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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia 

bisnis dan perkembangannya. Profesi akuntan kini menjadi salah satu profesi 

kunci dalam perkembangan dan kemajuan dunia bisnis. Profesi akuntan 

publik diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk 

membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen terbebas dari 

salah saji material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan menunjukan kinerja 

yang profesional. Untuk menjaga profesionalisme sebagai akuntan publik, 

maka seorang auditorharus mengacu pada standar auditing yang telah 

ditetapkan oleh IAPI, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan 

standar pelaporan (SPAP:2011). 

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, 

menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat 

menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya 

kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Seorang auditor dapat 

meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan 

keuangan dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011;150:1). Kantor 
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akuntan publik merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang 

memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha 

dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. 

Seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip 

dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip 

kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip 

kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2011;100). 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. 

Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), 

dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, 

sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun 

waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah 

direncanakan (Trisnaningsih, 2007).  

Beberapa kasus terkait krisis moral dalam dunia bisnis seperti yang 

dikemukakan beberapa tahun silam adalah kasus Enron Corporation, kasus 

mark-up laporan keuangan PT. Kimia Farma (2001) yang overstated di mana 

terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar, telah 

menyebabkan tuntutan pengadilan terhadap sebuah Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut (Yuskar, 2011).    

Terjadinya kasus–kasus kegagalan auditor dalam mengungkapkan 

rekayasa dan kecurangan pelaporan keuangan berskala besar seperti di atas, 

telah membuat banyak pihak mempertanyakan dan meragukan kredibilitas 
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dan independensi profesi akuntan publik. Menurut hasil penelitian 

Trisnaningsih (2007) membuktikan bahwa independensi auditor 

mempengaruhi kinerja auditor.  

Independensi mencakup dua aspek yaitu independensi dalam fakta 

(in fact) dan independensi dalam penampilan (in appearance). Independensi 

in fact merupakan kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan 

objektif dalam melakukan penugasan audit. Sedangkan independensi in 

appearance adalah independensi yang dipandang dari pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui 

hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak 

independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya 

hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan kliennya yang dapat 

menimbulkan kecurigaan bahwa auditor berlakutidak independen (Badjuri, 

2011) 

Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia 

bisnis dan perkembangannya. Profesi akuntan kini menjadi salah satu profesi 

kunci dalam perkembangan dan kemajuan dunia binis. Kurangnya 

independensi auditor dan maraknya rekayasa laporan keuangan korporat, 

telah menurunkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan, 

sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur 

mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak yang independen. 

Dalam studinya, Azad (1994) dalam Yuskar (2011) menemukan 

bahwa kondisi yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku 
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disfungsional, misal melakukan prematur sign off. Dengan situasi seperti ini 

merupakan tantangan tersendiri bagi auditor, karena dalam kompleksitas 

tugas yang semakin tinggi dan anggaran waktu yang terbatas, mereka 

dituntut untuk menghasilkan laporan auditor yang berkualitas. Auditor yang 

komitmen terhadap profesinya, tetap akan loyal terhadap profesinya seperti 

yang dipersepsikan oleh auditor tersebut.  

Komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seseorang 

auditor memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. (Sapariyah, 2011) 

dalam hanna dan firnanti (2013). Sementara Robbins (2001) dalam Elya 

Wati, Lismawati dan Aprilla (2010),  mengemukakan bahwa komitmen 

karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan 

perasaan suka atau tidak suka seseorang karyawan terhadap organisasi tempat 

dia bekerja. 

Berbagai penelitian mengenai komitmen organisasi telah 

dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Somers dan Birnbaum 

(1998) dalam Yuskar (2011) di mana komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. Namun tidak demikian dengan Ketchand dan Strawser 

(2001) dalam Yuskar (2011) yang menguji berbagai dimensi komitmen 

organisasi dan menunjukkan hubungan antara komitmen organisasi dengan 

kinerja. Sementara itu Sunarsip (2001) dalam Yuskar (2011) mengemukakan 

bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola 
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yang buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik 

dan swasta). 

Trisnaningsih (2007), menyatakan bahwa peran profesi akuntan 

selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan good governance. 

Prinsip dasar konsep good governance pada KAP antara lain terkait dengan 

fairness (keadilan), transparency (transparansi), accountability 

(akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), dan independency 

(objektif, tidak memihak). Dalam menjalankan profesinya, seorang auditor 

hendaknya memperhatikan prinsip dasar good governance dalam KAP 

tersebut.  

   Menurut Kapler dan Love (2002) dalam Yuskar (2011) 

menemukan adanya hubungan antara corporate governance dengan kinerja 

perusahaan yang diukur dengan ROA. Namun tidak demikian halnya dengan 

Trisnaningsih (2007) yang menemukan bahwa pemahaman good governance 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

    Yuskar (2011) Integritas merupakan kualitas yang menimbulnya 

kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi 

dalam menguji semua keputusan yang dibuatnya. Integritas mengharuskan 

auditor dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan 

objek pemeriksaan. Integritas merupakan kualitas yang menimbulnya 

kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam 

menguji semua keputusan yang dibuatnya. Integritas mengharuskan auditor 
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dalam segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek 

pemeriksaan.  

   Menurut Mulyadi (2002) untuk memelihara dan meningkatkan 

kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab 

professional dengan integritas yang tinggi, serta setiap anggota harus 

mempertahankan objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam 

melakukan tanggung jawab professional. Integritas terhadap profesi inilah yang 

paling penting dipertahankan oleh auditor. 

Selain faktor di atas, budaya organisasi juga dapat mempengaruhi 

kinerja auditor. Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran 

kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan 

mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.Budaya organisasi yang baik akan 

menciptakan kepuasan kerja karyawan dan berdampak pada kinerja yang 

lebih baik. Flamholtz dan Narasimhan (2005) dalam Yuskar (2011) meneliti 

tentang pengaruh perbedaan elemen budaya terhadap kinerja keuangan dan 

hasilnya menyatakan bahwa beberapa elemen budaya organisasi mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan. Trisnaningsih 

(2007), budaya organisasi merupakan pola pemikiran, perasaan dan tindakan 

dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok sosial yang 

lain.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Yuskar dan Devisia 

(2011). Namun perbedaan pada penelitian ini terdapat pada obyek yang akan 

diteliti pada penelitian sebelumnya dilakukan di KAP Big Four yang 
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berafiliasi di Indonesia. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KAP  

Surakarta dan Yogyakarta. Variabel etos kerja di hilangkan karena di anggap 

tidak signifikan. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian : “PENGARUH 

INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN ORGANISASI, 

PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE, INTEGRITAS AUDITOR, DAN 

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR” 

(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta). 

 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraikan diatas, maka masalah penelitian ini  dapat 

rumusan sebagai berikut:  

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor ? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor? 

3. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja    

auditor ? 

4. Apakah integritas  auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor ? 

5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinarja auditor?  
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1.3  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh: 

1. Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor. 

2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi  terhadap kinerja auditor. 

3. Menganalisis pengaruh pemahaman good governance terhadap kinerja 

auditor. 

4. Menganalisis pengaruh integritas  auditor terhadap kinerja auditor. 

5. Menganailisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

  Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, pemahaman 

good governance, integritas auditor, dan budaya organisasi terhadap 

kinerja auditor. 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan 

Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerjanya. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan diruangkan dalam lima bab pembahasan, adapun 

sistematika pembahasan yaitu: 

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini memiliki gambaran umum dalam penyusunan sesuai 

dengan judul. Penulis menyusun pembabakan dari ringkasan setiap 

isi dari bab per bab yang dibagi dalam lima bab yaitu latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu 

yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu pengaruh independensi 

auditor, komitmen organisasi, pemahaman good governance, 

integritas auditor, dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor. 

Selain itu akan menjelaskan juga tentang hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independennya. Dalam penelitian ini juga 

akan menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis.  
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan denifisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan uraian tentang gambaran umum, analisis data, 

hasil analisis, dan pembahasannya. Bagian ini menjelaskan 

deskripsi obyektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat 

objek yang digunakan dalam penelitian yaitu KAP yang berada di 

Surakarta dan Yogyakarta, analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah 

dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi deskripsi objek 

penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan 

penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna 

bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. 

 


