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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja dalam kantor akuntan publik, 

yang menyediakan berbagai jasa dan diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik 

(Mulyadi, 1998). Kantor akuntan publik merupakan sebuah organisasi yang 

bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa atestasi, jasa konsultasi, 

jasa perpajakan dan jasa akuntansi serta pembukuan (Arens dan Loebbecke, 

2003). Akuntan publik harus memperoleh izin dari menteri keuangan untuk 

memberiksn jasa akuntan publik. Ketentuan mengenai akuntan publik di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 

tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2002). Selain itu setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. 

Arens dan Beasley (2008) menyebutkan bahwa Auditor yang 

mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan 

permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Dalam SPAP (IAI, 

2001:220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah 

dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

Maraknya manipulasi laporan keuangan membuat kepercayaan para 

pemakai laporan keuangan audit mulai menurun, sehingga para pemakai laporan 
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keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik 

sebagai pihak independen. Salah satu krisis moral dalam dunia bisnis yang 

mengemuka yaitu kasus korupsi PDAM Tirta Murti kabupaten Cianjur. Kasus 

tersebut melibatkan Mantan Direktur Utama, Yudi Junaedi sebagai terdakwa dana 

operasional PDAM Kab. Cianjur tahun anggaran 2008-2010 yang diduga 

merugikan negara sebesar 760juta. Yudi mempermasalahkan kinerja auditor yang 

menyebabkan munculnya audit tentang kerugian negara, padahal hasil audit 

BPKP pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dinilai Wajar Tanpa Pengecualian tapi 

ketika ada audit ulang atas permintaan kejaksaan muncul hasil bahwa terdapat 

kerugian negara tersebut. Hal itu memunculkan bahwa kinerja Auditor tidak 

independen dan tidak profesional yang mendukung permainan politik di Kab. 

Cianjur (PRLM, 2013, Pikiran Rakyat). 

Kasus lain yang cukup menarik yaitu kasus Auditor Bea dan Cukai  yang 

terkait kasus suap. Dalam kasus ini menyeret 5 (Lima) Auditor yang  pada saat itu 

menjabat sebagai Audior Internal Ditjen Bea dan Cukai. Widi Harotono saat itu 

menjadi pengendali teknis audit, Pandu Pranoto sebagai auditor, Muhammad 

Badru sebagai auditor kantor pusat, Hanif Adnan sebagai ketua auditor, dan 

Slamet Susilo sebagai pengawas mutu audit. Kelima auditor diatas diduga telah 

menyuap Heru Sulastyono selaku Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A (Adi Suhendi, 2013, Tribunnews.com). 

Krisis moral yang melibatkan auditor tidak hanya terdapat dalam dunia 

bisnis tetapi juga melekat di dunia pendidikan. Kasus penyimpangan dana BOP 

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung terjadi sejak tahun 2007 dan baru 
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terungkap pada tahun 2011. Penyimpangan realiasasi dana BOP terungkap dari 

hasil Audit yang dilakukan oleh BPKRI. Beberapa penyimpangan lainnya yang 

terungkap yaitu diantaranya: 

- Realisasi Dana Tak Tersangka untuk Korban Bencana Alam TPA 

Sampah Leuwi Gajah ternyata tidak disalurkan 

- Pembebanan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keungan di 

Bidang Pendidikan dan Belanja Bantuan Operasional Pelayanan 

Kesehatan dan Pengelolaan Kas Daerah 

- Pembayaran dari PT. Askes kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung 

tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku 

- Bantuan kepada Parpol, Realisasi Perjalanan Dinas Luar daerah pada 

Sekretaris Daerah, dan Penyusunan Pembangunan Daerah tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Kasus penyimpangan ini terjadi sejak tahun 2007 tetapi baru terkuak pada tahun 

2011, maka banyak menimbulkan pertanyaan apakah selama ini auditor mendapat 

suap dari Kepala Dinas Pendidikan kota Bandung sehingga Auditor berada di 

pihak Edy Siswandi selaku Kepala Dinas Pendidikan kota Bandung pada saat itu 

(Gani Kurniawan, 2013). 

Berdasarkan kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang 

harus/paling bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena peran pentingnya 

akuntan dalam masyarakat bisnis. Akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak 

yang paling besar tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia 
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(Ludigdo, 2006). Sementara itu Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya 

krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad 

governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). 

Tuntutan terhadap terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) 

sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non-

manufaktur termasuk KAP sendiri. Peran profesi auditor dalam hal ini harus lebih 

diberdayakan baik secara internal (KAP) maupun eksternal (stakeholder) agar 

mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan good governance 

tersebut. Pemberdayaan auditor antara lain: pemahaman good governance yang 

lebih baik, tanggungjawab yang lebih besar dan kebebasan mengkreasi pekerjaan 

dalam membantu stakeholder namun tidak menyalahi etika profesi yang ada. 

Pengetahuan akan hukum bisnis agar mampu mengidentifikasi perilaku bisnis 

yang lebih kompleks. Keahlian dalam menganalisis kondisi mendatang (future) 

yang lebih baik sehingga opini yang dihasilkan akan sangat aktual dan terpercaya. 

Aturan yang mengacu prinsip good governance tidak hanya akan mencegah 

skandal tetapi juga bisa mendongkrak kinerja korporat (Samianto, 2004). 

Satyo (2005) menguraikan bahwa prinsip dasar konsep good governance 

pada KAP antara lain terkait dengan beberapa hal: 

1. Transparency (transparansi) 

Hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan 

keuangan klien yang di audit. 
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2. Accountability (akuntabilitas) 

Menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan 

pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga 

pelaporan. 

3. Responsibility (pertanggungjawaban) 

Memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan  

berpedoman pada standar profesional akuntan publik selama menjalankan 

profesinya. Di samping itu juga dipatuhinya kode etik akuntan publik. 

4. Independency (kemandirian) 

Suatu keadaan dimana auditor tidak terikat dengan pihak manapun, bekerja 

secara profesional tanpa ada pengaruh/tekanan dari pihak klien yang tidak 

sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. 

5. Fairness (keadilan) 

Akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan 

keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun 

terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

Empat dimensi personalitas dalam mengukur  kinerja auditor, antara lain: 

kemampuan (ability),  komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja 

(Larkin,1990). Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing 

maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang komitmen 

terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang 

dipersepsikan oleh auditor tersebut. Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan 
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mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kepuasan kerja auditor 

menurut Muchlas (2005) adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya 

yang berupa perbedaan antara penghargaan yang diterima dengan penghargaan 

yang seharusnya diterima menurut perhitungannya sendiri. 

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. 

Secara ideal di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya 

memperhatikan prinsip dasar good governance dalam KAP tersebut. Auditor juga 

harus mentaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang 

independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, 

tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta 

tanggung jawab dan praktik lainnya (Satyo, 2005). Lebih lanjut Satyo menyatakan 

memahami kode etik saja tidak cukup untuk membuat perilaku karyawan dan 

perusahaan menjadi lebih baik dan etis. Pemahaman good governance 

diimplementasikan pada perusahaan secara tepat, terutama untuk memperoleh 

karakter perusahaan yang kuat dalam menghasilkan manajemen kinerja yang 

unggul.   

 Gaya kepemimpinan (leadership style) juga dapat mempengaruhi kinerja 

auditor sama halnya dengan pemahaman good governance. Gaya kepemimpinan 

(leadership style) merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain atau 

bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak 

pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut 

mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002). Alberto et al. (2005) mengungkapkan 
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bahwa kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga berpengaruh 

signifikan terhadap learning organisasi. Temuan ini memberikan sinyal bahwa 

gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja 

bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga 

adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. Demikian pula gaya 

kepemimpinan pada KAP sangat diperlukan karena dapat memberikan nuansa 

pada kinerja auditor yang cenderung bisa formal maupun informal. Gaya 

kepemimpinan yang cenderung informal lebih menekankan pola keteladanan 

pimpinan, namun memberikan kebebasan yang lebih luas bagi auditor untuk 

mengkreasi pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih besar, akibat dari 

instrumen organisasi secara formal belum memadai. 

 Budaya organisasi diyakini juga merupakan faktor penentu terhadap 

kesuksesan kinerja ekonomi suatu organisasi, karena budaya organisasi 

merupakan keyakinan dasar yang melandasi visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang 

dianut oleh anggota organisasi mulai dari pemimpin hingga karyawan level 

terendah (Robbins, 2003). 

Peneliti sebelumnya yaitu Trisnaningsih (2007) melakukan penelitian 

mengenai independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi 

pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja auditor pada KAP di Indonesia menunjukan bahwa 

pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja 

auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui independensi auditor. 

Gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, tetapi 
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komitmen organisasi bukan merupakan intervening variabel dalam hubungan 

anatara gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Selain itu, budaya organisasi 

tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, namun secara tidak langsung 

komitmen organisasi memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap 

kinerja auditor. 

Lok dan Crawford (2004) meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi ditinjau dari tingkat 

pekerjaan dan budaya antar Negara. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan pada 

komitmen organisasi. Gaya kepemimpinan berpengaruh lebih kuat terhadap 

komitmen organisasi di Australia, sedangkan di Hongkong gaya kepemimpinan 

berpengaruh negatif pada kepuasan kerja. 

Pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor di kantor akuntan publik kota 

Makassar pernah diteliti oleh Josina, Darwis dan Mediaty (2011) dengan hasil 

penelitian yaitu independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Penelitian akuntansi keperilakuan (behaviour) tentang pemahaman good 

governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap perusahaan 

bisnis manufaktur sudah sering dilakukan, tetapi masih jarang dilakukan 

penelitian pada perusahaan bisnis non-manufaktur, seperti KAP dengan responden 

auditor independen. Dengan latar belakang yang telah disampaikan maka peneliti 

berkeinginan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Good 
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Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Auditor. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Apakah pemahaman good governance mempengaruhi kinerja auditor. 

2. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja auditor. 

3. Apakah budaya organisasi mempengaruhi kinerja auditor. 

4. Apakah pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kinerja 

auditor. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a Mengetahui pengaruh pemahaman good governance dengan kinerja 

Auditor.  

b Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dengan kinerja Auditor. 

c Mengetahui pengaruh budaya organisassi dengan kinerja Auditor. 

d Mengetahui pengaruh pemahaman good governance, gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi dengan kinerja Auditor. 

 

 

 



10 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan (behavior 

accounting) di bidang auditing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada KAP khususnya auditor, baik auditor senior maupun auditor 

junior dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan 

pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan Kode Etik 

Akuntan sebagai profesi akuntan publik. Harapan peneliti, hasil penelitian ini 

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

         Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang terdapat di kota 

Bandung dengan menyebarkan kuesioner. Sedangkan waktu penelitian dilakukan 

mulai bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014. 

 


