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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Belakang 

Bidang akuntansi dikenal di Indonesia pada tahun 1950an sejalan dengan 

mulai tumbuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perkembangan ekonomi 

dan bisnis juga menyebabkan peningkatan perekonomian yang mendorong 

berdirinya organisasi profesi akuntansi yang dikenal dengan sebutan “Ikatan 

Akuntan Indonesia” (IAI) pada tanggal 23 Desember 1957. Salah satu profesi 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah profesi akuntan publik. 

Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak eksternal perusahaan. Disamping itu, menurut UU RI 

No. 5 Tahun 2011 Pasal 3 ayat 3 akuntan publik juga menjual jasa lainnya kepada 

masyarakat seperti jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa 

kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan, jasa prosedur yang disepakati atas 

laporan keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.  

Akuntan publik dalam berpraktiknya, harus memenuhi persyaratan 

pendidikan dan pengalaman kerja seperti yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan 

Publik. 
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Akuntan Publik dalam konteks profesi bidang bisnis, bersama-sama dengan 

profesi lainnya, mempunyai peran penting dalam operasi suatu perusahaan. 

Akuntan Publik saat ini telah menjadi salah satu profesi di dalam bidang bisnis. 

Akuntan publik memiliki dua tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan 

profesionalnya, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan menjaga mutu pekerjaan profesionalnya (Arifah, 

2012).  

 Akuntan publik seringkali dinyatakan merupakan ujung tombak dan  

menonjol terutama dari kegiatan audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang 

bertujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan, 

melalui pernyataan suatu opini apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang 

berlaku (SPAP Revisi 2013, SA 200). 

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan, memperoleh 

kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat 

mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan 

kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan 

pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. 

Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap 

kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan 

publik itu sendiri (Trisnaningsih, 2007).  
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Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini 

kewajaran terhadap laporan keuangan mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah 

didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor 

akuntan. Kurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi 

korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan mempertanyakan 

eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Padahal profesi akuntan 

mempunyai peran penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal 

bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga 

bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Wibowo, 2009). 

Beberapa kasus atas kantor akuntan publik dan auditor yang muncul baik 

di internasional maupun di Indonesia muncul ke permukaan publik. Di Indonesia 

juga baru-baru ini telah telah terungkap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 

akuntan publik beberapa tahun lalu. Public Accounting Oversight Board 

(PCAOB) pada tanggal 9 Februari 2017 telah mengumumkan sebagai kasus yang 

menimpa kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni 

KAP Purwantono, Suherman & Surja (bisnis.tempo.com, Februari 2017). Pada 

akhirnya KAP tersebut sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 

13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan 

audit laporan keuangan kliennya yaitu PT Indosat Tbk tahun 2011. PCAOB 

menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung 

dengan data yang akurat dan afiliasi EY di Indonesia malah merilis laporan hasil 

audit dengan status wajar tanpa pengecualian.  Kasus yang menimpa kantor 

akuntan publik tersebut menimbulkan keprihatinan di masyarakat, apakah kantor 
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akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai 

kode etik ataukah tidak. 

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 

(PPPK) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP)/Akuntan Publik (AP) dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2014,  menunjukan masih banyaknya pelanggaran 

yang dilakukan oleh KAP dan AP di Indonesia. Menteri Keuangan Republik 

Indonesia, selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan tahun 2017 

telah memberikan sanksi peringatan dan pembekuan izin kepada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP). Berdasarkan hasil pemeriksaan PPPK 

ditemukan pelanggaran untuk KAP dengan kategori teknis SPM dan administrasi, 

serta pelanggaran untuk AP dengan kategori  teknis SPAP dan administrasi. 

Adapun kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik di 

Indonesia selama tahun 2017 diantaranya adalah kasus AP “ARK” dengan jenis 

pelanggaran yaitu tidak memelihara kertas kerja jasa audit umum atas laporan 

keuangan. Terdapat 720 Laporan Auditor Independen yang belum dilengkapi 

kertas kerja dan tidak melaporkan secara lengkap jumlah klien audit umum dalam 

laporan tahunan KAP tahun 2015 sebanyak 225 Laporan Auditor Independen; 

sehingga diberikan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik sejak tanggal 17 April 

2017.  

Kasus yang sama atas temuan tidak memelihara kertas kerja audit juga 

ditemukan pada AP “HH”, “MP’, “ERS”, dan “RA”; sehingga sanksi yang 

diberikan adalah sanksi pembekuan Izin Akuntan Publik selama 6 – 12 bulan. 

Sementara itu kasus pada AP “SW” dan AP “AS” ditemukannya laporan audit 
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yang tidak dilengkapi kertas kerja audit; sehingga sanksi yang diberikan adalah 

pembekuan Izin Akuntan Publik selama 13-24 bulan. Kasus AP “BH” dan AP 

“CA” ditemukan bahwa mereka belum sepenuhnya mematuhi standar audit yang 

ditetapkan SPAP, sehingga dibekukan Izin Akuntan Publik selama 3 bulan. Sanksi 

pembekuan dan pencabutan diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia.  

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, keberhasilan auditor dipertanyakan 

dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sebagai penunjang keberhasilan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangatlah diperlukan kinerja 

auditor yang baik dan berkualitas. Kinerja auditor adalah kemampuan dari seorang 

auditor menghasilkan temuan atau hasil pemeriksaaan dari kegiatan pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan dalam satu tim 

pemeriksaan (Yanhari, 2007). 

Sule dan Saefullah (2017) menyatakan pelaksanaan kinerja akan sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari pekerja 

sendiri/individu perorangan (individual performance) maupun yang bersumber 

dari organisasi (organizational performance). 

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa lepas dari sumber daya yang 

dimiliki organisasi. Sumber daya manusia dalam suatu kantor akuntan publik 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga 

dapat dikatakan bahwa kinerja kantor akuntan publik sangat ditentukan oleh 

kinerja auditornya. Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan 
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dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah 

tercapainya tujuan organisasi (Fanani et al., 2008). 

Kinerja kantor akuntan publik yang berkualitas sangat ditentukan oleh 

kinerja auditor. Secara ideal di dalam menjalankan profesinya, auditor juga harus 

menaati aturan etika profesi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu 

bidang pekerjaan ditentukan oleh tingkat independensi, kompetensi, dan gaya 

kepemimpinan terhadap bidang yang ditekuninya (Arifah, 2012).  

Independensi auditor berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. 

Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, 

namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas 

pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2002). Dalam Kode Etik Akuntan Publik 

disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang 

akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan 

tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.  

 Kemampuan auditor dalam melakukan kinerja audit secara akurat dan 

tepat waktu, berhubungan dengan kompetensi auditor itu sendiri. Kompetensi 

diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian kemampuan auditor 

dalam melakukan tugas sangat ditentukan oleh kompetensi individu yang dimiliki.   

Kompetensi individual meliputi; memiliki pengetahuan terhadap industri dan hal 

pokok, pengalaman dengan ketentuan dari peraturan ataupun pelaporan yang 
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berlaku atau kemampuan untuk memperoleh keahlian dan pengetahuan yang 

diperlukan secara efektif (SPM 01). 

Kompetensi auditor tanpa adanya independensi merupakan hal yang sia-

sia. Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing 

yang ditetapkan oleh Institut  Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang menyatakan 

bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Artinya auditor seharusnya 

berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena ia melaksanakan 

pekerjaanya untuk kepentingan umum.  

Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor 

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya 

(Mulyadi, 2008). Auditing Standard Board (ASB) mensyaratkan bahwa para 

auditor yang mengaudit laporan keuangan historis harus bersikap independen. 

Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun.  

Hal serupa disyaratkan juga oleh POJK 13/2017 yang mengharuskan 

Akuntan Publik (AP), Kantor Akuntan Publik (KAP), Orang Dalam KAP wajib 

memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan 

professional. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen 

dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang 

meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. 

Komitmen dalam berorganisasi merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dalam suatu organisasi. Auditor yang komitmen 
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terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan gaya kepemimpinan yang baik 

terhadap lembaganya, auditor akan memiliki jiwa untuk tetap membela 

organisasinya, berusaha meningkatkan prestasinya, dan memiliki keyakinan yang 

pasti untuk membantu mewujudkan tujuan organisasi (Arifah, 2012). Sapariyah 

(2011) mengungkapkan gaya kepemimpinan yang ideal serta budaya organisasi 

yang didukung dengan independensi serta mempunyai komitmen (loyalitas) yang 

tinggi terhadap organisasinya maka kinerja auditor tersebut diharapkan menjadi 

lebih baik.  

Menurut Luthans (2011) gaya kepemimpinan (leadership styles) 

merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain/bawahannya 

sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin 

untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut  mungkin 

tidak disenangi. Kelompok kerja dalam perusahaan merupakan pengelompokan 

kerja dalam bentuk unit kerja dan masing-masing unit kerja itu dipimpin oleh 

seorang manajer. Gaya manajer untuk mengelola sumber daya manusia dalam 

suatu unit kerja akan berpengaruh pada peningkatan kinerja unit, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.  

Beberapa hasil penelitian menunjukan mengenai independensi auditor, 

kompetensi auditor, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

auditor diantaranya; hasil penelitian Wibowo (2009) menemukan bahwa 

Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal tersebut selaras dengan 

temuan penelitian  (Wati, et al. 2010; Putri, et al. 2013) bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
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 Hasil penelitian Wahyuni & Fitri (2015) memperkuat temuan 

sebelumnya, yang menemukan adanya pengaruh independensi auditor terhadap 

kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja auditor akan semakin baik 

apabila seorang auditor independen dalam melakukan audit.  Namun berbeda 

dengan hasil penelitian Safitri (2014) dengan hasil peneliltian bahwa independensi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor 

dilakukan oleh Sujana,(2012) & Fitryani (2014) menunjukan adanya pengaruh 

kompetensi auditor  terhadap kinerja auditor, semakin auditor memiliki 

kompetensi yang baik maka kinerja auditornya akan semakin baik, maka 

kompetensi senantiasa ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan agar dapat 

menghasilkan kinerja yang berkualitas. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, 

Wahyuni & Fitri (2015) menemukan adanya pengaruh kompetensi auditor 

terhadap kinerja auditor. Namun tidak sejalan dengan Zamroni (2015) yang 

mengatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit, dimana kulatias audit salah satu komponen dalam mencerminkan 

kinerja auditor. 

Adapun hasil penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja auditor menurut (Majid, et al. 2016; Safitri, 2014) menujukan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor.  

Hal tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya, menurut Wati, et al. 

2010 bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Hasil 

temuan tersebut kembali menguatkan temuan sebelumnya yaitu Trisnaningsih 
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(2007) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap 

kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik cara memimpin seorang 

pimpinan/atasan auditor maka akan semakin mempengaruhi kinerja auditornya. 

Berbeda dengan hasil penelitian Nugroho & Setyawati (2015) menunjukan bahwa 

varaibel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

diatas, bahwa independensi auditor, kompetensi auditor dan gaya kepemimpinan 

ternyata diduga berpengaruh terhadap kinerja auditor. Independensi auditor akan 

menentukan kinerja auditor, semakin baik independensinya maka semakin baik 

kinerjanya. Demikian pula dengan kompetensi, semakin baik tingkat kompetensi 

auditor maka semakin baik pula kinerjanya. Gaya kepemimpinan juga ikut 

menentukan kinerja auditor, cara pimpinan untuk mempengaruhi orang 

lain/bawahannya sedemikian rupa akan berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Atas dasar hal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Independensi Auditor, Kompetensi Auditor, dan 

Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik di 

Jawa Barat”.  

 
1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah independensi auditor berpengaruh pada kinerja auditor Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Barat? 
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2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh pada kinerja auditor Kantor Akuntan 

Publik di Jawa Barat? 

3. Apakah gaya kepemimpinan auditor berpengaruh pada kinerja auditor Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Barat?  

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

independensi auditor, kompetensi auditor, gaya kepemimpinan dan kinerja auditor 

yang terjadi pada kantor akuntan publik di wilayah Jawa Barat. Selain itu, dapat 

diketahui pula tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Apakah independensi auditor berpengaruh pada kinerja auditor Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Barat. 

2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh pada kinerja auditor Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Barat. 

3. Apakah gaya kepemimpinan auditor berpengaruh pada kinerja auditor 

Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat.  

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

maupun bagi kegunaan operasional. 

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu sebagai berikut: 
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1. Bagi dunia akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah, 

sehingga mendukung atau melengkapi teori-teori dari hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan auditing. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan para pembaca maupun sebagai bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

 

1.4.2. Kegunaan Operasional 

Aplikasi dari teori yang telah didapat diperkuliahan, dan diharapkan dapat 

menambah wawasan dan menjadi literatur dalam bidang audit khususnya yang 

berhubungan dengan Independensi Auditor, Kompetensi Auditor, Gaya 

Kepemimpinan dan Kinerja Auditor. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi kantor akuntan publik untuk meningkatkan kinerja dan kualitas 

auditornya. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh auditor sebagai 

bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya. 




