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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia mempunyai fungsi yang penting dalam pencapaian 

kinerja karyawan. Berhasil tidaknya suatu pekerjaan lebih banyak bergantung dari 

unsur manusianya. Perkembangan profesi akuntan publik tidak terlepas dari 

perkembangan perekonomian suatu negara. Semakin maju perekonomian suatu 

negara maka akan semakin kompleks masalah bisnis yang terjadi. Oleh karena itu 

kebutuhan informasi bisnis yang berupa laporan keuangan semakin dibutuhkan 

untuk pengambilan keputusan bisnis. Profesi akuntan publik merupakan profesi 

kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan 

penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik 

bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal 

sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang paling penting 

dan harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak 

mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. 

Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. 
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Semakin memburuknya independensi auditor akhir-akhir ini menjadi 

penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai 

perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan pihak auditor (akuntan publik) sebagai 

pemeriksa laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh pihak–pihak eksternal menyangkut dana yang ditanamkan pada 

suatu perusahaan ditengarahi berperilaku secara tidak profesional. Penilaian 

tersebut didasarkan pada kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap 

kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terjadinya 

kasus–kasus kegagalan auditor berskala besar telah menimbulkan sikap skeptis 

masyarakat menyangkut ketidakmampuan profesi akuntansi publik dalam 

menjaga independensi. Sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor dalam 

berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal dalam menjalankan perannya 

sebagai auditor independen. Perspektif dari sudut psikologi mengenai 

independensi auditor ini mengemukakan bahwa upaya mencapai independensi 

adalah mustahil dan pendekatan–pendekatan profesi auditing yang ada sekarang 

ini adalah naif dan tidak realistis (Simatupang, 2014). Kerangka audit yang ada 

mengimplikasikan tujuan independensi adalah mencoba menghilangkan bias oleh 

auditor sehingga  dapat mencapai obyektifitas, padahal auditor menurut mereka, 

berdasarkan posisi pekerjaan dalam hubunganya dengan klien tidak mungkin 

luput dari bias yang tidak disadari (unconsious bias). 

Auditor disewa untuk memeriksa laporan keuangan oleh klien, tetapi auditor 

tidak boleh mementingkan kepentingan kliennya. Auditor harus bersikap 

independen agar hasil pengujian laporan keuangan yang dilakukannya dapat  
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dipercaya dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam menjalankan tugas auditnya, 

seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi dituntut 

untuk bersikap independen. Walaupun auditor itu mempunyai keahlian tinggi 

tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa 

informasi yang disajikan itu kredibel. 

Selain etika profesi yang harus dimiliki, auditor juga harus bertindak 

sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian 

dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan 

praktek audit (SPAP, 2001). Rahmawati dan Winarna (2002) dalam risetnya 

menemukan fakta bahwa auditor, expectation gap terjadi karena kurangnya 

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki hanya sebatas pada bangku kuliah 

saja. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang dalam melakukan 

prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Menurut 

Libby dan Frederick (1990) pengalaman yang dimiliki auditor akan 

mempengaruhi kualitas auditnya, mereka menemukan bahwa semakin banyak 

pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam 

menjelaskan temuan audit. Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, 

pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi 

kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah independensinya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuntari dkk (2017) menyatakan 

adanya pengaruh antara etika auditor terhadap independensi auditor, terdapat 

pengaruh antara pengalaman auditor terhadap independensi. Penelitian lain yang 
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dilakukan oleh Gendron dkk (2006),  Tsui and Gul (1996) menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara etika auditor terhadap independensi auditor.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bouhawia et al (2015) menyatakan bahwa 

pengalaman dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap independensi.   

Penelitian Nasution (2013) menyatakan bahwa moralitas  berpengaruh terhadap 

independensi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

menggabungkan berbagai variabel yang mempengaruhi independensi dari 

penelitian terdahulu dan menambahkan variabel moralitas individu dan komitmen 

organisasi, serta perbedaan setting di KAP Semarang.  

Maka berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti memilih judul : “PENGARUH ETIKA AUDITOR, PENGALAMAN,  

MORALITAS INDIVIDU DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP 

INDEPENDENSI (STUDI PADA AUDITOR KAP DI SEMARANG)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah etika auditor berpengaruh positif terhadap independensi? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap independensi? 

3. Apakah moralitas individu berpengaruh positif terhadap independensi? 

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

independensi? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui etika auditor berpengaruh positif terhadap 

independensi. 

2. Untuk mengetahui apakah pengalaman berpengaruh terhadap 

independensi. 

3. Untuk mengetahui apakah moralitas individu berpengaruh positif 

terhadap independensi. 

4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

independensi. 

 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi pihak KAP: 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi independensi sehingga dikemudian hari dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja dan mengimplementasikan 

kebijakannya. 

2. Bagi auditor: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi 

auditor dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi independensi khususnya 

yang berhubungan dengan etika auditor, pengalaman, moralitas individu dan 

komitmen organisasi. 
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3. Bagi kalangan akademisi: 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan teori dalam akuntansi 

terutama pada auditing. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dan 

topik serupa. 

 

1.4.  Kerangka Pikir 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Pada penelitian ini akan dianalisis mengenai pengaruh etika auditor, 

pengalaman, kesesuaian kompensasi, moralitas individu dan komitmen organisasi 

terhadap independensi. Semakin baik etika auditor etika auditor, pengalaman,  

moralitas individu dan komitmen organisasi maka semakin tinggi independensi 

auditor. 
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