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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya dunia bisnis dengan prakteknya yang sering sekali 

menyimpang jauh dari aktivitas moral.Padahal pertimbangan etika sangatlah 

penting bagi status profesional dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu 

profesi yang ada di dalam lingkungan bisnis yang eksistensinya dari waktu 

kewaktu  semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri adalah profesi 

auditor. 

Mengingat peranan auditor sangatlah dibutuhkan oleh kalangan dunia 

usaha, maka mendorong para auditor untuk memahami pelaksanaan etika yang 

berlaku dalam menjalankan profesinya. Etika profesi merupakan faktor 

organisasional yang akan mempengaruhi kinerja seorang auditor. Ada beberapa 

elemen penting yang harus dimiliki oleh auditor yaitu : 

1. Keahlian dan pemahaman tentang standar akuntansi atau standar penyusunan 

laporan keuangan. 

2. Standar pemeriksaan atau auditing. 

3. Etika profesi. 

4. Pemahaman terhadap lingkungan bisnis yang diaudit. 

Sehingga syaratutama yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah 

wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku.Maka dari itu, etika 

profesi merupakan sarana pengaturan diri yang sangat menentukan bagi 
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pelaksanaan profesi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.Seluruh profesi 

mempunyai aturan – aturan atau kode perilaku yang mendefinisikan perilaku 

etika bagi anggota profesi tersebut.Menjadi obyektif yang dapat dipercaya, 

professional harus memiliki reputasi yang kuat tidak hanya kompetensi tetapi 

untuk karakter dan integritas yang tidak diragukan lagi.Kode etik profesi 

merupakan satu kaidah yang menjadikan alasan bagi eksisitensi profesi dan 

menjadi dasar dan terbentuknya sebuah kepercayaan msayarakat, karena dengan 

memenuhi kode etik seorang auditor diharapkan dapat nebghasilkan suatu 

kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Tanpa etika fungsi akuntansi 

tidak ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses 

pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu, faktor individu yang berasal dari dalam diri 

seseorang, faktor organisasi dan faktor psikologis. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang auditor yang berasal dari diri mereka , sera 

unsure psikologis manusia adalah kemampuan mengelola emosioanl , 

kemampuan intelektual serta kemampuan spiritual. Etika profesi merupakan 

faktor organisasional yang akan mempengaruhi kinerja auditor. Auditor dituntut 

memiliki intelektual tinggi karena seorang auditor dituntut memiliki kecakapan 

professional agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan 

tugasnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Kode Etik Akuntan 

Indonesia. 

Apabila didalam  melakukan pemeriksaan atau audit baik auditor junior 

mampu auditor senior hanya mematuhi etika profesinya saja, tanpa kecerdasan 
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intelektualnya auditor tidak dapat melakukan prosedur audit yang benar karena 

tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya 

baik dalam bidang akuntansi maupun disiplin ilmu lain yang relevan. Dengan 

demikian kecerdasan intelektual akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk 

melakukan pemeriksaan atau audit dengan baik, tepat dan efektif. Seorang 

auditor selain wajib memegang teguh aturan etika profesi yang berlaku, didalam 

bekerja hingga menentukan opini audit seorang auditor juga dituntut untuk 

menggunakan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, tidak hanya 

intelektualnya saja.Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti 

menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional, yang didasarkan atas 

pelaksanaan etika yang berlaku dalam member opini audit. Menurut Goleman 

dalam Uno , 2010), makin kompleks pekerjaan, makin penting kecerdasan emosi. 

Emosi yang lepas kendali dapat membuat organg pandai menjadi bodoh. Tanpa 

kecerdasan emosi, seseorang tidak akan mampu menggunakan kemampuan 

kognitif mereka sesuai dengan potensi yang maksimum. Widagdo  (2001) dalam 

Kusuma (2011) menyatakan seseorang dengan kecerdasan emosional yang 

berkembang dengan baik, kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya 

karena mampu menguasai kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas. 

Tanggung jawab seseorang auditor cukup berat karena ia bertanggung jawab. 

Kepada publik dan investor, seorang auditor selain dituntut dalam 

independensinya, didalam bekerja seorang auditor juga dituntut untuk 

menggunakan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya, tidak hanya 

intelektualnya saja, (Wijayanti, 2012). Jika ketiga bentuk kecerdasan ini 
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mempengaruhi kinerja auditor yang berasal dari unsure psikoligis manusia, etika 

profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi 

dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para 

anggotanya,(Murtanto dan Marini, 2003). Kode etik merupakan  komitmen moral 

yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus., yang harus dipenuhi 

dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada 

masyarakat luas, sehingga jasa layanan yang mereka berikan bagi masyarakat 

optimal. 

Seorang auditor memiliki pemahaman atau kecerdasan emosi dan 

kecerdasan spiritual yang tinggi, akan mampuy bertindak atau berprilaku dengan 

etis dalam profesinya dan organisasi. Apabila seorang auditor  tidak memiliki 

kemampuan spiritual yang tinggi , maka seorang auditor tersebut bisa saja 

melakukan hal yang menyimpang misalnya saja tidak jujur. Dalam profesi 

akuntan, seorang auditor dituntut integritas dan kejujuran agar obyektif. Seorang 

auditor bisa saja tidak jujur karena mendapat honor lebih dari klien. Oleh karena 

itu Spriritual Quotient (SQ) merupakan landasan yang diperlukan untuk 

memgfungsikan Intellegencie Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ) secara 

efektif. Secara singkat kecerdasan spiritual mampu mengintegrasikan dua 

kemampuan lain yang sebelumnya telah disebutkan yaitu kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan emosional, (Idrus, 2002 dalam Choiriah, 2013). 

Banyak kasus kegagalan perusahaan yang dikaitkan dengan kegagalan 

auditor yang terjadi belakangan ini, diawali dengan kasus Enron yang melibatkan 

salah satu kantor akuntan publik The Big Five Arthur Andersen. DI Indonesia 
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sendiri, kegagalan audit atas laporan keuangan PT. Telkom yang melibatkan 

KAP Eddy Pianto dan rekan – rekan , dimana laporan auditan PT. Telkom ini 

tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas terbesar pasar modal di Amerika 

Serikat). Akibatnya peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang 

terhadap leporan keuangan PT. Telkom oleh KAP yang lain. 

Dari kasus – kasus tersebut membuktikan bahwa belum optimalnya 

kecerdasan intelektual, kemampuan mengelola emosi, spiritualitas dan 

pelaksanaan etika profesi oleh auditor, sehingga kinerja yang mereka berikan 

juga tidak optimal dan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap KAP secara 

umum dan khususnya KAP dimana mereka bekerja dimata publik. Kepatuhan 

terhadap kode etik menjadi hal yang penting dalam menjaga dan mengingatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan jasa yang diberikan 

auditor, disamping kepatuhan terhadap SAk, SPAP dan peraturan 

lainnya.Pernyataan etika profesi yang dikeluarkan IAI menjadi standar minimum 

perilaku etis para akuntan publik.Keputusan auditor dilakukan melalui bentuk 

opini mengenai kewajaran laporan keuangan, maka darinitu auditor 

menggunakan laporan audit untuk mengkomunikasikan opininya terhadap 

laporan keuangan yang diperiksanya. 

Penelitian ini dititik beratkan pada profesi auditor independen yang 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) diwilayah Surakarta dan Yogyakarta, 

karena aktivitas profesi auditor tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut 

nereka untuk bekerja secara professional sehingga selain harus memahami dan 

menerapkan etika profesi, mereka juga harus memahami dan menerapkan etika 
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dalam bisnis. Selain memahami etika profesi, seseorang auditor dalam 

memberikan sebuah opini juga harus memahami kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, karena dengan mempunyai 

ketiga kecerdasan tersebut seorang auditor diharapkan dapat berbuat tegas dalam 

memberikan opini yang tepat mengenai laporan keuangan kliennya walaupun 

dalam keadaan tertekan. 

Penelitian mengenai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, 

kecerdasan spiritual sebenarnya sudah banyak diteliti oleh para peneliti baik 

didalam maupun diluar negri.Akan tetapi penelitian dengan kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual yang berkaitan dengan 

akuntansi masih sangat terbatas.Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

membahasnya.penelitian ini dasarnya mereplikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Anis Choirah (2012) yang berjudul “ Pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan etika profesi terhadap kinerja 

auditor dalam kantor akuntan publik ( Studi empiris pada auditor dalam kantor 

akuntan publik dikota padang dan pecan baru)”. Peneliti tertarik untuk 

mereplikasi karena masalah tentang etika profesi menjadi sangat menarik apalagi 

bila diakaitkan dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan  emosional dan 

kecerdasan spiritual .  

Terdapat beberapa perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti 

sebelumnya.perbedaan tersebut antaralain: 
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1. Pada variabel independen. Pada penelitian sebelumnya variabel independen 

adalah kinerja auditor. Pada penelitian ini variabel independensi adalah opini 

auditor. 

2. Tempat penelitian. Pada peneliti sebelumnya adalah dikantor akuntan publik 

wilayah padang pecan baru. Sedangkan pada peneliti kali ini wilayah 

Surakarta dan Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian diatas , melihat pentingnya nilai etika profesi seorang 

auditor maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan “ Pengaruh Etika Profesi, 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosioanal dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Opini Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik 

Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap opini auditor? 

2. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap opini auditor? 

3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap opini auditor? 

4. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap opini auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap opini auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual terhadap opini auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap opini auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap opini auditor. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan bagi dunia akademis ( khususnya dalam bidang 

pendidikan akuntansi) dalam mendidik dan mendiskusikan mengenai 

pentingnya etika profesi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual kepada mahasiswa sebagai calon akuntan dan calon 

auditor dimasa mendatang. 

2. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual yang dapat memberikan dampak positif untuk 

pemngembangan dan diri kearah yang lebih baik. 

3. Memberikan masukan untuk kantor akuntan publik untuk lebih mengingatkan 

kemampuan auditor mereka untuk melaksanakan tugas dan untuk 

memberikan pelatihan dan perhatian terkait dengan pembangunan kecerdasan 

emosioanl dan kecerdasan spiritual sehingga mereka nekerja secara optimal 

dan bertanggung jawab. 

4. Memberikan informasi bagi responden mengenai pentingnya membangun dan 

mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara 

mandiri untuk bekal dalam melakukan pekerjaan dan mampu bersaing dengan 

para auditor dari luar negri. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi konseptusl bagi 

pengembangan literature dalam bidang akuntansi khususnya auditing 

diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam mengadakan riset – 

riset selanjutnya terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan 
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spiritual yang lebih sempurna dan komprehensif dalam bidang akuntansi dan 

auditing. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima 

bab. masing- masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang yang mendasari penelitian serta 

hasil- hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan berkaitan 

dengan etika profesi, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual 

terhadap opini auditor. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian , obyek 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknis 

analisis. 

 BAB IV : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini penelitian mencoba menganalisis data membahas 

pengaruh etika profesi, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual 

terhadap opini auditor. 
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 BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab – bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran – saran 

yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

 


