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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia bisnis dan 

dalam perkembangannya akuntan dapat menjamin bahwa pelaksanaan 

kegiatan bisnis telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah 

ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan akan tercapai secara hemat, 

efisien, dan efektif (Widhi dan Setyawati, 2015). Dalam hal ini manajemen 

memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan, pengambilan keputusan, dan memudahkan dalam mengelola 

perusahaan (Futri dan Juliarsa, 2014) 

Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada 

pengetahuan yang kompleks yang hanya dilakukan oleh individu dengan 

kemampuan dan latar pendididkan tertentu. Salah satu auditor dalam 

menjalankan profesinya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi 

publik untuk pengambilan keputusan ekonomi. Seorang auditor mampu 

dikatakan profesional dilihat dari kinerja yang dilakukannya dalam 

menjalankan perintah atasan dan sesuai dengan kode etik auditor. Salah satu 

manfaat auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya dalam pengambilan keputusan. Didalam auditor memiliki peran 

penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan (Suryaningtas, 2007).  



2 
 

Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam 

mencapai hasil kerja 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 yaitu : Pertama, kualitas kerja yaitu 

mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh 

kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor.  

Kedua, 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. Ketiga, ketepatan 

waktu yaitu ketepatan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

(Goldwasser, 1993 dalam Afriana, 2013). 

Gaya kepemimpinan menunjukkan secara langsung maupun tidak 

langsung tentang keyakinan seorang pemimpin ter-hadap kemampuan 

bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan 

seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya 

(Orchidia, 2014).  

Gaya kepemimpinan (leadership style) merupakan cara pimpinan 

untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga 

orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan 

organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. 

Semakin cakapnya seorang pemimpin dalam mengatur/mempengaruhi 
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bawahannya, maka bawahannya akan termotivasi dan bersemangat untuk 

bekerja, sehingga kualitas kerja (kinerja) bawahannya akan semakin baik.  

Yousef (2000) dalam Arifah (2012) mengungkapkan bahwa komitmen 

organisasi memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan 

kinerja, di mana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan 

kinerja mereka menjadi tinggi. Dalam hal ini faktor psikologi juga yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang, salah satunya adalah komitmen organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan sikap untuk mengutarakan perasaan suka atau 

tidak suka terhadap organisasi tempat dia bekerja. Ketika seseorang menyukai 

organisasi tempat dimana dia bekerja maka dia akan memberikan kemampuan 

yang terbaik dan loyal untuk organisasinya tersebut, dengan kata lain anggota 

yang memiliki komitmen terhadap organisasinya maka dia akan lebih bertahan 

sebagai bagian dari organisasi dibandingkan anggota yang tidak memiliki 

komitmen terhadap organisasi. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari 

wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal. Adanya suatu komitmen dapat 

menjadi suatu dorongan bagi seseorang untuk bekerja lebih baik (Nalendra, 2016) 

Etika profesi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

Kode etik juga sangat diperlukan karena dalam kode etik mengatur perilaku 

akuntan publik dalam menjalankan praktik. Menurut Halim (2008) 

mengungkapkan etika profesi meliputi sikap para anggota profesi agar 

idealistis, praktis dan realisti. Sedangkan menurut Aryanto, dkk (2010) etika 

profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi untuk mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Setiap auditor harus 
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mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam 

menyelesaikan laporan keuangan kliennya. 

Prajogo (2001) mendefinisikan Good governance (GG) ditandai 

dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. 

Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar 

semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta 

atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan 

secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan good governance adalah tata kelola yang baik 

pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. 

Locus of control adalah persepsi seseorang terhadap keberhasilan 

ataupun kegagalan dalam melakukan berbagai kegiatan dalam hidupnya yang 

dihubungkan dengan faktor eksternal individu yang didalamnya mencakup 

nasib, keberuntungan, kekuasaan atasan, dan lingkungan kerja, serta 

dihubungkan dengan faktor internal individu yang didalamnya mencakup 

kemampuan kerja dan tindakan kerja yang berhubungan dengan keberhasilan 

dan kegagalan kerja individu yang bersangkutan (Johan, 2002). Sedangkan 

individu dengan Locus of control merasa tidak mampu untuk mendapat 

dukungan kekuatan yang dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu 

organsiasi, mereka memiliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau 

objek lainnya sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Solar dan Bruethl, 1971 

dalam Intan, 2012). 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Bunga Nur Julianingtyas (2012) dengan judul Pengaruh Locus of control, 

Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan 

variabel yang diteliti yaitu pemahaman good governance dan etika profesi, hal 

ini dikarenakan pemahaman good governance digunakan untuk mendorong 

kinerja serta memberikan kepercayaan bagi pemegang saham dan masyarakat 

serta etika auditor untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Etika 

Profesi, Pemahaman Good Governance dan Locus of control Terhadap 

Kinerja Auditor di KAP Yogyakarta dan Surakarta. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan suatu pemasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor di KAP 

Surakarta dan Yogyakarta? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor di 

KAP Surakarta dan Yogyakarta? 

3. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor di KAP 

Surakarta dan Yogyakarta? 

4. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja 

auditor di KAP Surakarta dan Yogyakarta? 
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5. Apakah Locus of control berpengaruh terhadap kinerja auditor di KAP 

Surakarta dan Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor 

di KAP Surakarta dan Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor 

di KAP Surakarta dan Yogyakarta 

3. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor di KAP 

Surakarta dan Yogyakarta 

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman good governance terhadap 

kinerja auditor di KAP Surakarta dan Yogyakarta 

5. Untuk mengetahui pengaruh Locus of control terhadap kinerja auditor di 

KAP Surakarta dan Yogyakarta 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

auditing, dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, etika profesi, pemahaman good 

governance, dan Locus of control dalam kinerja auditor. 

2. Manfaat Praktis 
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a) Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kinerja auditor guna sebagai bahan kajian 

dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sehingga hasil audit dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

b) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah wawasan dan 

cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap kinerja auditor  

c) Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui 

keterbatasan-keterbatasan yang ada.  

E. Sistematika Penulisan  

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi 

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

2.  BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
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Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi teori artibusi,  

gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, etika profesi, pemahaman good 

governance, Locus of control dan kinerja auditor. Selain itu juga akan 

dipaparkan mengenai tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis.  

3. BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sempel, data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan pengukuran metode analisis data.  

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PENGEMBANGAN  

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data dan 

pembahasannya.  

5. BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti 

selanjutnya.  


