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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Kantor akuntan publik (KAP) merupakan badan usaha  yang telah 

mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan yang diatur dalam Pasal 1 

ayat 5 UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. KAP bergerak di 

dalm bidang jasa atestasi dan non-atestasi. Badan usaha KAP dapat 

berbentuk perseorangan, persekutuan perdata atau persekutuan firma, dan 

lain sebagainya. 

KAP mempekerjakan auditor independen, yang seringkali disebut 

dengan akuntan publik. Auditor independen merupakan auditor eksternal 

yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh auditor 

independen adalah perusahaan go public, perusahaan besar, perusahaan 

kecil, dan organisasi nirlaba. 

Dewasa ini, globalisasi membawa perubahan yang sangat cepat di 

bidang sosial, teknologi, dan budaya. Perubahan tersebut membuat 

kegiatan audit di dalam KAP menjadi lebih mudah dan cepat. Di sisi lain, 

perubahan tersebut juga meningkatkan beban kerja auditor baik secara 

fisik, emosional, dan intelektual. Hal tersebut membuat auditor menjadi 

jenuh, stres, depresi, dan kesulitan untuk memberi nilai tambah bagi 

organisasi. Konsep kecerdasan emosional (Somuncuoğlu, 2005:283) 



2 

 

menunjukkan kompetensi yang diperlukan untuk perilaku konstruktif 

sesuai dengan peran individu di dunia kerja dan kehidupan sosial, yang 

dapat memberikan solusi untuk bisnis. 

Studi neurologi dan psikologi menunjukkan bahwa emosi 

berdampak signifikan dalam pengambilan keputusan, motivasi, dan 

aktivitas yang dilakukan (Offerman et al., 2004:220). Di dalam KAP, 

kecerdasan emosional merupakan indikator untuk mengukur kinerja 

auditor. Oleh karena itu, KAP harus meningkatkan kecerdasan emosional 

auditor demi memberikan kinerja terbaik dan layanan terbaik untuk 

kliennya. 

Untuk memberikan layanan yang memuaskan untuk kliennya, KAP 

perlu memahami konsep kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perceived service dan expected 

service. Jika pelayanan yang diterima klien (perceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan (expected service), maka kualitas pelayanan 

tersebut baik. Jika pelayanan yang diterima melebihi harapan klien, maka 

kualitas pelayanan tersebut ideal. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima 

tidak sesuai dengan harapan klien, maka kualitas pelayanan tersebut buruk. 

Jadi tingkat kualitas pelayanan bergantung pada cara auditor dalam 

memenuhi harapan klien secara konsisten (Triyana, 2014). 

Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja auditor sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasional 
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dan komitmen profesional. Auditor akan memiliki motivasi kerja yang 

baik bila auditor memegang komitmen organisasional yang kuat. Dengan 

demikian, auditor dapat bekerja sebaik mungkin di KAP sehingga tujuan 

organisasi bisa tercapai (Tranggono dan Kartika, 2008:88). 

Aykan dan Aksoylu (2015) melakukan penelitian tentang peran 

mediasi kepuasan kerja dalam pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

persepsi kualitas pelayanan dalam profesional akuntansi di Kayseri. Dari 

hasil penelitian yang diperoleh, Aykan menyimpulkan bahwa kepuasan 

kerja benar-benar memediasi hubungan antara kecerdasan emosional dan 

persepsi kualitas pelayanan dalam profesional akuntansi di Kayseri. 

Keterbatasan dari penelitian Aykan dan Aksoylu adalah hasil penelitian 

yang belum tergeneralisasi karena data penelitiannya hanya mencakup satu 

tempat kerja dan satu bidang pekerjaan. Maka dari itu, Aykan dan Aksoylu 

meminta peneliti berikutnya untuk mereplikasi penelitian dengan 

menggunakan tempat kerja dan bidang pekerjaan yang lain sebagai obyek 

penelitiannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mereplikasi 

penelitian Aykan dan Aksoylu (2015) dengan menggunakan auditor KAP 

di kota Semarang sebagai obyek penelitian. Maka dari itu, skripsi ini 

diberi judul: “PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL 

TERHADAP PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN AUDIT 

DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”. 
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I.2 Perumusan Masalah 

Masalah penelitian yang akan dibahas adalah: Apakah ada peran 

mediasi kepuasan kerja dalam pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

persepsi kualitas pelayanan dalam profesi akuntan publik? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi kepuasan 

kerja dalam pengaruh kecerdasan emosional terhadap persepsi kualitas 

pelayanan dalam profesi akuntan publik. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan teori pertentangan (discrepancy theory). Secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 

pembaca, serta bagi para peneliti selanjutnya yang membutuhkan 

informasi mengenai peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan antara 

kecerdasan emosional dan persepsi kualitas pelayanan dalam profesional 

akuntansi. 
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I.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuat 

profesional akuntansi dalam meningkatkan persepsi kualitas pelayanan 

dengan memperhatikan aspek kecerdasan emosi dan kepuasan kerja agar 

tujuan suatu organisasi bisa tercapai sesuai dengan harapan. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, pengembangan dan 

perumusan hipotesis, kerangka pikir, serta definisi dan pengukuran 

variabel. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai obyek, dan lokasi penelitian. Lalu, populasi 

dan sampel, dan juga membahas mengenai metode pengumpulan data, 

serta teknik analisis data. 

Bab IV: Hasil Analisis 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum responden, dan analisis atau 

hasil pengujian hipotesis. 
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Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, serta keterbatasan penelitian. 




