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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang penelitian 

Seiring dengan perkembangan perusahaan di Indonesia, permintaan 

jasa audit di Indonesia pun meningkat. Faktor-faktor yang menjadi 

pendorong tingginya permintaan jasa audit dan pesatnya pertumbuhan 

profesi akuntan publik di Indonesia adalah karena perkembangan pasar 

modal, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas bisnis, serta regulasi 

(perundang-undangan, peraturan-peraturan).  

 Kantor Akuntan Publik merupakan tempat penyediaan jasa oleh 

profesi akuntan publik bagi masyarakat berdasarkan Standar Profesi 

Akuntan Publik (SPAP). Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik 

berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan 

keuangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, 

antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas 

pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan 

khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan 

industri klien. Syarat pengauditan pada Standar Auditing, meliputi tiga hal, 

yaitu : (SA Seksi 150 SPAP, 2001) 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. 



 
 

 
 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

3.  Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor 

wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya (kompetensinya) dengan 

cermat dan seksama. 

Akuntan publik dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien 

memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan 

perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan 

tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan 

perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya 

kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan 

terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) 

menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan 

yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas 

terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan 

pemakai laporan keuangan. Sesuai dengan tanggungjawabnya untuk 

menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka 

akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian 

saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya 

independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya 

akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta 

jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan 



 
 

 
 

auditor ditentukan oleh independensinya (Supriyono dalam Mawar 

2010). 

Profesi akuntan publik saat ini sedang mendapatkan sorotan tajam 

bahkan dari masyarakat umum, ini diakibatkan oleh  skandal besar yang 

terjad di negara maju seperti AS. Seperti pada kasus Enron dimana KAP 

Arthur Anderson melanggar kode etik, yaitu independensi. Independensi 

adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, 

evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit perusahaan 

(Arens dan Loebbecke). Dalam kasus ini terungkap, KAP Andersen 

mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi 

laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, 

dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan 

keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba 

bersih sebesar $ 393. 

Padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar 

$ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Ini adalah contoh 

pelanggaran etika profesi akuntan, yaitu pelanggaran tanggung jawab yang 

salah satunya adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa 

profesional seorang akuntan dan dia telah bertindak tidak independen. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak 

hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk 

bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian 



 
 

 
 

tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak 

yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. 

Menurut Larkin (1990) dalam Trisnaningsih (2007) dalam mengukur 

kinerja auditor, terdapat empat dimensi personalitas, yaitu kemampuan ( 

ability), komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. Seorang 

auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Komitmen organisasi juga berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Suatu komitmen organisasional menunjukkan 

suatu daya dari sesorang dalam mengidentifikasikan keterlibatan dalam 

suatu organisasi. Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang 

saling mendorong satu sama lain (Sapariyah, 2011). Yousef, (2000) dalam  

Lawalata, 2006 menyatakan bahwa komitmen organisasi memediasi 

hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, dimana anggota 

organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi 

tinggi. Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal 

terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut. 

Selain komitmen organisasi, KAP dalam melakukan aktivitasnya 

diisyaratkan memiliki pemimpin yang handal yang mampu mengantisipasi 

masa depan serta dapat mengambil peluang dari perubahan yang ada. 

Untuk mencapai keselarasan tujuan, seorang pemimpin harus dapat 

mempengaruhi anggota organisasinya agar tujuan individu konsisten 

dengan tujuan organisasi itu sendiri. 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 (Luthans dalam Trisnaningsih 

2007). Alberto et al. (dalam Trisnaningsih 2007) menyatakan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga 

berpengaruh signifikan terhadap learning organisasi. Temuan ini 

memberikan sinyal bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat 

berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di samping itu untuk 

mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian 

pembelajaran terhadap bawahannya. Demikian pula gaya kepemimpinan 

pada KAP sangat diperlukan karena dapat memberikan nuansa pada 

kinerja auditor yang cenderung bisa formal maupun informal. Gaya 

kepemimpinan yang cenderung informal lebih menekankan pola 

keteladanan pimpinan, namun memberikan kebebasan yang lebih luas bagi 

auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih 

besar, akibat dari instrumen organisasi secara formal belum memadai. 

Budaya organisasi diyakini juga merupakan faktor penentu terhadap 

kesuksesan kinerja ekonomi suatu organisasi, karena budaya organisasi 

merupakan keyakinan dasar yang melandasi visi, misi, tujuan dan nilai-

nilai yang dianut oleh anggota organisasi mulai dari pemimpin hingga 

karyawan pada level terendah. Pengelolaan budaya organisasi harus 

diarahkan kepada kemampuan budaya organisasi untuk mengangkat 

kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja karyawannya, hal ini 



 
 

 
 

terutama karena fungsi budaya yang memberikan satu set nilai untuk 

penetapan prioritas dan memberikan bagaimana segala sesuatu dilakukan 

dalam kelompok/ perusahaan. Selain itu budaya juga berfungsi sebagai 

fasilitator tumbuhnya komunitas bersama sebagai mekanisme pembuat 

makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku 

para karyawan, karena itu pengelolaan yang baik atas budaya akan bisa 

mempengaruhi tercapainya kinerja tinggi karyawan. Budaya organisasi 

dalam penelitian ini mengacu kepada auditor yang memiliki inovatif, 

agresif, dan dapat mempertahankan stabilitas dalam pekerjaannya. 

Keberhasilan suatu KAP untuk mengimplementasikan aspek-aspek atau 

nilai-nilai (values) budaya organisasinya dapat mendorong KAP tersebut 

tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 

Selain budaya organisasi, motivasi diyakini juga merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja. Motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong untuk bertindak atau dorongan oleh kekuatan dari dalam 

ataupun dari luar (yang dilakukan dengan mendorong atau menarik). 

Robbins dalam Sarlita (2009) mendefinisikan motivasi (motivation) 

sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya.Motivasi jelas datang dari berbagai 

macam sumber. Motivasi dapat digerakkan oleh kebutuhan (yang 

kompleks) seseorang, ataupun dorongan dari seorang motivator yang 

memberi pengaruh motivasi kepada orang lain. Dengan adanya motivasi 

yang tinggi diharapkan auditor lebih memiliki intensitas, arah dan 



 
 

 
 

ketekunan sehingga kinerja auditor akan semakin meningkat dan tujuan 

organisasi pun lebih mudah tercapai 

Selain Independensi, gaya kepemimpinan, motivasi, komitmen 

organisasi, dan budaya organisasi, penelitian ini juga ingin membuktikan 

bahwa locus of control juga berpengaruh terhadap kinerja auditor. Locus of 

control didefinisikan sebagai tingkatan dimana seseorang menerima 

tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka 

(Brownell, dalam Aji 2010). Locus of control merupakan salah satu aspek 

karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu dan dapat 

dibedakan atas locus of control internal dan locus of control eksternal. 

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan suatu hubungan yang 

kuat dan positif diantara eksternal locus of control individual dengan suatu 

keinginan-keinginan atau maksud-maksud untuk menggunakan penipuan 

atau manipulasi untuk memperoleh tujuan-tujuan personil. Individu dengan 

locus of control eksternal lebih mudah merasa terancam dan tidak berdaya 

serta strategi yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan 

cenderung bersifat reaktif (Ardiansah dalam Kartika 2007). Hal ini 

diperkuat dengan penelitian Reed et al. Dalam Wahyudin (2011) bahwa 

locus of control memiliki pengaruh terhadap perilaku. Gable & Dangello 

dalam Wahyudin (2011) menemukan bukti secara empiris bahwa terdapat 

hubungan yang kuat dan positif antara individu dengan locus of control 

eksternal dengan keinginan menggunakan kecurangan atau manipulasi 

untuk meraih tujuan personal. 



 
 

 
 

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian gabungan, yaitu 

menggabungkan penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian ini 

menggabungkan penelitian Lawalata (2006), Sarlita (2009), dan wahyudin 

(2011), dimana ketiga penelitian ini sama-sama menguji tentang faktor yang 

mempengaruhi kinerja auditor. Variabel yang dimiliki lawalata (2006) 

adalah independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan 

budaya organisasi. Sedangkan variabel yang dimiliki Sarlita (2009) adalah 

motivasi. Dan variabel yang dimiliki wahyudin (2011) adalah locus of 

control. Yang menjadi pembedanya adalah di dalam penelitian lawalata 

tidak terdapat variabel “motivasi”, sedangkan di dalam penelitian dwilita 

tidak terdapat variabel “independensi, dan budaya organisasi”, di dalam 

penelitian wahyudin tidak terdapat variabel independensi auditor, komitmen 

organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi dan motivasi, 

sehingga peneliti ingin menggabungkan keenam variabel tersebut dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dan 

didukung dengan beberapa teori–teori yang ada, maka peneliti memilih 

judul PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KOMITMEN 

ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, 

MOTIVASI DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA 

AUDITOR (studi empiris pada Kantor Akuntan publik di Semarang) 

  



 
 

 
 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti ingin mengangkat 

permasalahan, yaitu : 

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor di 

KAP Semarang?  

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor di KAP Semarang?  

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor di KAP Semarang?  

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif  terhadap kinerja auditor 

di KAP Semarang?  

5. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor di KAP 

Semarang?  

6. Apakah locus of control eksternal berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor di KAP Semarang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti mengarahkan masalah dan persoalan penelitian berdasarkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor di KAP Semarang 

2. Mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor di KAP Semarang 



 
 

 
 

3. Mengetahui apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor di KAP Semarang 

4. Mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja auditor di KAP Semarang 

5. Mengetahui apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor di KAP Semarang  

6. Mengetahui apakah locus of control eksternal berpengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor di KAP Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kantor 

Akuntan Publik Semarang untuk dijadikan pertimbangan dalam 

meningkatkan kinerja auditor sehingga ikut membantu pengembangan 

dimasa datang. 

2. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca dan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5 Kerangka pikir 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi. Penilaian terhadap kinerja auditor eksternal dimulai dari 

kemampuannya memenuhi standar yang ditetapkan, seperti 



 
 

 
 

H2  +

H1 +

H4 +

H3 +

H5 +

H6 ‐

independensi.Selain Independensi, komitmen organisasi juga diyakini 

berpengaruh terhadap kinerja. Karyawan yang peduli terhadap fungsi 

organisasinya, akan menjadi lebih loyal terhadap organisasi, dan akan 

meningkatkan kinerjanya. Gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan 

motivasi juga diyakini berpengaruh terhadap kinerja. Dengan gaya 

kepemimpinan yang tepat maka secara otomatis akan tercipta budaya 

organisasi yang baik, dan dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk 

bekerja labih baik lagi. Selain independensi, gaya kepemimpinan, budaya, 

dan motivasi, locus of control eksternal juga diyakini berpengaruh terhadap 

kinerja, karena Locus of control ekternal mengacu pada keyakinan bahwa 

suatu kejadian tidak memiliki hubungan langsung dengan tindakan yang telah 

dilakukan oleh diri sendiri dan berada diluar kontrol dirinya (Lefcourt, dalam 

Abdulloh 2006). 
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SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah sesuai dengan latar belakang, tujuan dan manfaat 

penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel 

penelitian serta alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini 

mencakup analisis deskriptif, pengujian model dan pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP  

 Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan 

yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam 

pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian. 
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