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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

KAP (Kantor Akuntan Publik) menawarkan beberapa macam layanan 

jasa, seperti jasa audit kompilasi laporan keuangan, laporan keuangan, reviu 

laporan keuangan, audit khusus, konsultasi, atestasi, dan perpajakan (Layanan 

dan Ruang Lingkup KAP, n.d.). Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor 

akan menambah kredibilitas laporan keuangan sehingga menjadi dasar yang 

kuat bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya  (Yurianti & Butar, 2020a). Kinerja dari sebuah KAP 

merupakan cerminan dari kinerja dari para auditornya. Seberapa baik kinerja 

seorang auditor akan menentukan seberapa baik pula kinerja dari sebuah 

kantor akuntan publik. Begitu pula sebaliknya, jika kinerja dari auditor di 

sebuah KAP buruk, akan mengakibatkan kinerja dari sebuah kantor akuntan 

publik buruk juga. Kinerja dari seorang auditor dapat dipengaruhi dari faktor 

– faktor tertentu, baik faktor yang bermula dari dalam  yaitu faktor internal 

auditor ataupun faktor yang bermula dari luar yaitu faktor eksternal auditor 

itu sendiri. Integritas, kompetensi, dan motivasi melambangkan faktor – 

faktor apa saja yang berpengaruh akan sebuah kinerja dari auditor dari dalam 

auditor itu. Sementara itu faktor yang bermula dari luar diri auditor yaitu 

faktor eksternal yang berpengaruh terhadap sebuah kinerja dari auditor adalah 

pengakuan yang diterima oleh auditor. Teori yang digunakan untuk memilih 

variabel independen di penelitian kali ini adalah Teori Kontinjensi dan untuk 

variabel moderating menggunakan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow. 

Maslow mengembangkan teori motivasi manusia yang tersusun dalam bentuk 

hierarki, dimana manusia hanya dapat memenuhi setiap hierarki 
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kebutuhannya jika hierarki sebelumnya telah terpuaskan (Yurianti & Butar, 

2020a).  

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menilai dan 

menghitung pengaruh integritas yang dipunyai oleh seorang auditor, 

kompetensi yang dipunyai seorang auditor, dan motivasi yang dipunyai 

seorang auditor terhadap sebuah kinerja auditor. Variabel independennya 

adalah integritas, kompetensi, dan juga motivasi, dan variabel dependennya 

adalah kinerja auditor. Penelitian ini dilaksanakan karena munculnya research 

gap yang terjadi pada penelitian – penelitian yang sudah ada di masa lalu. 

Integritas menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Arifianti, 

Koerniawan, dan Made (2015), Reni dan Nurwulan (2014), Hendrawan & 

Budiartha (2018), Oktavia (2019), Daulay (2020) berpengaruh yang positif 

terhadap sebuah kinerja dari auditor. Namun pada penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Prameswari (2015), Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah 

(2017), Yurianti & Butar (2020) hasil penelitiannya adalah integritas tidak 

berpengaruh positif terhadap sebuah kinerja dari seorang auditor. Untuk 

variabel independen yang kedua adalah kompetensi, menurut penelitian yang 

dilaksanakan oleh Budianto (2013) hasil penelitiannya adalah kompetensi 

memiliki pengaruh negatif terhadap sebuah kinerja dari auditor. Sementara itu 

penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Yendrawati & Narastuti (2014), 

Utami & Dwirandra (2018), Ignatia (2019), Soerono & Ismawati(2020) 

mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu kompetensi berpengaruh positif 

terhadap sebuah kinerja dari seorang auditor. Berikutnya variabel independen 

yang ketiga adalah motivasi, pada penelitian yang dilaksanakan oleh Al 

Azhar (2013), Angela & Budiwitjaksono (2021), Erwina, Andreas, dan Hardi 

(2015), Oktavia (2019) hasil penelitiannya adalah motivasi berpengaruh 

negatif terhadap sebuah kinerja dari auditor. Sementara itu di penelitian yang 

dilaksanakan oleh Husin & Umbara (2021), Hariyanti (2018), Neghe, 

Sondakh, & Kalalo (2018), Mirah Kusuma Putri & Badera (2019) , Soerono 

& Ismiwati (2020), Yurianti & Butar (2020) mengatakan sebaliknya, yaitu 
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motivasi memiliki pengaruh yang positif terhadap sebuah kinerja dari seorang 

auditor. Akibat munculnya perbedaan hasil yang terjadi pada penelitian 

terdahulu, maka peneliti ingin menguji ulang pengaruh dari integritas, 

kompetensi, dan motivasi terhadap sebuah kinerja dari seorang auditor. Dan 

mengetahui apa yang menjadi gap dari penelitian – penelitian yang sudah ada 

sebelumnya.  

Maka dari itu peneliti menambahkan satu variabel baru yaitu pengakuan, 

yang akan menjadi variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel 

yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel 

independen dengan variabel dependen (Liana, 2009). Pengakuan dapat 

berpengaruh terhadap sebuah kinerja auditor. Penulis memilih pengakuan 

menjadi variabel moderat untuk mengetahui apakah pengakuan ini yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen, dan menguji apakah pengakuanlah yang menjadi gap 

dalam penelitian – penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2016), berdasarkan teori hierarki 

kebutuhan yang dikemukakan Maslow, dikatakan bahwa setiap manusia 

memiliki keinginan untuk dihargai. Bentuk penghargaan dapat berupa 

pengakuan dari orang lain. Dengan adanya pengakuan yang didapatkan oleh 

seseorang, maka ia akan merasa dianggap dan akan lebih bersemangat saat 

melaksanakan aktivitasnya. Sama halnya dengan auditor yang diakui 

kompetensinya oleh seniornya ataupun oleh rekannya akan lebih giat bekerja 

dan akhirnya kinerjanya akan meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bermula dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang 

auditor? 
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2. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang 

auditor? 

3. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang 

auditor? 

4. Apakah pengakuan berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang 

auditor? 

5. Apakah integritas yang dimoderasi dengan pengakuan berpengaruh positif 

terhadap kinerja dari seorang auditor? 

6. Apakah kompetensi yang dimoderasi dengan pengakuan berpengaruh 

positif terhadap kinerja dari seorang auditor? 

7. Apakah motivasi yang dimoderasi dengan pengakuan berpengaruh positif 

terhadap kinerja dari seorang auditor?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Bermula dari rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuktikan integritas berpengaruh positif terhadap kinerja dari 

seorang auditor. 

2. Untuk membuktikan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja dari 

seorang auditor. 

3. Untuk membuktikan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja dari 

seorang auditor. 

4. Untuk membuktikan pengakuan berpengaruh positif terhadap kinerja dari 

seorang auditor.  

5. Untuk membuktikan integritas yang dimoderasi oleh pengakuan 

berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang auditor. 

6. Untuk membuktikan kompetensi yang dimoderasi oleh pengakuan 

berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang auditor. 
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7. Untuk membuktikan motivasi yang dimoderasi oleh pengakuan 

berpengaruh positif terhadap kinerja dari seorang auditor.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Kantor Akuntan Publik  

Penelitian ini didambakan mampu untuk meningkatkan kinerja dari 

auditor dengan menyadari faktor yang memiliki dampak terhadap sebuah 

kinerja dari seorang auditor. 

2. Untuk Akademisi  

Penelitian ini didambakan dapat membagikan pengetahuan yang 

berhubungan dengan pengaruh dari integritas yang dimoderasi oleh 

pengakuan, kompetensi yang dimoderasi oleh pengakuan, motivasi yang 

dimoderasi oleh pengakuan, dan pengakuan yang memoderasi integritas, 

kompetensi, dan motivasi terhadap sebuah kinerja dari seorang auditor. 

3. Untuk Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

Penelitian ini didambakan dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk 

mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meninggikan kinerja seorang 

auditor dengan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap sebuah 

kinerja dari seorang auditor. 
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