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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang semakin tinggi membuat persaingan antar 

perusahaan semakin ketat diiringi dengan berbagai permasalahan yang dihadapi 

perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi masalah yang muncul, pengelola 

perusahaan membutuhkan jasa akuntan terutama akuntan publik. Auditor di kantor 

akuntan publik memiliki peran dalam memeriksa pengelolaan keuangan perusahaan 

atau melaksanakan audit pada laporan keuangan perusahaan untuk menghasilkan 

opini pada saldo akun laporan keuangan yang sudah tersaji apakah wajar sesuai 

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau tidak wajar. Proses audit ini didasarkan 

pada kejadian masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang.  

Dalam melakukan pekerjaannya auditor harus mengikuti standar audit yaitu kode 

etik profesi. Kode etik akuntan Indonesia mengatur tentang tanggung jawab profesi, 

obyektivitas, kompetensi dan kehati – hatian profesional, kerahasiaan, perilaku 

profesional, dan standar teknis bagi auditor dalam menjalankan profesinya. Perilaku 

profesional akuntan ada untuk menghindari akuntan melakukan perilaku 

disfungsional dalam audit.  Perilaku disfungsional adalah tindakan yang dilakukan 

auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat menurunkan kualitas audit 

secara langsung maupun tidak langsung (Kelley dan Margheim, 1990 dalam 

(Silaban, 2011)). Perilaku disfungsional yang dapat mereduksi kualitas audit secara 
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langsung disebut reduced audit quality sedangkan yang dapat mereduksi kualitas 

audit secara tidak langsung disebut underreporting time. Setelah perilaku audit 

disfungsional menyebar luas terutama pada kasus Enron, membuat American Instute 

Certified Public Accountant (AICPA) membuat perilaku audit disfungsional 

menjadi masalah yang berkelanjutan (POB, 2000). Survey yang telah dilakukan 

pada auditor senior The Big Six telah mempertegas bahwa 89% mengakui terlibat 

dengan beberapa bentuk perilaku yang menurunkan kualitas audit dalam premature 

sign-off audit procedures, sementara 12% adalah turut serta dalam underreporting 

time dan lain – lain (Otley & Pierce, 1996 dalam (Wijayanti, 2007)). Ada pula 

penelitian di Amerika yang dilakukan Kelly dan Seiler, 1982 dalam Sujana (2006) 

menunjukkan bahwa 13% partner, 13% manajer, 33% senior dan 32% staff auditor 

melakukan tindakan underreporting time. Penelitian Cook dan Kelley, 1988 dalam 

Sujana (2006) juga menunjukkan bahwa 22% partner dan manajer, 21% senior dan 

staff auditor melakukan underreporting time.  

Adanya underreporting time menjadi dilema etika umum antara auditor dan 

memiliki konsekuensi yang dapat merugikan kantor akuntan publik (Pickerd, 

Summers, dan Wood, 2015 dalam (Herda & Martin, 2016)). Dimana underreporting 

time dapat mempengaruhi negoisasi biaya audit dengan klien, mendistorsi anggaran 

waktu untuk tahun berikutnya, dan penilaian audit pada efektivitas audit (Michael 

D. Akers, Charles T. Horngren, 1998). Underreporting time sering terjadi 

dibeberapa kantor akuntan publik (Church, 2014), seperti menyelesaikan tugas audit 

dengan menggunakan waktu personal, tidak melaporkan waktu lembur yang 



3 
 

digunakan dalam menyelesaikan prosedur audit tertentu, atau mengalihkan waktu 

audit yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan audit pada klien lain. Perilaku 

underreporting time terjadi ketika auditor tidak melaporkan waktu lembur 

tambahannya karena melebihi anggaran waktu yang ditetapkan oleh Kantor 

Akuntan Publik. Dalam proses audit, auditor dibatasi oleh waktu sedangkan auditor 

tidak dihadapkan dengan satu tugas saja melainkan beberapa tugas yang berbeda 

dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Dimana penyelesaian tugas tersebut bisa 

mempengaruhi kinerja auditor. Terdorongnya perilaku underreporting time karena 

keinginan auditor dapat menyelesaikan tugas audit dalam batasan anggaran waktu 

(Lightner et al, 1982 dalam (Silaban, 2011)). Tetapi ada faktor lain yang dapat 

memotivasi auditor untuk menerima perilaku underreporting time yaitu faktor 

internal individu maupun faktor lingkungan diluar individu (Donnelly, Quirin, & 

O’Bryan, 2003).  

Faktor internal auditor yang mempengaruhi perilakunya yaitu faktor karakteristik 

pribadi individual, berupa pengalaman auditor dan komitmen profesionalnya.  

Penelitian Brierley (1996) menunjukkan ada hubungan negatif antara komitmen 

profesional dengan perilaku underreporting time, dimana auditor yang memiliki 

komitmen professional tinggi akan menghindari perilaku tidak etis seperti 

underreporting time. Sedangkan penelitian mengenai pengalaman auditor dengan 

underreporting time yang dilakukan oleh Sweeney, Arnold, dan Pierce (2010) 

menunjukkan ada hubungan negatif antara pengalaman auditor dengan 



4 
 

underreporting time, dimana pengalaman yang beragam meningkatkan kesadaran 

individu pada perilakunya. 

Penelitian ini dimaksud untuk meneliti kembali penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh Herda dan Martin (2016) tentang pengaruh pengalaman auditor dan komitmen 

profesional  terhadap penerimaan underreporting time. Penelitian ini menguji model 

moderating hubungan negatif antara pengalaman auditor (variabel moderating) dan 

komitmen professional dengan penerimaan underreporting time (variabel 

dependen). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal, dimana 

diteliti di negara berbeda, hasilnya akan tetap konsisten. Peneliti melibatkan sampel 

akuntan khususnya auditor eksternal yang bekerja di kantor akuntan publik dan 

melihat sejauh mana faktor internal yang dimiliki akuntan yaitu pengalaman auditor 

dan komitmen profesional akan berpengaruh pada perilaku underreporting time. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengusulkan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Penerimaan Underreporting 

Time dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderating” dengan responden 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Semarang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a. Apakah komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penerimaaan 

underreporting time terutama pada auditor yang berpengalaman? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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Tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh negatif antara komitmen profesional 

pada penerimaan underreporting time terutama pada auditor yang 

berpengalaman. 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat – manfaat, seperti : 

a) Manfaat Teori 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki teori 

terkait pengalaman auditor, komitmen profesional dalam menanggulangi 

perilaku underreporting time. 

b) Manfaat Praktek 

Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan memperbaiki usaha 

pengalaman auditor dan komitmen profesional agar tidak melakukan 

underreporting time, membantu akuntan untuk lebih memperketat etika 

perilaku setiap menjalankan pekerjaannya.  
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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Hipotesis 1: Moderating 

Peneliti akan menggunakan 

sampel dari seluruh auditor 

eksternal yang bekerja di 

kantor akuntan publik 

Semarang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan penelitian dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan dan kerangka pikir. 

BAB II : Landasan Teori 

Bagian ini membahas teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pengembangan 

hipotesis, dan pengukuran variabel penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bagian ini menjelaskan objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data juga uji hipotesis yang 

digunakan. 

BAB IV : Hasil Analisis 

Bagian ini menjabarkan analisa data dari pengujian jawaban dari repsonden yang 

telah dibagikan dan diperoleh melalui kuesioner 

BAB V : Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran 

– saran yang untuk penelitian di masa yang akan datang  

 

 

 


