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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang menyongsong era 

globalisasi. Salah satu bentuk resmi partisipasi Indonesia dalam era tersebut adalah 

ikut sertanya pemerintah dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA). Ikut sertanya 

Indonesia dalam hal-hal seperti perjanjian AFTA memberikan dampak yang cukup 

signifikan dan membuat Indonesia harus siap dengan arus perdagangan yang tanpa 

batas. 

Berbagai profesi yang berhubungan dengan perdagangan tanpa batas 

berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya. 

Begitu pula halnya dengan profesi akuntan, dimana profesi ini erat kaitannya dengan 

perdagangan atau ‘dunia bisnis’. Pelayanan yang diberikan oleh akuntan publik 

diantaranya dapat berupa pelayanan jasa dibidang keuangan yang meliputi jasa 

akuntansi, audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen. 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, akuntan publik dituntut untuk dapat 

meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya dalam memberikan jasa pada 

dunia usaha. Salah satu fungsi yang sangat berkaitan erat dalam hal ini adalah dimana 

akuntan publik mengaudit laporan keuangan perusahaan agar pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) merasa yakin bahwa laporan keuangan yang telah 

disajikan manajemen perusahaan wajar dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi 
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Berterima Umum (PABU), sehingga stakeholders dan perusahaan dapat menjalin 

kerjasama ke tingkat yang lebih lanjut. 

Dalam profesi akuntan publik, supervisi merupakan hal yang sangat penting. 

Hal ini disebutkan dalam Statement on Auditing Standard (SAS) Nomor 22 tentang 

Standar Lapangan Pertama berbunyi “The work is to be adequately planned 

supervised”. Keberadaan akuntan pemula sebagai pembantu akuntan publik harus 

diartikan sebagai satu kesatuan kerja (satu tim) yang tidak dapat dipisahkan. 

Tanggung jawab pekerjaan, walaupun hal tersebut dilakukan atau dilaksanakan oleh 

akuntan pemula, tetap berada pada akuntan publik yang bertugas. Selain 

mempekerjakan akuntan pemula, akuntan publik juga dimungkinkan untuk 

mengangkat staf ahli untuk memperlancar tugas auditnya (Hadi, 2007:187). 

Akuntan pemula, sebagai pihak yang harus disupervisi di lingkungan Kantor 

Akuntan Publik (KAP), sering mengalami ketidakpuasan kerja dikarenakan oleh 

keberadaan supervisor serta pemberian bimbingan dan pengawasannya. Penyebab 

kurang puasnya akuntan pemula ini terutama disebabkan oleh adanya ketidak-samaan 

persepsi antara akuntan pemula dengan supervisornya. Menurut Albrecht et al 

(1981), penyebab tidak puas ini antara lain: (1) kurangnya pemberian umpan balik 

(feedback), (2) kemampuan kurang dimanfaatkan, (3) kurangnya supervisi, (4) 

rendahnya kesempatan untuk berpartisipasi, (5) kurangnya pujian untuk pekerjaan 

yang dilakukan dengan baik. Hal-hal ini bias menyebabkan kurangnya 

profesionalisme akuntan pemula dalam melaksanakan tugas, sehingga akan 
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berdampak pada pandangan negatif terhadap citra akuntan publik dan profesi akuntan 

publik di masyarakat (Hadi, 2007:188). 

Tindakan supervisi wajib dilakukan oleh auditor jika dalam penugasannya 

menggunakan asisten sesuai dengan Standar Pekerjaan Lapangan yang pertama 

(SPAP, 2001). Di Amerika AECC (Accounting Education Change Commision) 

sebagai suatu badan yang menangani pendidikan akuntan menerbitkan Issues 

Statement no.4 yang ditujukan untuk meningkatkan kepuasan kerja akuntan pemula. 

Salah satu isinya adalah Recommendations for Supervisors of Early Work Experience 

yang mendorong pemberdayaan akuntan pemula di Kantor Akuntan Publik melalui 

tindakan supervisi yang tepat dan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga 

kepuasan kerja akuntan pemula meningkat (Randi dan Maslichah, 2005). 

Kepuasan kerja pada dasarnya adalah kebutuhan manusia yang paling penting 

dalam pekerjaannya dan juga dikenal sebagai salah satu syarat terpenting dalam 

mempengaruhi kehidupan seseorang. Kinerja seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat 

kepuasan kerja yang dimiliki. Kepuasan kerja seseorang juga dipengaruhi baik dari 

dalam maupun dari luar. Untuk sisi internal, tentu kepuasan kerja seseorang akan 

menyangkut komitmennya dalam bekerja, baik komitmen professional maupun 

komitmen organisasional. Sedangkan dari eksternal, tentu kepuasan kerja dipengaruhi 

oleh lingkungan tempat mereka bekerja, baik dari atasan, bawahan, maupun setingkat 

(Amilin dan Rosita Dewi, 2008:13). 
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Salah satu usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja akuntan publik 

khususnya akuntan pemula adalah dengan melakukan supervisi dalam tiga aspek 

utama tindakan supervisi sebagaimana yang disarankan oleh Accounting Education 

Change Commisions (AECC), yaitu aspek kepemimpinan dan mentoring (Leadership 

and Mentoring), kondisi kerja (working Condition), dan penugasan (Assignment). 

Tindakan supervisi sangat penting untuk dilaksanakan guna memberikan kesempatan 

kepada akuntan pemula untuk berpartisipasi dan mengoptimalkan kemampuannya, 

selain itu juga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan 

penugasan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan 

Publik.  

Supervisi yang dilakukan selama melakukan audit dapat menentukan hasil 

audit yang dicapai. Dengan demikian hasil audit tersebut akan mempengaruhi 

kepuasan kerja akuntan khususnya akuntan pemula yang melaksanakan pekerjaan 

tersebut dilapangan dan akan menimbulkan motivasi sehingga kepuasan kerja 

akuntan pemula meningkat, serta membentuk para supervisor dalam menyusun 

pekerjaan, memperjelas hal-hal yang dikerjakan dan menyajikan seperangkat prinsip 

yang mendasari dan mendukung pekerjaan serta perilaku bawahannya sehingga 

tercipta kepuasan kerja. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan dan mempertahankan 

profesi akuntan publik di tengah masyarakat. 

Berbagai penelitian juga dilakukan untuk dapat menjelaskan konsep job 

satisfaction (kepuasan kerja) profesi akuntan. Antara lain penelitian Paten (1995), 
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Kenneth, et al. (2000) dan Moyes et al.,(2006). Paten (1995) melakukan penelitian 

tentang pengaruh supervisi terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa elemen supervisi seperti kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja dan 

penugasan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja. Kenneth (2000) meneliti 

tentang kepuasan kerja bagi akuntan pemula yang bekerja di KAP. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa para akuntan pemula yang bekerja di KAP yang 

berdomisili di Amerika Serikat cukup puas dengan kesempatan untuk 

mengembangkan diri mereka dan sangat menghargai umpan balik (feedback) yang 

jujur dari supervisor mereka. Sedangkan Moyes et al. (2006) melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja akuntan 

untuk ras tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berkorelasi 

positif dengan supervisi yang baik, kesempatan promosi yang baik dan adil, serta 

nilai-nilai intrinsik dari pekerjaan itu sendiri. Faktor faktor demografi seperti usia, 

gender, dan lamanya bekerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Fenomena yang menjadi daya tarik peneliti adalah adanya tingkat perputaran 

karyawan yang terjadi di KAP sangat tinggi, mencapai 85% (Ratnawati dan 

Kusuma, 2002). Beberapa adalah faktor dari keinginan pindah yang merupakan 

faktor pendahulu dari perputaran karyawan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 

komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kepuasan gaji. Tingkat perpindahan kerja 

staf akuntan yang dihadapi oleh KAP di Indonesia cukup tinggi. Dalam beberapa 

turnover bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik, tetapi tiap kasus turnover 
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membutuhkan sejumlah biaya. Kepuasan kerja dapat tercapai jika keinginan, harapan 

dan kebutuhan individual dapat dipenuhi oleh pekerjaannya. 

Kenaikan jabatan dalam KAP cukup pesat, dengan tugas dan tanggung jawab 

yang terus berubah. Selain itu, para anggota staf audit biasanya juga mendapat 

beraneka ragam pengalaman dari penugasan melayani klien. Berkat kemajuan 

teknologi komputer dan audit, para asisten pemula dalam audit dengan cepat diberi 

tanggung jawab dan tantangan yang lebih besar. Dalam bukunya, Arens (2008:37), 

mengelompokkan tingkat dan tanggung jawab setiap tingkatan klasifikasi di dalam 

KAP. Seorang karyawan baru biasanya memulai karirnya dalam KAP sebagai asisten, 

dan menjalani 2 atau 3 tahun dalam setiap klasifikasi sebelum meraih kedudukan 

sebagai rekan. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang diperiksa, auditor eksternal harus bersikap independen 

terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan 

publik itu sendiri. 

Maka, berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan 

sebelumnya, penulis ingin menggambarkan lebih lanjut dengan melakukan penelitian 

yang tertuang dalam judul :  

“PENGARUH TINDAKAN SUPERVISI TERHADAP KEPUASAN 

KERJA AKUNTAN PEMULA” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan fenomena yang sebelumnya telah dijabarkan pada latar belakang 

masalah di atas maka, masalah pokok yang diajukan untuk proposal penelitian ini 

adalah :  

a. Bagaimana tindakan supervisi pada Kantor Akuntan Publik di bandung. 

b. Bagaimana kepuasan kerja akuntan pemula pada Kantor Akuntan Publik di 

Bandung. 

c. Bagaimana pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja akuntan 

pemula. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang 

dapat dianalisis, sehingga dapat diketahui bukti empiris mengenai pengaruh tindakan 

supervisi terhadap kepuasan kerja akuntan pemula yang dihasilkan pada KAP yang 

menjadi objek penelitian. Adapun tujuan  yang ingin dicapai melalui penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui tindakan supervisi pada Kantor Akuntan Publik di bandung 

b. Untuk mengetahui kepuasan kerja akuntan pemula pada Kantor Akuntan 

Publik di Bandung 
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c. Untuk mengetahui pengaruh tindakan supervisi terhadap kepuasan kerja 

akuntan pemula 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Guna memperkaya hasil dari penelitian yang berhubungan dengan 

tindakan supervisi dan kepuasan kerja akuntan pemula. Sehingga diharapkan 

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi penelitian awal untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti terhadap permasalahan audit, 

khususnya mengenai tindakan supervisi dan kepuasan kerja akuntan pemula. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi 

pada objek penelitian yang berkaitan dengan tindakan supervisi di dalam 

pelaksanaan sebuah proses audit sehingga diharapkan implementasi supervisi 

yang tepat dapat meminimalisasi ketidakpuasan kerja yang dirasakan akuntan 

pemula. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 12 Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Bandung, yaitu KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan; 

KAP DRS. La Midjan; KAP Wisnu B. Soewito & Rekan; KAP Achmad, Rasyid, 

Hisbullah & Jerry; KAP AF Rachman & Soetjipto WS; KAP DRS Ronald Haryanto; 

KAP Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih; KAP Abubakan & Rekan; KAP DRA. 

Yati Ruhiyati; KAP Roebiandini & Rekan; KAP DRS. Gunawan Sudradjat; dan KAP 

DRS. Sanusi & Rekan. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2013 sampai 

dengan bulan Februari 2014. 


