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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman ini yang memiliki kecanggihan yang pesat, peran seorang 

auditor sangat dibutuhkan. Salah satu tugas seorang auditor adalah memberikan 

sebuah informasi yang berguna bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. 

Informasi tersebut nantinya berguna dalam pengambilan keputusan di masa 

depan. Seorang auditor harus memiliki integritas, independen dan kemampuan 

teknis serta sikap profesionalisme yang harus ditingkatkan. Profesi sebagai 

seorang auditor merupakan pekerjaan yang memerlukan tingkat kehati-hatian 

yang sangat tinggi, karena jika auditor salah dalam memberikan opininya, maka 

auditor dianggap kurang teliti dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu penting 

untuk seorang auditor tetap menjaga kinerjanya.  

Kinerja auditor berkaitan dengan pekerjaan audit yang dapat digunakan 

serta bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Mengapa kinerja auditor 

penting untuk diteliti karena dalam mengaudit seorang auditor sangat perlu 

memiliki kinerja yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan hasil opini 

sesuai dengan yang ditemukan. Beberapa kasus di kantor akuntan publik (KAP) 

menunjukkan bahwa masih banyaknya auditor yang memiliki kinerja kurang baik.  
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Tabel 1.1 Kasus Terkait Kinerja Auditor 

Nama KAP Temuan Masalah Sanksi 

KAP Drs Tahrir 

Hidayat Semarang 

 

Pada tahun 2008 KAP Drs 

Tahrir Hidayat dinyatakan 

terbukti melanggar standar 

audit dan standar 

profesional akuntan publik 

dalam menjalankan 

tugasnya. 

Sri Mulyani 

membekukan izin KAP 

Drs Tahir Hidayat. 

Dalam masa pembekuan 

KAP dilarang 

memberikan jasa dalam 

bentuk apapun yang 

berkaitan dengan audit 

ataupun lainnya. 

KAP Satrio, Bing, ENy 

& Rekan (Partner 

Deloitte Indonesia) 

Oktober 2018 Laporan 

Keuangan Tahunan PT 

SNP Finance, telah diaudit 

AP dari KAP Satrio, Bing, 

Eny dan Rekan dan 

mendapatkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian. 

Sedangkan hasil 

pemeriksaan OJK, SNP 

Finance terindikasi telah 

menyajikan laporan 

keuangan yang secara 

Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) memberikan 

sanksi administratif 

dengan membatalkan 

pendaftaran Auditor 

Publik (AP) Marlinna, 

Auditor Publik (AP) 

Merliyana Syamsul dan 

Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Satrio, Bing, Eny 

dan Rekan yang 

merupakan salah satu 



 

3 
 

signifikan tidak wajar 

dengan kondisi keuangan 

yang sebenarnya sehingga 

menyebabkan kerugian 

banyak pihak, karena 

laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit 

digunakan perusahaan 

untuk mendapatkan kredit 

dari perbankan yang 

berpotensi mengalami 

gagal bayar dan menjadi 

kredit bermasalah. 

KAP di bawah Deloitte 

Indonesia. 

   

Sumber : CNBC Indonesia Sumber & Economy.okezone 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa auditor dengan kinerja yang kurang 

baik dapat memberikan opini yang tidak sesuai yang akhirnya dapat merugikan 

banyak pihak. 

Suksesnya kinerja auditor saat melaksanakan tugasnya juga ditentukan 

dengan adanya profesionalisme, kepuasan kerja dan keahlian menggunakan 

teknologi. Kepuasan kerja yang tinggi berhubungan dengan adanya tingkat 

harapan kerja pada pekerjaan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, membuat 
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auditor tidak mudah meningkatkan kepuasan dalam kerja. Orang dengan tingkat 

kepuasan tinggi memiliki kinerja yang bagus.  

Penelitian terdahulu dibuktikan oleh (Koesmono, 2005)                   

memberi bukti kepuasan kerja memiliki pengaruh pada kinerja. Maka  kepuasan 

kerja auditor penting untuk ditingkatkan agar auditor memiliki kinerja yang baik. 

Auditor dituntut mempunyai sikap profesional pada pekerjaannya. Seorang 

auditor yang profesional akan memberikan dampak pada pekerjaannya termasuk 

dalam peningkatan kinerjanya. Auditor yang profesional akan sangat dibutuhkan 

mengingat di zaman saat ini banyak pihak mencari jasa yang profesional. 

Penelitian terdahulu dibuktikan oleh (Siahaan, 2010) memberi bukti 

profesionalisme memiliki pengaruh pada kinerja auditor. 

Kinerja seorang auditor tidak dapat dipisahkan dengan adanya Penerapan 

Teknologi Informasi (TI) yang digunakan pada pekerjaan. Penerapan teknologi 

informasi merupakan pengaplikasian atau kemampuan penggunaan sebuah alat 

teknologi dalam pekerjaan sehari-hari yang berguna dalam membantu 

penyelesaian pekerjaan yang ada agar lebih efektif dan efisien. 

Menurut Budi, 2008 dalam Gautama & Arfan (2010) auditor dihadapkan 

dengan sistem internal yang lebih rumit dikarenakan teknologi yang ada akan 

beda pada sistem normal. Auditor akan terus berhadapan dengan perkembangan 

teknologi yang modern maka dari itu auditor dituntut pula agar dapat menjalankan 

Penerapan Teknologi Informasi pada pekerjaanya yang nantinya tugas yang 

diberikan dapat selesai sesuai target. Pekerjaan yang mampu selesai secara tepat 

waktu berpengaruh pula kepada kinerja auditor. 
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Sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan                          

(Wulandari & Prasetya, 2020) dengan judul Pengaruh Penerapan Penerapan 

Teknologi Informasi Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor 

Akuntan Publik Jakarta Barat. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa 

penerapan Penerapan Teknologi Informasi dan profesionalisme memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kinerja auditor. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada penelitian saat ini ditambahkan satu variabel 

independen yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan faktor penting yang 

perlu ditingkatkan oleh auditor karena hal ini akan berkaitan dengan naik 

turunnya kinerja dari auditor. 

Setelah dijelaskan diatas, penelitian ini berjudul Pengaruh 

Profesionalisme, Kepuasan Kerja Dan Penerapan Teknologi Informasi 

Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Kota Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah profesionalisme memiliki pengaruh positif pada kinerja auditor? 

2. Apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh positif pada kinerja auditor? 

3. Apakah penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh positif pada 

kinerja auditor? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memberikan bukti empiris apakah profesionalisme memiliki pengaruh 

positif pada kinerja auditor atau tidak. 

2. Memberikan bukti empiris apakah kepuasan kerja memiliki pengaruh 

positif pada kinerja auditor atau tidak. 

3. Memberikan bukti empiris apakah penerapan teknologi informasi 

memiliki pengaruh positif pada kinerja auditor atau tidak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat untuk: 

1. Kontribusi untuk Akademik: 

Diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pengaruh 

profesionalisme, rasa puas kerja dan penerapan teknologi informasi 

terhadap kinerja auditor. 

 

2. Kontribusi untuk Para Auditor : 

Diharapkan dapat membantu auditor dalam memahami variabel-variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja auditor.  
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir dalam penelitian yang dilakukan menggambarkan tentang  

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kinerja auditor menjadi 

variabel yang dipengaruhi (Variabel Dependen) dan profesionalisme, kepuasan 

kerja dan Penerapan Teknologi Informasi menjadi variabel yang mempengaruhi 

(Variabel Independen). 
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Kepuasan Kerja 

Penerapan Teknologi 
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Kinerja 

Auditor  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan   

manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan terkait teori, konsep, dan pengertian pengembangan hipotesis     

yang dikembangkan dalam penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang  

digunakan dalam penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Menjelaskan terkait populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data  

yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi operasional dan  

pengukuran variabel penelitian, dan teknis analisis data (pengujian hipotesis). 

BAB IV HASIL ANALISIS  

Menjelaskan gambaran umum dari sampel penelitian, hasil analisis data, dan  

pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN  

Menjelaskan terkait kesimpulan, saran dan implikasi dalam penelitian 

 

 

 

 

 

 

 


