
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan perusahaan akan pengauditan kegiatan perusahaannya 

menunjukkan pentingnya peran auditor dalam dunia bisnis yang kian 

berkembang. Maka dari itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus 

meningkatkan kualitas jasa audit yang dilakukan para auditornya. Kualitas 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dilihat dari kinerja Akuntan Publik yang 

bekerja di dalamnya. Kinerja tersebut disebut Kinerja Auditor. Kinerja 

Auditor merupakan hasil dari kerja auditor dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab auditor tersebut. Kinerja auditor tersebut 

menjadi tolak ukur dari kerja auditor, apakah sudah baik atau belum (Sitio 

dan Anisykurlillah, 2014). 

Akuntan publik dalam pemeriksaan akuntan, memperoleh 

kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk 

membuktikan kewajaran laporan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien 

dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan 

dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, 

kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan 

yang lainnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap 
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independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun 

kepentingan akuntan publik itu sendiri (Trisnaningsih, 2007). 

Akuntan harus mempertimbangkan banyak hal dalam melaksanakan 

tugas pemeriksaan karena auditor mewakili banyak konflik kepentingan yang 

melekat dalam proses audit. Konflik audit berkembang saat auditor 

mengungkapkan informasi tetapi klien tidak ingin dipublikasikan kepada 

umum. Konflik ini akan menjadi sebuah dilema etika ketika auditor harus 

membuat keputusan yang independensi dan integritasnya dengan imbalan 

ekonomis yang mungkin dijanjikan di sisi lainnya. Menurut Singgih dan 

Bawono (2010), maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam 

maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan 

publik terhadap profesi akuntan publik. Pertanyaan yang kemudian timbul 

dalam masyarakat adalah mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan 

profesi akuntan publik yang seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang 

independen yang memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah 

laporan keuangan. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa audit 

yang diberikan oleh akuntan publik di Indonesia seiring dengan terjadinya 

krisis ekonomi di Indonesia serta kasus perusahaan Enron dan Worldcom 

telah melibatkan salah satu Big Four yaitu Arthur Andersen CPA. Sementara 

itu, di Indonesia seperti kasus bank global dan bank perserikatan telah 

menyebabkan KAP Paul Lembong & Rekan serta KAP Rodi Kartamulja di 

segel izin praktek sementara. 
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Pesatnya persaingan Kantor Akuntan Publik (KAP) lokal dengan 

Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), mengakibatkan perlunya peningkatan 

mutu jasa audit dilihat dari jumlah akuntan publik yang aktif di Indonesia 

(Sitio dan Anisykurlillah, 2014). Auditor harus selalu mempertahankan 

kinerjanya agar kualitas audit tetap terjaga. Oleh karena itu, auditor harus 

melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesional sehingga kepercayaan 

terhadap auditor bisa dipertahankan (McDaniel, 1990) dalam (Srimindarti dan 

Hardiningsih, 2015). 

Arens dan Loebbecke (2013) dalam Mindarti (2015) menjelaskan 

bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, auditor harus mengikuti 

standar audit. Standar tersebut terdiri dari standar umum, standar pekerjaan 

lapangan, standar pelaporan serta kode etik akuntan. Standar auditing 

merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggungjawab 

profesionalnya. Standar tersebut harus dipatuhi oleh akuntan publik yang 

beroperasi sebagi auditor independen. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor dapat berupa faktor 

individu dan lingkungan (Bonner dan Sprinkle, 2002). Manusia dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan dalam hidupnya selalu berupaya memberi 

respon terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di dalam diri 

dan di lingkungan sekitar manusia. Aktivitas individu sebagai respon 

terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut disebut locus of control 

(Sarita dan Agustia, 2009). Locus of control merupakan salah satu aspek 

karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu. Terkait dengan 
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locus of control yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja auditor. Menurut Julianingtyas (2012), ketika mereka berkinerja 

dengan baik maka mereka yakin bahwa hal tersebut disebabkan oleh usaha 

masing-masing individu, mereka digolongkan sebagi internal. Sementara 

yang lain memandang diri mereka secara tak berdaya diatur oleh nasib, 

dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Ketika berkinerja baik mereka yakin 

bahwa itu merupakan keberuntungan. Mereka digolongkan sebagai eksternal. 

Selain itu, locus of control menjadi salah satu penentu kesuksesan atau 

kegagalan seseorang dalam bekerja, baik untuk seseorang yang memiliki 

locus of control eksternal maupun internal (Hastuti, et al. 2015). 

Disamping itu akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja auditor. 

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban dalam organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan berjalan dengan baik. Mardisar dan Sari (2007) menyatakan 

bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan 

audit. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Peneliti akuntansi juga menemukan bahwa akuntabilitas meningkatkan 

kinerja keputusan auditor dan mendorong auditor untuk menjadi lebih 

konservatif (Duh, et al. 2006). 

Selain akuntabilitas, kinerja auditor juga dapat dipengaruhi 

independensi auditor. Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP : 2001) 
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menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak 

mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

umum. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan 

kehilangan sikap tidak memihak justru sangat diperlukan untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya (Singgih dan Bawono; 2010). 

Faktor situasional yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah 

budaya organisasi. Budaya organisasi adalah gabungan atau integritas dari 

falsafah, ideologi, nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, harapan-harapan, sikap 

dan norma. Setiap organisasi akuntan publik memiliki budaya organisasi yang 

berbeda-beda meskipun diantaranya terdapat kesamaan, yaitu meningkatkan 

kualitas dan profesionalisme para auditor, menjalankan tugasnya berdasarkan 

standar yang berlaku dan memuaskan kebutuhan klien (Hartidah dan 

Ludigdo, 2010). 

Pemahaman good governance merupakan wujud penerimaan 

pentingnya suatu peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur 

hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis 

maupun pelayanan publik. Pemahaman atas good governance adalah untuk 

menciptakan keunggulan manajemen kinerja baik pada KAP. Apabila auditor 

sudah memiliki pemahaman good governance, maka kemungkinan 

dilaporkannya ketidaksesuaian dalam sistem akuntansi organisasi yang telah 

dilakukan pemeriksaan akan meningkat. 
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Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sanjiwani dan Wisadha 

(2016) menyatakan bahwa Locus Of Control berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al 

(2015) menyatakan bahwa Locus Of Control tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Pramana 

dan Yuliantoro (2013) menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Majid et al 

(2016) menunjukkan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor. Sementara pada penelitian Trisnaningsih (2007) menyatakan 

bahwa Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arumsari dan Budiartha (2016) menyatakan 

bahwa Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Yuliantoro 

(2013) menyatakan bahwa Independensi Auditor tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Pada penelitian Sitio dan Anisykurlillah (2014) menunjukkan 

bahwa Pemahaman Good Governance berpengaruh secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja auditor. Sementara pada penelitian Hanna dan 

Firnanti (2013) menyatakan bahwa Pemahaman Good Governance tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Pentingnya kinerja auditor pada tugas pemeriksaan agar lebih baik 

dalam menghasilkan pendapat kewajaran laporan keuangan yang sesuai 

dengan standar audit dan kode etik auditor maka tidak heran apabila banyak 

peneliti yang melakukan penelitian mengenai kinerja auditor yang 
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dipengaruhi oleh locus of control, akuntabilitas, budaya organisasi, 

independensi auditor, dan pemahaman good governance. Namun penelitian 

yang telah dilakukan peneliti terdahulu banyak yang masih mengalami 

inkonsistensi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian akuntansi keperilakuan kembali mengenai pengaruh locus of 

control, akuntabilitas, budaya organisasi, independensi auditor, dan 

pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pada KAP yang ada di 

kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis disini 

tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “Pengaruh Locus Of 

Control, Akuntabilitas, Budaya Organisasi, Independensi Auditor, serta 

Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor (Studi 

Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan 

yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah Locus Of Control berpengaruh terhadap Kinerja Auditor? 

2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Auditor? 

3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor? 

4. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kinerja Auditor? 

5. Apakah pemahaman Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja 

Auditor? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tentang kinerja auditor adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis apakah Locus Of Control berpengaruh terhadap 

Kinerja Auditor. 

2. Untuk menganalisis apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja 

Auditor. 

3. Untuk menganalisis apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap 

Kinerja Auditor. 

4. Untuk menganalisis apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap 

Kinerja Auditor. 

5. Untuk menganalisis apakah pemahaman Good Governance berpengaruh 

terhadap Kinerja Auditor. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Kantor Akuntan Publik  

Penelitian mengenai kinerja auditor diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas jasa audit yang sesuai dengan Standar Auditing dan Standar 

Profesional Akuntan Publik.  

2. Bagi Peneliti  

Penelitian mengenai kinerja auditor diharapkan dapat menambah 

pengetahuan peneliti dan dapat mengetahui pengaruh Locus Of Control, 
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Akuntabilitas, Budaya Organisasi, Independensi Auditor serta Pengaruh 

Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Hasil penelitian ini akan membuka wawasan baru bagi para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dan sebagai 

penambah wacana keilmuwan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi pemaparan latar belakang masalah yang 

diteliti, perumusan masalah, tujuan dari peneliti melakukan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi pemaparan landasan teori yang 

digunakan sebagai acuan penelitian, review penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian, hipotesis 

penelitian, serta kerangka penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi pemaparan jenis penelitian yang 

digunakan, populasi penelitian, sampel penelitian, metode 

sampling yang digunakan, data dan sumber data penelitian, 
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metode pengumupulan data, variabel penelitian, serta 

metode analisi data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV  ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis dan pembahasan berisi analisis hasil penelitian 

temuan empiris, hasil pengujian hipotesis yang diteliti, serta 

pembahasan analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, serta 

saran bagi peneliti selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


