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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum kantor akuntan publik (KAP) merupakan sebuah badan usaha yang 

telah mendapat izin dari menteri keuangan yang berfungsi sebagai tempat bagi para 

akuntan publik  memberikan jasanya. Menurut Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, jasa yang ditawarkan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) adalah jasa asurans yang meliputi jasa audit atas laporan 

keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya 

yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen. Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dapat dikatakan berkualitas jika akuntan publik itu sendiri memiliki  kinerja 

yang baik. 

Profesi akuntan publik memainkan peranan yang sangat penting dalam sebuah 

KAP. Akuntan publik dituntut untuk memiliki sikap independensi dalam menjalankan 

tugasnya, sikap independensi yang berarti tidak terpengaruh oleh kepentingan publik 

sangatlah penting. Seorang auditor yang tidak memiliki independensi tinggi dapat 

menyebabkan maraknya manipulasi korporat sehingga merugikan kepentingan 

pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur. Selain merugikan pemakai 

laporan keuangan dampak lainnya adalah publik meragukan eksistensi akuntan publik 

sebagai pihak independen. 

Kinerja auditor merupakan hal penting. Dengan adanya kinerja yang baik maka 

banyak pihak akan menerima manfaat yang besar seperti kantor akuntan publik itu 
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sendiri, investor dan kreditur. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang bertolak ukur 

pada kualitas kerja, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam pencapaiannya. Kualitas 

kerja dihasilkan atas dasar kemampuan dan keterampilan yang dimiliki auditor, 

sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang diselesaikan berdasarkan target 

yang telah ditetapkan, dan ketepatan waktu dimana auditor dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab pembuat 

perencanaan kerja (Andini, 2017). 

 Kasus pelanggaran etika profesi terjadi di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan 

pada bulan Oktober 2018.  Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Marlinna dan 

Merliyana selaku akuntan publik dari KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang merupakan 

anak usaha Deloitte Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak memberikan 

opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan milik 

SNP Finance, sehingga merugikan banyak pihak termasuk perbankan. KAP Satrio 

Bing Eny & Rekan per tanggal 30 Agustus 2018 telah dikenakan sanksi oleh 

Kementrian Keuangan berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur 

dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim 

perikatan senior. Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena 

banyaknya para profesi yang melakukan pelanggaran etika profesi. Akibat kasus yang 

menyeret para profesi akuntan publik, dampaknya hingga saat ini publik mengalami 

krisis kepercayaan terhadap akuntan publik. Seorang auditor dituntut untuk 

memberikan hasil audit yang dapat dipercaya sesuai dengan kondisi nyata sehingga 



5 
 

 

laporan keuangannya dapat menjadi informasi yang dapat dipercaya bagi publik seperti 

investor, perbankan, kreditur serta pihak lainnya.  

Kasus tersebut dapat terjadi karena kinerja buruk para auditor. Kinerja auditor 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hubungan rekan kerja, kompleksitas 

tugas, motivasi, independensi, self efficacy, etos kerja, komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja. Dalam menjaga kestabilan kinerja atau menaikan kinerja seseorang, 

ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang salah satunya kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atas pekerjaan yang merupakan bentuk 

evaluasi karakteristiknya. Semakin banyak aspek yang ingin dicapai oleh seseorang 

terhadap pekerjaan maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya (Kurniawati, 2012). 

Indikasi setiap kepuasan kerja biasanya dikaitkan dengan tingkat absensi, tingkat 

perputaran tenaga kerja, disiplin kerja dan loyalitas sehingga hal tersebut 

mempengaruhi kinerja auditor dan efektivitas organisasi. 

 Rekan kerja menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja auditor karena rekan 

kerja dapat menjadikan pendukung dalam melakukan pekerjaan. Rekan kerja 

merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki interaksi secara intensif 

dalam organisasi yang melibatkan emosi seperti rasa kasih, kehangatan, rasa aman, rasa 

saling memiliki, memperhatikan, dan emosi lainnya yang membentuk hubungan jangka 

panjang dan stabil. Emosi yang harmonis antar rekan kerja memiliki efek seperti 

dukungan antar rekan kerja, penghargaan, respon baik dan antusiasme dalam bekerja 

(Min & Yong, 2014). Kekompakan antar rekan kerja merupakan kunci untuk 

melaksanakan semua rencana organisasi secara efektif dan kreatif.  
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Selain kepuasan kerja dan rekan kerja, kompleksitas tugas juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan kinerja auditor. Menurut Supratomo 

(2011), kompleksitas tugas merupakan  banyaknya komponen atau sub unit yang saling 

terkait dan berinteraksi dalam sebuah sistem. Kompleksitas tugas muncul karena 

struktur yang lemah baik dalam tugas utama atau lainnya yang terlibat. Dalam lingkup 

audit kompleksitas tugas menjadi hal penting dan harus diperhatikan karena akan 

berdampak pada kinerja dan dapat membantu auditor dalam mengambil keputusan.  

Dalam sebuah kesatuan organisasi motivasi merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja auditor. Motivasi timbul dari dalam diri sendiri yang 

membuat seseorang bertindak dengan cara – cara tertentu karena adanya dorongan 

kebutuhan materi, emosional, spiritual maupun nilai keyakinan tertentu. Dengan 

adanya motivasi yang dipicu atas dasar kebutuhan tertentu, dapat mendorong seseorang 

untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mempertahankan orang lain agar bertindak 

sesuai standar tertentu untuk meningkatkan produktivitas (Panjaitan, 2014). 

Independensi adalah landasan kepercayaan publik dan sarana untuk menilai 

kinerja auditor. Independensi bagi auditor artinya tidak mudah dipengaruhi karena 

auditor dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Jika seorang 

auditor tidak memiliki sikap independensi dalam penugasannya seperti menerima 

imbalan supaya memberikan pernyataan wajar tanpa pengecualian atas laporan 

keuangan klien untuk menutupi window dressing yang dilakukan oleh klien, maka 

banyak pihak yang akan dirugikan seperti investor dan kreditur dampaknya 

kepercayaan publik terhadap auditor diragukan. Oleh karena itu auditor tidak 
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dibenarkan memihak kepada siapapun agar auditor dapat mempertahankan kebebasan 

pendapatnya (Yulianto, 2012).   

Selain independensi, komitmen organisasi di KAP juga dapat mempengaruhi 

kinerja auditor. Komitmen organisasi di KAP merupakan bentuk sikap dan keinginan 

yang kuat untuk berada dalam organisasi tersebut, mencapai, meraih apa yang menjadi 

tujuan organisasi, sehingga seorang auditor yang memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap organisasinya akan menumbuhkan sikap rasa ikut memiliki (Putri, 2015). 

Auditor yang memiliki komitmen terhadap KAP cenderung berpikir kemajuan dan 

keberhasilan KAP merupakan prestasi auditor sendiri dan kegagalan KAP merupakan 

kegagalannya juga, hal ini dikarenakan sikap rasa ikut memiliki terhadap KAP. 

Selain komitmen organisasi di KAP, self efficacy juga berperan penting dalam 

meningkatkan kinerja auditor. Menurut Maharani (2017), self efficacy adalah 

keyakinan akan kemampuan yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan 

pekerjaannya tanpa ada perasaan tidak mampu atau gagal. Adapun indikator untuk 

mengukur self efficacy itu sendiri yaitu pengalaman akan kesuksesan, pengalaman 

orang lain, persuasi verbal dan keadaan fisiologis (Kurniawati, 2012). Auditor yang 

memiliki self efficacy cenderung menganggap kesulitan merupakan tantangan yang 

harus dihadapi bukan suatu hal yang perlu dihindari dengan begitu auditor belajar hal 

– hal baru yang dapat meningkatkan kompetensinya. 

Etos kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti semangat dan keyakinan 

seseorang atau kelompok. Etos kerja dibentuk atas dasar kebiasaan, pengaruh, budaya 

dan nilai yang diyakini seseorang atau masyarakat dalam mengerjakan sesuatu dengan 
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optimal. Menurut  Octarina (2009) di dalam etos kerja seseorang lebih mengutamakan 

niat dalam diri sendiri daripada hasil kerja. Auditor yang memiliki etos kerja 

mempunyai pemikiran bahwa kerja adalah ibadah, kerja adalah amanah, kerja adalah 

aktualisasi, kerja adalah kehormatan. Pemikiran tersebut yang mendorong auditor 

untuk berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaannya, memberikan yang terbaik, 

mendorong auditor bekerja dengan tulus, lebih proaktif dalam melakukan pekerjaannya 

bahkan ketika tidak dilihat pemimpinnya. 

Penelitian ini menggabungkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santoso 

(2012) yang menggunakan variabel etos kerja dan penelitian Indaryanto (2014), yang 

menggunakan variabel independensi, komitmen organisasi dan self efficacy.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ada pada variabel hubungan rekan kerja  dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian Min & Yong (2014).  Dari latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH REKAN 

KERJA, KOMPLEKSITAS TUGAS, MOTIVASI, KOMITMEN ORGANISASI, 

INDEPENDENSI, SELF EFFICACY, ETOS KERJA DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA AUDITOR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah rekan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor? 

3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 
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4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

5. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

6. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

7. Apakah etos kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

8. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja auditor? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh rekan kerja terhadap kinerja auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor. 

4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. 

5. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kinerja auditor. 

6. Untuk menguji pengaruh self efficacy terhadap kinerja auditor. 

7. Untuk menguji pengaruh etos kerja terhadap kinerja auditor. 

8. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja auditor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa dalam penyusunan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis melalui penelitian ini 

antara lain : 
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1. Bagi para akademisi dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi pada bidang dan penelitian yang 

sejenis sehingga dapat memberikan referensi bagi perkembangan ilmu 

akuntansi di masa yang akan datang.  

2. Bagi kantor akuntan publik (KAP) khususnya di wilayah Semarang dengan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya 

meningkatkan kinerja auditor. 

1.5    Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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independensi (H5), self efficacy (H6), etos kerja (H7) dan kepuasan kerja (H8) terhadap 

kinerja auditor sebagai variabel dependen. 

Jika variabel rekan kerja, motivasi, independensi, self efficacy, etos kerja, 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja auditor pada kantor akuntan publik tinggi 

maka kinerja auditor akan semakin meningkat. Sedangkan pada variabel kompleksitas 

tugas, semakin tinggi kompleksitas tugas maka kinerja auditor semakin menurun


