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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan dunia bisnis saat ini ditandai dengan adanya persaingan 

bisnis yang semakin ketat dalam era globalisasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Selain itu dunia bisnis 

memerlukan data informasi yang berupa informasi akuntansi yang digunakan 

untuk mengetahui perkembangan bisnis perusahaan, struktur modalnya dan 

keuntungan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Banyak peran yang 

diharapkan publik pada akuntan publik, peran tersebut menimbulkan konsekuensi 

berupa tanggung jawab bagi akuntan publik. 

Guy dan Sullivan (1988) mengatakan bahwa menurut pandangan  

masyarakat dan pengguna laporan keuangan seharusnya auditor: 

1. Lebih bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan-

tindakan kecurangan. 

2. Meningkatkan efektivitas audit yaitu deteksi terhadap salah saji material. 

3. Mengkomunikasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai informasi-

informasi dan hasil proses audit. 

4. Mengkomunikasikan lebih jelas dengan komite audit dan pihak-pihak lain 

yang terkait. 

Agar akuntan publik tetap eksis, maka tidak luput dari kepercayaan yang 

diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jawaban terhadap kepercayaan yang 
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diberikan, akuntan publik menjanjikan tingkat kualitas jasa yang dapat 

dipertanggungjawabkan.Penelitian ini akan membahas persepsi manajer 

perusahaan menengah terhadap peran dan tanggung jawab profesi akuntan publik. 

Dalan hal ini diasumsikan bahwa manajer perusahaan dominan terhadap operasi 

perusahaan seperti perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan operasi dan 

transaksi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajer sangat relevan untuk 

digunakan sebagai responden dalam penelitian ini.  

Perusahaan UM di Surakarta mengalami perkembangan yang pesat dari 

tahun ke tahun. UM bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

usaha menengah menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan unggul. Perusahan 

menengah adalah suatu unit usaha yang memiliki kekayaan bersih (diluar tanah 

dan gedung) antara Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Usaha menengah di Surakarta 

terdiri dari berbagai sarana yaitu: sarana usaha jasa, sarana usaha industri, sarana 

usaha dagang dan sarana pendukung usaha/industri lainnya yang terdiri dari 

berbagai jenis usaha. 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Nurnawati (2008) dengan judul 

Persepsi Manajer Perusahaan Kecil Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab 

Akuntan Publik Dalam Dunia Usaha (Survei Pada Perusahaan Kecil Di 

Sragen).Tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada jenis perusahaan dan obyek penelitian.  
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul 

PERSEPSI MANAJER PERUSAHAAN MENENGAH TERHADAP PERAN 

DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM DUNIA BISNIS 

(Survey Pada Perusahaan Menengah Di Surakarta ). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat disajikan 

perumusan masalah sebagai berikut : “ bagamana persepsi manajer perusahaan 

menengah terhadap peran dan tanggung jawab akuntan publik dalam dunia 

bisnis?”. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui 

persepsi manajer perusahaan menengah terhadap peran dan tanggung jawab 

akuntan publik dalam dunia bisnis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang bersangkutan antara lain : 

a.   Bagi Akuntan Publik 

Memberikan masukan tentang gambaran deskriptif peran dan tanggung 

jawab profesi akuntan publik yang diharapkan oleh pengguna jasa. 

 



 4

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar/acuan bagi peneliti 

selanjutnya di bidang yang sama. 

c. Bagi Perusahaan Menengah 

Untuk meyakinkan para manajer perusahaan menengah tentang peran dan 

tanggung jawab akuntan publik dalam dunia bisnis. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab 

yaitu sebagai berkut : 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas masalah teori-

teori yang melandasi penelitian, yaitu pengertian perusahaan menengah, 

laporan keuangan, etika profesional, prinsip etika profesional, peran akuntan 

publik, tanggung jawab akuntan publik,  persepsi manajer, penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini memuat ruang lingkup 

penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional variabel. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi analisis 

data dan pembahasan. 

BAB  V  PENUTUP. Dalam bab terakhir disajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

   

 




