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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu

tertentu. Pengertian kinerja auditor adalah akuntan publik yang

melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas

laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk

menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Mulyadi dalam Purba,

2009).

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan

jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tugas seorang auditor adalah

memeriksa terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha

berdasarkan standar yang telah ditentukan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Hal ini menunjukkan bahwa auditor bertanggung jawab atas opini yang

diberikan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan (Sapariyah, 2011).

Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak

jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan

pribadi. Auditor yang mempertahankan obyektivitas, akan bertindak adil
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tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan

pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan

terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari

luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam

pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan

dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan

standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Trisnaningsih,

2007).

Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing

maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen

terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang

dipersepsikan oleh auditor. Suatu komitmen organisasional menunjukkan

suatu daya dari sesorang dalam mengidentifikasikan keterlibatan dalam

suatu organisasi. Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang

saling mendorong antara satu dengan yang lain. Auditor yang komitmen

terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif

terhadap lembaganya, auditor akan memiliki jiwa untuk tetap membela

organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi, dan memiliki keyakinan

yang pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi (Sapariyah,

2011).

Selain komitmen organisasi, Kantor Akuntan Publik dalam

melakukan aktivitasnya diisyaratkan memiliki pemimpin yang handal yang

mampu mengantisipasi masa depan serta dapat mengambil peluang dari
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perubahan yang ada. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang memiliki

keunggulan sehingga dapat mengarahkan perusahaan dan para stafnya untuk

sampai pada tujuan KAP seperti yang dinyatakan Yukl (2001) dalam

Lawalata, et.all (2008). 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 (Trisnaningsih, 2007)

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. Keberhasilan suatu KAP untuk mengimplementasikan

aspek-aspek atau nilai-nilai (values) budaya organisasinya dapat mendorong

KAP tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Lawalata,

et.all, 2008)

Askary (2006) dalam Ussahawanitchakit (2011) profesionalisme audit

adalah pertimbangan profesional individu dalam melakukan tugas audit melalui

keberlanjutan, pemeliharaan dan kelangsungan hidup yang profesional dan self-

forces. Masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan akuntan publik adalah

kebutuhan untuk memiliki seorang akuntan profesional yang tinggi. Saat ini,
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profesi akuntan publik sedang memasuki lingkungan yang lebih kompleks

dan kompetitif. Profesi akuntan publik harus membangun competitive

excelences dalam masyarakat melalui perbaikan yang terus menerus dari

standar internasional profesional. Peningkatan ini bertujuan untuk jenis dan

kualitas layanan yang disediakan oleh akuntan publik yang merupakan

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebuah profesionalisme yang tinggi

diperlukan oleh seorang akuntan, baik sebagai anggota organisasi profesi

atau sebagai staf profesional dari sebuah perusahaan akuntan. Sifat

profesional diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang tinggi di

bidang mereka. Profesionalisme juga merupakan elemen motivasional yang

dapat memberikan kontribusi pada kinerja keterampilan tinggi. Keberhasilan

seseorang dalam pekerjaannya ditentukan oleh kompetensi, profesionalisme

dan komitmen (Agustia, 2006).

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian dari Lawalata, et.all

(2008) yang menggunakan variabel independensi auditor, komitmen

organisasi, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi dan

Ussahawanitchakit (2011) yang menggunakan variabel independensi auditor

dan profesionalisme auditor, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh

Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan,

Budaya Organisasi, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kinerja

Auditor”.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka

permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja

auditor?

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja

auditor?

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja

auditor?

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja

auditor?

5. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kinerja

auditor?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan

tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif independensi auditor terhadap

kinerja auditor.

2. Untuk mengetahui pengaruh positif komitmen organisasi terhadap

kinerja auditor.

3. Untuk mengetahui pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap

kinerja auditor.
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4. Untuk mengetahui pengaruh positif budaya organisasi terhadap

kinerja auditor.

5. Untuk mengetahui pengaruh positif profesionalisme auditor terhadap

kinerja auditor.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara variabel

independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan,

budaya organisasi, dan profesionalisme auditor terhadap kinerja

auditor pada kantor akuntan publik di kota Semarang.

2. Bagi Praktisi

Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk

mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kinerja auditor.

3. Bagi Akademis

Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah kinerja auditor.
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1.5 KERANGKA PIKIR

Dari uraian kerangka pemikiran dan hipotesis, maka untuk

menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel

dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoristis, yaitu

mengenai pengaruh independensi, komitmen organisasi, gaya

kepemimpinan, budaya organisasi, dan profesionalisme auditor terhadap

kinerja auditor dapat dilihat pada model dibawah ini.

Gambar 1.1

Kerangka Pikir

Independensi Auditor (X1)
(+)

Komitmen Organisasi (X2)
(+)

Gaya Kepemimpinan (X3)
(+)

KINERJA AUDITOR
(Y)

Budaya Organisasi (X4)
(+)

Profesionalisme Auditor
(X5) (+)

(+)
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian,

serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Tinjauan Pustaka, yang berisi menguraikan berbagai teori, konsep, dan

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Metode Penelitian, yang berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan

digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi

dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam

penelitian ini, dan metode analisis data.
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