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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap Kantor Akuntan Publik menginginkan untuk memiliki seorang auditor 

yang dapat bekerja dengan baik dan benar dalam melakukan segala pekerjaanya. 

Seseorang auditor memiliki pekerjaan yakni melakukan audit yang bertujuan 

untuk mencari informasi mengenai apa saja yang dilaksanakan dalam suatu 

perusahaan yang diperiksa, membandingkan hasil yang di dapat dengan syarat 

atau kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya, serta menolak atau menyetujui 

hasil dengan memberikan rekomendasi mengenai tindakan perbaikan. Auditor 

adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sudah terlatih 

untuk melakukan pemeriksaan dan menyatakan pendapatnya mengenai laporan 

keuangan yang disusun oleh manajerial suatu perusahaan atau organisasi. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bersifat obyektif yang kemudian 

digunakan sebagai penentu apakah laporan keuangan perusahaan tersebut sudah 

menyajikan pelaporan secara wajar.  

Ada beberapa definisi dari obyektif atau objektifitas itu sendiri. Menurut 

(Sawyer, 2003) obyektif adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak 

dikompromikan. Seorang audior hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau 

ditempatkan dalam posisi di mana objektifitas mereka dapat dipertanyakan. Kode 

etik dan standar auditor eksternal telah menetapkan aturan-aturan tertentu yang 

harus diikuti agar terhindar dari kemungkinan pandangan akan kurangnya 

objektifitas atau munculnya bias. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan 
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menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya 

objektifitas yang dimiliki oleh audit internal. Menurut (Siti Kurnia Rahayu dan 

Ely Suhayati, 2009) menyatakan bahwa seorang auditor harus bebas dari masalah 

benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh  membiarkan faktor 

salah saji material (material misstatement) yang dketahuinya  atau mengalihkan 

pertimbangannya kepada pihak lain. Dengan mempertahankan integritas auditor 

akan bertindak jujur dan tegas, dengan mempertahankan objektifitasnya, auditor 

akan bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa 

dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. 

Melalui 2 definisi mengenai objektifitas, dapat disimpulkan bahwa objektifitas 

berarti suatu kondisi dimana auditor harus dapat bersikap adil, jujur, tidak 

berpihak, menghindari kemungkinan terjadinya suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan perusahaan atau organisasi, tidak mementingkan kepentingan 

diri sendiri dalam melaksanakan tugasnya yaitu proses audit dan sekaligus 

objektifitas merupakan kode etik atau peraturan yang telah ditetapkan dan harus 

dijalankan oleh seorang auditor. 

Didalam sebuah perusahaan maupun organisasi, diperlukan seorang 

pemimpin yang dapat membantu perusahaan untuk memimpin dan dapat 

membawa perubahan bagi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi tersebut. Ada banyak definisi dari kepemimpinan itu 

sendiri, (Rauch and Behling, 1984) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi aktifitas dari suatu kelompok yang sudah terorganisasi 

untuk mencapai suatu tujuan. (Yukl, Gordon and Taber, 2002) mendefinisikan 



 
 

3 
 

kepemimpinan sebagai kemampuan dari seorang individu untuk mempengaruhi, 

memotivasi dan membuat orang untuk memberikan kontribusinya guna mencapai 

keefektifan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut (Schein, 1992) 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk keluar dari budaya lama untuk memulai 

proses perubahan yang lebih adaptif. Melalui 3 definisi tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang berguna untuk 

mencapai suatu tujuan dibentuknya perusahaan atau organisasi dengan cara 

membawa perubahan dalam perusahaan atau organisasi dengan bentuk mengubah 

persepsi orang untuk mengubah budaya lama ke budaya yang baru guna untuk 

meningkatkan ke-efektifan perusahaan atau organisasi.  

Penelitian ini lebih berfokus pada 1 jenis gaya kepemimpinan, yakni gaya 

kepemimpinan karismatik. Penelitian kepemimpinan mendefinisikan 

kepemimpinan karismatik sebagai satu set perilaku kepemimpinan yang efektif 

(Bass et al., 2003) dalam (Svanberg and Ohman, 2017). Pemimpin karismatik 

adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfir motivasi atas dasar komitmen dan 

identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya 

(Ivancevich, dkk, 2007). Menurut (DuBrin, 2011), karisma adalah kualitas yang 

spesial yang terdapat pada seorang pemimpin yang tujuan, kekuatan, dan 

kebulatan tekad mereka berbeda dari orang lain. Menurut (Yukl, Chavez and 

Seifert, 2005) Pemimpin karismatik mempunyai indikator yaitu para pengikut 

merasa bahwa keyakinan pemimpin adalah benar, mereka bersedia mematuhi 

pemimpin, mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin, secara emosional 

mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi, mereka memiliki sasaran 
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kinerja yang tinggi, dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap 

keberhasilan dari misi itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya 

kepemimpinan karismatik adalah pemimpin yang memiliki kualitas diri yang baik, 

memiliki visi dan misi yang jelas, yang dapat mempengaruhi atau membuat para 

pengikutnya kagum serta mengagungkan pemimpinnya sehingga para 

pengikutnya siap untuk mengikuti segala perintah dan percaya sepenuhnya 

terhadap pemimpin tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mereplikasi penelitian terhadahulu 

oleh (Svanberg, Öhman and Neidermeyer, 2017). Dengan menggunakan subjek 

penelitian auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Kota Semarang. Penelitian 

ini menarik untuk diteliti karena membahas mengenai dapat dimungkinkannya 

objektifitas auditor terpengaruh oleh gaya kepemimpinan karismatik yang telah 

diterapkan oleh klien yang disebabkan oleh esensi dari kepemimpinan karismatik 

tersebut. Serta ada faktor mediasi yaitu identifikasi sosial yang mempengaruhi 

objektifitas auditor dari perusahaan atau organisasi yang menerapkan gaya 

kepemimpinan karismatik. Penelitian ini menjawab saran dari penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh (Svanberg, Öhman and Neidermeyer, 2017) yakni 

diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan lain dapat 

mempengaruhi objektifitas auditor, pada penelitian ini menggunakan gaya 

kepemimpinan karimatik sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian 

terdaulu menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, dan gaya 

kepemimpinan transformasional menjadi salah satu jenis kepemimpinan yang 

paling banyak diteliti selama 30 tahun terkahir (van Knippenberg and Sitkin, 
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2013) dalam (Svanberg, Öhman and Neidermeyer, 2017). Kekurangan dari 

penelitian sebelumnya adalah peneliti tidak menggunakan gaya kepemimpinan 

lain selain gaya kepemimpinan transformasional. Maka dari itu, penelitian ini 

akan melengkapi keterbatasan dari penelitian sebelumnya yaitu dengan 

menggunakan gaya kepemimpinan karismatik. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Svanberg, Öhman and Neidermeyer, 

(2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap objektifitas auditor yang dimediasi oleh identifikasi 

klien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis yang sama yaitu oleh 

Svanberg and Ohman, (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara 

gaya kepemimpinan karismatik terhadap objektifitas auditor. Dari 2 penelitian 

tersebut terdapat research gap. Ada perbedaan dari 2 penelitian tersebut yaitu 

gaya kepemimpinan yang berbeda dan juga penelitian dari Svanberg and Ohman, 

(2017) tidak menyatakan bahwa adanya identifikasi sebagai variabel mediasi.  

Dalam penelitian ini, untuk menguji efek mediasi dari identifikasi klien pada 

gaya kepemimpinan karismatik dan objektifitas auditor menggunakan regresi 

linier berganda. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh peneliti, 

maka peneliti mengambil judul penelitian: ” PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN KARISMATIK TERHADAP OBJEKTIFITAS 

AUDITOR, SERTA IDENTIFIKASI KLIEN SEBAGAI VARIABEL 

MEDIASI PADA KAP DI KOTA SEMARANG”. 
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1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Apakah gaya kepemimpinan karismatik berpengaruh negatif terhadap 

objektifitas auditor dengan identifikasi klien sebagai variabel mediasi ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui gaya kepemimpinan 

karismatik berpengaruh negatif terhadap objektifitas auditor dengan 

identifikasi klien sebagai variabel mediasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya mengenai adanya perbedaan gaya kepemimpinan yang dapat 

mempengaruhi objektifitas auditor serta terdapat identifikasi klien sebagai 

variabel mediasi. 

2. Bagi Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan auditor, 

mengenai hal-hal yang berhubungan mengenai objektifitas auditor 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

Jan Svanberg dan Peter Öhman (2017) dalam penelitiannya meguji hubungan 

antara gaya kepemimpinan transformasional dan objektifitas auditor, serta ada 

variabel mediasi yaitu identifikasi klien. Dalam penelitiannya, menemukan 

bahwa ada pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan transformasional dan 

objektifitas auditor, dan menemukan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap objektifitas audior, dimediasi oleh identifikasi klien. 

Kekurangan dari penelitian Jan Svanberg dan Peter Öhman (2017) ini adalah 

diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai apakah gaya kepemimpinan lain 

dapat mempengaruhi objektifitas auditor. 

Peneliti akan mereplikasi jurnal dari Jan Svanberg dan Peter Öhman (2017) 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai keterbatasan jurnal yaitu mengganti 

variabel gaya kepemimpinan transformasional menjadi gaya kepemimpinan 

yang lainnya yaitu menggunakan gaya kepemimpinan karismatik. 

H1 : Gaya kepemimpinan karismatik berpengaruh negatif terhadap 

objektifitas auditor dengan identifikasi klien sebagai variabel mediasi. 

Gaya Kepemimpinan 

Karismatik Klien 

(GKK) 

Obyektifitas Auditor 

(OA) 

Identifikasi  Klien 

(IK) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan dari 

penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

mengenai gaya kepemimpinan karismatik, objektifitas auditor, dan 

identifikasi klien, serta pengembangan hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai objek dan lokasi, populasi dan sample, 

metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta teknik 

analisis data atau uji hipotesis dari penelitian ini. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 

 Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum responden, pengujian 

validitas dan reliabilitas, analisis diskriptif, hasil pengujian, serta analisis dan 

pembahasan dari penelitian ini. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini memberikan kesimpulan, saran, serta keterbatasan dari penelitian 

ini. 

 

 


