perwakilan BPKP RI Propinsi Jawa Tengah)”, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitain sebelumnya terletak pada variabel Profesionalisme, Budaya Organisasi dan 

lokasi penelitian. 

Penelitian mengenai kinerja audit penting bagi akuntan publik dan auditor agar 

mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja audit dan 

selanjutnya dapat meningkatkan kinerja audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa 

audit, penelitian ini guna untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris struktur 

audit, konflik peran, ketidakjelasan peran dan tekanan anggaran waktu. Sehingga, 

dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Menanggapi kondisi yang kurang 

kondusif tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang ini. Atas dasar latar 
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belakang diatas. Maka, penelitian mengangkat judul “PENGARUH STRUKTUR 

AUDIT, KONFLIK PERAN, KETIDAKJELASAAN PERAN DAN TEKANAN 

ANGGARAN WAKTU TERHADAP KINERJA AUDITOR ” (Studi Empiris Pada 

Inspektorat Jenderal Provinsi Riau).  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan didasari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis akan 

mengadakan penelitian dengan permasalahan “Pengaruh Struktur Audit, Konflik 

Peran, Ketidakjelasaan Peran dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja 

Auditor”. 

Secara terperinci peramasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah Struktur Audit berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada 

Inspektorat Provinsi Riau? 

2. Apakah Konflik Peran berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada 

Indpektorat Provinsi Riau? 

3. Apakah Ketidakjelasan Peran berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja 

Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau? 

4. Apakah Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja 

Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau? 

5. Apakah Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan Tekanan 

Anggaran Waktu berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Auditor pada 

Inspektorat Provinsi Riau? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor pada 

Inspektorat Provinsi Riau. 

2. Untuk Mengetahu Pengaruh Konflik Peran terhadap Kinerja Auditor pada 

Indpektorat Provinsi Riau. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor 

pada Inspektorat Provinsi Riau. 

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja 

Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau  

5. Untuk  Mengetahui Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan 

Peran dan Tekanan Anggaran Waktu secara simultan terhadap Kinerja Auditor 

pada Inspektorat Provinsi Riau. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini natara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang 

Pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan Tekanan 

Anggaran Waktu terhadap Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau. 

b. Diharapkan bisa memberikan sumbangsih Kinerja Auditor sebagai tata kelola 

pemerintahan yang baik (good govermance) di Inspektorat Provinsi Riau. 
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c. Bagi akademisi, penellitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan 

sebagai bahan referensi penelitian lain yeng ingin meneliti hal yang sama. 

d. Bagi pembaca, peneliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi para auditor dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya. 

b. Dapat meberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

auditor sehingga dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan 

kualita audit. 

1.4 Sistematika Penulis 

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi 

masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini diawali dengan landasan teori, kerangka pemikiran, pandangan islam 

mengenai audit, tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. 
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab metodelogi penelitian yang mencakup objek dan 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitain dan devenisi operasional variabel, 

teknik analisis data, dan metode pengujian hipotesis. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang gambaran umum hasil penelitian untuk setiap hasil 

penelitian, hasil yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil 

penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulis dalam penelitain 

ini, yang akan mencakup kesimpulan atas hasil penelitain beserta batasan-

batasan yang ditemukan dan saran-saran untuk penelitian dimasa yang akan 

datang untuk penelitian dengan topik yang sama. 




