
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kualitas kinerja kantor akuntan publik (KAP) sangat ditentukan oleh 

kinerja auditor (Trisnaningsih, 2007). Sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Mangkunegara (2005;15) bahwa kinerja dibagi menjadi dua, yaitu kinerja 

individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh pegawai berupa kualitas dan kuantitas hasil kerja berdasarkan standar kerja 

yang telah ditetapkan oleh organisasi tempat pegawai tersebut bernaung. 

Sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja 

kelompok. Rebele dan Michaels (1990) juga menyatakan bahwa hasil kerja 

berpotensi memiliki pengaruh terhadap keadaan sosial maupun ekonomi baik 

kepada auditor maupun KAP. Baik atau buruknya kinerja auditor dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan KAP kepada klien.  

 Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KAP dipengaruhi oleh 

kredibilitas dan perilaku akuntan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu 

untuk memperoleh reputasi yang baik, seorang akuntan publik dalam menjalankan 

profesinya harus menaati dan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan 

Publik dan Kode Etik Akuntan, sehingga akuntan publik dapat menjalankan 

tugasnya secara profesional, independen dan obyektif (Indriani, 2012). Kode Etik 

Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus 

mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya 
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(Trisnaningsih, 2007). Seseorang yang mempertahankan integritas akan bertindak 

jujur dan tegas, dan seseorang yang mempertahankan objektivitas akan bertindak 

adil tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak tertentu atau keinginan pribadinya 

(Trisnaningsih, 2007). Selain itu, di dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 2 

ayat 1 juga dinyatakan bahwa seorang anggota harus menjalankan tugasnya sesuai 

dengan standar teknis profesi yang relevan.        

 Fakta yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri berkaitan dengan 

profesi akuntansi yaitu adanya kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan profesi 

akuntan publik. Beberapa kasus akuntansi seperti perusahaan Enron di Amerika 

melibatkan KAP besar yang merupakan the big four (Trisnaningsih, 2007). Kasus 

pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya terjadi pada PT. 

Telkom dengan tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh Securities and Exchange 

Comission (SEC) (Trisnaningsih, 2007). Kasus lain yang berkaitan dengan kinerja 

akuntan publik di Indonesia yaitu pelanggaran etika profesi akuntan publik 

berdasarkan temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas 

audit yang dilakukan sembilan KAP terhadap 36 bank bermasalah, menunjukkan 

bahwa pemeriksaan yang dilakukan sembilan KAP tersebut tidak sesuai dengan 

standar audit sehingga laporan hasil audit yang dikeluarkan merugikan 

masyarakat (Niken, 2011). 

 Adanya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh KAP 

mengakibatkan masyarakat menjadi ragu akan kredibilitas KAP (Alim et al., 

2007). Buruknya kinerja auditor seperti salah saji laporan keuangan atau 

kegagalan audit dapat terjadi karena kesengajaan auditor untuk menyesatkan 
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pengguna laporan keuangan (Bazerman et al. 2007). Kinerja auditor merupakan 

permasalahan yang sangat penting untuk dikaji karena apabila melanggar standar 

audit yang ada sehingga terjadi kasus maka dapat menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat dan akibat yang sangat fatal bagi auditor maupun KAP. Peran akuntan 

publik yang sangat penting dalam masyarakat bisnis juga seolah menjadi alasan 

bahwa akuntan publik adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap krisis 

ekonomi di Indonesia (Ludigdo, 2006). 

 Pentingnya permasalahan kinerja auditor atau KAP memunculkan 

penelitian-penelitian dalam bidang tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya di 

Indonesia yang berkaitan dengan kinerja auditor telah banyak dilakukan, salah 

satunya penelitian Marganingsih dan Martani (2010) yang berjudul Anteseden 

Komitmen Organisasi dan Motivasi: Konsekuensinya terhadap Kinerja Auditor 

Intern Pemerintah. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, imbalan moneter, tekanan anggaran waktu, 

kompleksitas tugas, diskusi reviu audit, komitmen organisasi, motivasi kerja dan 

kinerja auditor. Penelitian lainnya di Indonesia yang juga membahas kinerja 

auditor antara lain penelitian oleh Cahyasumirat (2006), Chandra (2006), 

Trisnaningsih (2007) dan Nadhiroh (2010). Keempat penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan kinerja auditor 

sebagai variabel dependen, namun variabel independen yang digunakan masing-

masing penelitian tersebut berbeda-beda. 

 Penelitian ini dibangun dari dua penelitian utama, yaitu penelitian oleh 

Marganingsih dan Martani (2010), serta Nadhiroh (2010). Peneliti berfokus pada 



4 

 

tujuh variabel independen yang terdapat dalam penelitian Marganingsih dan 

Martani (2010) ditambah satu variabel independen tambahan yang digunakan oleh 

Nadhiroh (2010). Ketujuh variabel independen dari penelitian Marganingsih dan 

Martani (2010) yang digunakan oleh peneliti antara lain budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan, imbalan moneter, tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas, 

komitmen organisasi dan motivasi. Selain itu juga ditambahkan variabel 

independen dari penelitian Nadhiroh (2010) yaitu self-efficacy. 

 Berdasarkan penelitian Marganingsih dan Martani (2010), beberapa 

variabel yang digunakan cukup penting untuk dijadikan variabel penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Variabel pertama yang peneliti gunakan adalah 

budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan norma-norma, keyakinan, 

prinsip-prinsip, dan cara perilaku yang dikombinasikan dalam suatu organisasi 

sehingga memberikan setiap organisasi tersebut karakter yang berbeda (Arnold, 

2005). Menurut Trisnaningsih (2007), budaya organisasi merupakan sistem nilai 

yang maknanya dirasakan dan dipahami oleh seluruh jajaran organisasi dan 

diyakini sebagai landasan gerak perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, 

budaya organisasi merupakan faktor penting yang digunakan sebagai acuan bagi 

organisasi dalam menentukan arah organisasi dan juga akan mempengaruhi 

tindakan setiap jajaran organisasi, sehingga budaya organisasi penting untuk 

dijadikan variabel penelitian.  

 Variabel kedua yang peneliti gunakan adalah gaya kepemimpinan. Gaya 

kepemimpinan merupakan norma yang digunakan seorang atasan untuk 

mempengaruhi perilaku bawahannya untuk melakukan tindakan tertentu 
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meskipun gaya yang digunakan tidak disenangi (Luthans, 2002). Marganingsih 

dan Martani (2007) menyatakan bahwa penggabungan antara gaya kepemimpinan 

konsiderasi dan struktur inisiatif akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. 

Oleh karena itu, gaya kepemimpinan penting digunakan sebagai variabel 

penelitian. 

 Variabel ketiga adalah imbalan moneter. Menurut Marganingsih dan 

Martani (2010), imbalan moneter merupakan salah satu sistem penghargaan yang 

diberikan organisasi kepada anggotanya. Djati dan Khusaini (2003) menyatakan 

bahwa karyawan yang puas terhadap kompensasi yang diterima akan berpengaruh 

positif terhadap komitmennya, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa imbalan yang diterima karyawan turut mempengaruhi komitmen karyawan 

untuk memberikan kinerja secara maksimal kepada organisasi. 

 Variabel keempat adalah tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran 

waktu adalah keadaan yang menuntut auditor untuk melakukan efisiensi terhadap 

anggaran waktu yang telah ditetapkan (Sososutiksno, 2003). Menurut 

Liyanarachchi dan McNamara (2007), tekanan anggaran waktu berpotensi 

mengakibatkan penyimpangan perilaku oleh auditor dan dapat memberikan 

dampak yang fatal bagi kualitas audit, etika, dan kesejahteraan auditor. Hal 

tersebut berarti bahwa tekanan anggaran waktu dapat mempengaruhi perilaku 

auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 Variabel kelima adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas 

merupakan tingkat kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya 

kapabilitas, daya ingat dan kemampuan pembuat keputusan (Jamilah et al., 2007). 
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Restuningtias dan Indriantoro (2000) dan Prasita dan Adi (2007) menyatakan 

bahwa peningkatan kompleksitas tugas dapat menurunkan tingkat keberhasilan 

dari tugas tersebut. Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesulitan 

suatu tugas turut mempengaruhi keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, sehingga kompleksitas tugas dapat digunakan sebagai variabel yang 

berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

 Variabel keenam adalah komitmen organisasi. Mathis dan Jackson (2004) 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat pencapaian seseorang 

terhadap keyakinan dalam menerima tujuan organisasi dan keinginannya untuk 

tinggal dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa seseorang dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan 

menunjukkan keinginan dan memberikan segenap kemampuan dirinya dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

 Variabel ketujuh yang dapat digunakan adalah motivasi kerja. Motivasi  

merupakan suatu keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut bertindak. (Mathis dan Jackson, 2004). Hal tersebut juga 

mengindikasikan bahwa baik atau buruknya kinerja atau segala tindakan yang 

dilakukan oleh auditor disebabkan karena motivasi kerja yang dimiliki auditor 

tersebut. Oleh karena itu, motivasi kerja juga penting untuk dijadikan variabel 

penelitian. 

 Hasil dari beberapa penelitian yang masih menunjukkan 

ketidakkonsistenan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya menjadi 

alasan utama adanya penelitian ini sehingga peneliti ingin menguji kembali 
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variabel-variabel tersebut. Selain itu berkurangnya kredibilitas kinerja auditor 

maupun KAP yang telah terjadi selama ini juga memotivasi peneliti untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya 

terhadap kinerja auditor.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Penelitian yang dilakukan Marganingsih dan Martani (2010) berusaha 

untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi dan 

motivasi serta konsekuensinya terhadap kinerja auditor intern pemerintah. 

Penelitian Nadhiroh (2010) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompleksitas 

tugas, orientasi tujuan dan self-efficacy terhadap kinerja auditor dalam pembuatan 

audit judgement. Berdasarkan latar belakang dan uraian penelitian terdahulu 

tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan imbalan 

moneter berpengaruh signifikan terhadap komitmen auditor terhadap 

organisasi? 

2. Apakah faktor tekanan anggaran waktu (time budget pressure) dan 

kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap motivasi auditor? 

3. Apakah komitmen auditor terhadap organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi auditor? 

4. Apakah komitmen auditor terhadap organisasi dan motivasi auditor 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor? 
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5. Apakah  faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, imbalan moneter, 

tekanan anggaran waktu (time budget pressure), kompleksitas tugas dan 

self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan penelitian ini bertujuan: 

1. Menguji pengaruh faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan 

imbalan moneter terhadap komitmen auditor terhadap organisasi. 

2. Menguji pengaruh faktor tekanan anggaran waktu (time budget pressure) 

dan kompleksitas tugas terhadap motivasi auditor. 

3. Menguji pengaruh komitmen auditor terhadap organisasi terhadap 

motivasi auditor. 

4. Menguji pengaruh komitmen auditor terhadap organisasi dan motivasi 

auditor terhadap kinerja auditor. 

5. Menguji pengaruh faktor budaya organisasi, gaya kepemimpinan, imbalan 

moneter, tekanan anggaran waktu (time budget pressure), kompleksitas 

tugas dan self-efficacy terhadap kinerja auditor. 

1.4. Kontribusi Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengguna 

atau pihak-pihak yang terkait meliputi pihak akademisi maupun praktisi. 

Kontribusi yang dapat diberikan kepada pihak akademisi berupa kontribusi teori. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengembangan teori yang berasal dari 

penambahan faktor self-efficacy (Nadhiroh, 2010) ke dalam model penelitian 

Marganingsih dan Martani (2010) yang membahas tentang anteseden komitmen 
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organisasi dan motivasi auditor, serta konsekuensinya terhadap kinerja auditor 

intern pemerintah. Selain dapat memberikan kontribusi teori, penelitian ini 

diharapkan juga dapat memberikan kontribusi kepada pihak praktisi dalam bidang 

audit. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini sehingga dapat berguna bagi 

praktisi adalah penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja auditor, sehingga seorang praktisi atau pimpinan 

suatu KAP dapat meningkatkan atau menjaga stabilitas kinerja organisasinya.  


