
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejak diberlakukannya AFTA pada tahun 2003 yang lalu, Indonesia bukan 

hanya dibanjiri oleh produk luar tetapi banyak juga profesional dari luar negeri yang 

bekerja di Indonesia. Fenomena ini menuntut tenaga kerja Indonesia untuk memiliki 

kompetensi yang tinggi sehingga mampu mendukung perusahaan menjadi perusahaan 

yang lebih kuat sehingga dapat berkompetisi dengan perusahaan pesaing.   

Sumber daya manusia merupakan kunci untuk mampu menciptakan 

keunggulan yang kompetitif, tetapi selama ini banyak perusahaan yang mencari 

pegawainya dengan syarat harus memiliki indeks prestasi yang tinggi padahal 

menurut survei yang diterbitkan National Association of Colleges and Employers  

(NACE) pada tahun 2002 di Amerika Serikat, dari hasil jajak pendapat 457 

pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa Indeks Prestasi (IP) hanyalah nomor 17 dari 

20 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan universitas. Kualitas yang 

terdapat pada peringkat atas justru hal-hal yang kadang dianggap sekadar basa-basi 

misalnya kemampuan komunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, etika dan 

etos kerja yang baik, semua kemampuan tersebut sering disebut dengan istilah soft 

skills.  

Dalam bekerja, sangatlah penting untuk dapat membina hubungan baik 

dengan semua orang. Bukan hanya dengan atasan saja. Rekan kerja dapat melihat kita 

sebagai ancaman bila kinerja kita sangat baik. Atau sebaliknya, kita merasa terancam 

dengan orang-orang disekitar kita. Tanpa hubungan yang baik, mungkin sangat 

sedikit orang berinisiatif menolong di kala kita kesulitan. Bahkan menurut Robert 

Bolton, penulis buku People Skills, 80% orang yang gagal di tempat kerja mengalami 

kegagalan karena tidak mempunyai hubungan baik dengan orang lain.  

Selain perlunya menjalin hubungan baik dengan semua orang, etika 

merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pekerja karena etika 



 

 

 

 

 

 

berkaitan dengan citra, apalagi citra akan sangat berpengaruh dalam dunia kerja. 

Selain berpengaruh terhadap citra, etika juga berpengaruh pada hasil pekerjaan dan 

kelangsungan perusahaan. Misalnya saja, bila karyawan bermalas-malasan, maka 

tenggat waktu bisa terlewati sehingga mengganggu kinerja secara keseluruhan. 

Menurut studi yang dilakukan D.P. Beach pada tahun 1982, ditemukan fakta bahwa 

87% orang yang kehilangan pekerjaan atau macet karirnya adalah mereka yang tidak 

memiliki etika kerja yang baik. Bukan karena mereka kurang terampil atau cerdas. 

Jadi etika memang berpengaruh dalam kehidupan.      

Begitu pula di bidang akuntan publik, untuk menjadi akuntan publik saat ini 

tidak hanya diperlukan Indeks Prestasi (IP) yang tinggi, kemampuan akuntansi dan 

auditing saja. Berkembangnya organisasi bisnis membutuhkan akuntan publik yang 

tidak hanya mempunyai kemampuan hard skills namun dibutuhkan kemampuan lain 

di luar kurikulum mata kuliah yaitu kemampuan nonteknis atau yang sering disebut 

dengan soft skills. Soft skill mengacu pada keterampilan-keterampilan di luar materi 

teknis dari suatu jurusan mata kuliah seperti komunikasi, leadership, self motivated, 

kemampuan analitikal, etika, kerja sama, dan kemampuan-kemampuan lain yang 

serupa.  

Untuk menghasilkan kantor akuntan publik yang berkualitas diperlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas pula agar nantinya dapat menghasilkan 

auditor-auditor yang memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu seorang auditor 

harus memiliki soft skills selain keahlian utamanya di bidang auditing dan akuntansi.  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau  actual performance. 

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (AA. Anwar Prabu mangkunegara, 2003:67). Kantor 

akuntan publik sebagai perusahaan jasa perlu memperhatikan kinerja karyawannya 

sebagai bentuk usaha peningkatan mutu layanan kepada klien terlebih lagi dengan 

banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan auditor dan kantor akuntan 



 

 

 

 

 

 

publik yang menyebabkan hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada kantor 

akuntan publik.  

Berikut ini beberapa contoh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang 

melakukan pelanggaran kode etik dari tahun 2003 sampai dengan 2005 yang 

diperoleh dari media tempo interaktif . com: 

1. 2003, akuntan publik Bernadi memperoleh sanksi pembekuan izin sementara 

karena akuntan publik melakukan pelanggaran terhadap SPAP 

2. 2004, KAP Selamat Sinuraya dan Irawati Kusumadi menerima sanksi 

pembekuan selama 3 bulan karena pelanggaran SPAP, kode etik dan standar 

audit kinerja 

3. 2004, KAP Lodewijk Purba dan Rekan dan KAP Hakim Murni, kedua KAP 

ini diberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan 

4. 2004, akuntan publik Bombongan Panjaitan mendapatkan pencabutan izin 

5. 2005, akuntan publik Veto Salyo diberikan sanksi pembekuan izin selama 6 

bulan karena melakukan pelanggaran terhadap SPAP dan diwajibkan 

mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. 

Fenomena lain yang perlu diperhatikan manajemen kantor akuntan publik 

adalah adanya kecenderungan auditor mengundurkan diri menjadi auditor pada kantor 

akuntan publik. Adanya tingkat perpindahan yang tinggi pada staf auditor perlu 

diwaspadai oleh kantor akuntan publik karena akan mempengaruhi kinerja auditor. 

KAP tidak hanya akan kehilangan asetnya tapi juga akan kehilangan klien yang 

mengikuti auditor yang pindah ke KAP lain.  

Untuk menjaga mutu pekerjaan auditor maka KAP melakukan penilaian 

kinerja terhadap auditor yang bergabung di kantornya, seperti yang telah diatur dalam 

PSPM seksi 200 (PSPM No.02) SPM kantor akuntan publik pada bagian kebijakan 

dan prosedur promosi.  

Merujuk pada hasil fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut apakah terdapat hubungan positif antara soft skills dengan kinerja akuntan 



 

 

 

 

 

 

publik, khususnya di Bandung. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 

enam atribut soft skills sebagai variabel X. Keenam atribut soft skills tersebut yaitu:   

1. Communication Skills  

2. Organization Skills 

3. Leadership 

4. Effort 

5. Group skills 

6. Ethics 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan antara Soft Skills dengan Kinerja Personal Akuntan 

Publik”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah personal akuntan publik di Bandung memiliki soft skills yang 

memadai.  

2. Bagaimana kinerja personal akuntan publik di Bandung dalam melakukan 

pekerjaannya. 

3. Apakah terdapat hubungan antara soft skills dengan kinerja personal akuntan 

publik di Bandung. 

Dengan dikemukakan masalah tersebut di atas, diharapkan dapat memperjelas 

masalah yang akan dibahas sehingga dapat membantu pemecahan masalah 

dalam penelitian ini. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggali atau mencari data dan 

informasi mengenai hubungan soft skills dengan kinerja auditor pada kantor akuntan 



 

 

 

 

 

 

publik sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sidang Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi Widyatama, 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui soft skills yang dimiliki oleh personal akuntan publik di 

Bandung.  

2. Untuk mengetahui kinerja personal akuntan publik di Bandung dalam 

melakukan pekerjaannya. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara soft skills dengan 

kinerja personal akuntan publik di Bandung. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai soft 

skills yang dimiliki auditor terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik.  

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan sebagai pertimbangan bagi akuntan publik di masa 

mendatang, dan dapat dijadikan masukan dalam mengelola sumber daya 

manusianya. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan 

dapat pula dijadikan sumber referensi dimasa yang akan datang khususnya 

bagi mahasiswa yang akan mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.5  Kerangka Pemikiran  

 Dengan masuknya globalisasi yang mengarah pada perdangan bebas tentu 

akan menimbulkan peluang dan ancaman, untuk menghadapinya diperlukan 

pendayagunaan kekuatan yang dimiliki dalam upaya mengatasi kelemahan yang 

diikuti dengan upaya peningkatan efisiensi di segala bidang. Hal ini juga berlaku 

untuk profesi akuntan di Indonesia, yang mau tidak mau harus meningkatkan kualitas 

kerja dan profesionalisme agar tidak kalah dengan para akuntan yang datang dari luar 

negeri. 

 Untuk itu selain keahlian pada bidang akuntansi seorang auditor juga harus 

memiliki soft skills untuk menunjang pekerjaannya sebagai akuntan publik. 

Belakangan ini perusahaan-perusahaan bisnis mulai memperhitungkan soft skills 

sebagai suatu keahlian yang harus dimiliki oleh para pekerjanya, karena dalam 

persaingan bisnis yang begitu tajam para pengambil keputusan memerlukan informasi 

yang strategis dan kritis untuk dapat menentukan langkah-langkah ke depan yang 

pasti. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan membutuhkan sumberdaya manusia 

yang inovatif, kreatif dan berkualitas. Dengan seseorang memiliki soft skills bisa 

dikatakan orang tersebut telah siap untuk menghadapi era globalisasi yang penuh 

dengan persaingan dan tantangan.    

Menurut survei yang diterbitkan National Association of Colleges and 

Employers  (NACE) pada tahun 2002 di Amerika Serika, dari hasil jajak pendapat 

457 pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa Indeks Prestasi (IP) hanyalah nomor 17 

dari 20 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan universitas. Kualitas yang 

terdapat pada peringkat atas justru hal-hal yang kadang dianggap sekadar basa-basi. 

Kualitas yang dianggap sangat berpengaruh terhadap lulusan universitas menurut 

hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Tabel Hasil Survei NACE Mengenai Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi 

yang Diharapkan Dunia Kerja 

No Kualitas Skor* 

1 Kemampuan berkomunikasi 4,69 

2 Kejujuran/Integritas 4,59 

3 Kemampuan bekerja sama 4,54 

4 Kemampuan Interpersonal 4,5 

5 Etos kerja yang baik 4,46 

6 Memiliki motivasi/berinisiatif 4,42 

7 Mampu beradaptasi 4,41 

8 Kemampuan analitikal 4,36 

9 Kemampuan komputer 4,21 

10 Kemampuan berorganisasi 4,05 

11 Berorientasi pada detail 4 

12 Kemampuan Memimpin 3,97 

13 Percaya diri 3,95 

14 Berkepribadian ramah 3,85 

15 Sopan/beretika 3,82 



 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ichsan S.Putra, dkk (2005:5) menyatakan bahwa soft skills merupakan 

kemampuan-kemampuan tak terlihat yang diperlukan untuk sukses, misalnya 

kemampuan bekerja sama, integritas, dan lain-lain. Untuk mengasah berbagai soft 

skills, idealnya seorang mahasiswa memiliki kehidupan yang seimbang antara 

aktivitas akademik dan non akademik. Dengan demikian ketika lulus kuliah yang 

diperoleh bukan sekedar gelar saja tetapi peningkatan kualitas diri sehingga memiliki 

daya saing ketika terjun ke dunia nyata.   

Bila dihubungkan dengan bidang akuntan publik, KAP sebagai organisasi 

yang berusaha di bidang pemberian jasa harus memberikan pelayanan terbaik kepada 

klien yaitu perusahaan atau organisasi yang membutuhkan jasa praktik akuntan 

publik, dimana nama baik KAP ditentukan dari kinerja para akuntan publik dan 

karyawan yang bekerja di KAP tersebut. Setiap KAP pada dasarnya mempunyai 

sistem pengendalian mutu yang sudah didesain oleh masing-masing KAP untuk 

meningkatkan kredibilitas. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem 

pengendalian mutu KAP yang sesuai dengan SPAP (Standar Profesional Akuntan 

Publik) dan aturan etika secara efektif. KAP juga harus memantau efektivitas sistem 

pengendalian mutu dengan melakukan evaluasi kinerja personal secara rutin.    

 

 

    

16 Bijaksana  3,75 

17 IP > 3,0 3,68 

18 Kreatif 3,59 

19 Humoris 3,25 

20 Kemampuan entrepreneurship 3,23 



 

 

 

 

 

 

 Pengertian kinerja menurut Suryadi Prawiro Sentana (2001:441) adalah: 

“Hasil kerja yang dapat dicapai sekelompok orang dalam satu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum sesuai 

dengan moral maupun etika”.  

 

 Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan untuk mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Untuk 

itu seorang akuntan publik sebaiknya memiliki keahlian khusus atau soft skills untuk 

dapat meningkatkan kinerjanya.  

Bila dihubungkan dengan kinerja auditor uraian di atas menjelaskan bahwa 

soft skills sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan, begitu juga untuk menjadi 

seorang auditor, soft skills sangatlah diperlukan karena dengan seorang auditor 

memiliki soft skills yang baik maka akan semakin baik pula kinerja auditor.  

Dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan enam atribut soft skills 

sebagai variabel X.  Alasan penulis memilih enam atribut soft skills tersebut yaitu: 

1. Penulis menggunakan communication skills dan leadership sebagai atribut 

soft skills karena di dalam SPAP bagian promosi, kriteria yang 

dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja personal pada kantor akuntan 

publik, dua diantaranya adalah kemahiran komunikasi dan kemahiran 

memimpin. 

2. Organization skills penulis gunakan sebagai atribut soft skills karena pada saat 

melaksanakan audit diperlukan proses dan tahapan yang memakan waktu 

lama dan pada prakteknya akuntan publik tidak hanya melakukan audit untuk 

satu perusahaan saja tetapi beberapa perusahaan, sehingga dibutuhkan 

kemampuan dalam mengorganisasikan pekerjaan dan waktu agar audit dapat 

diselesaikan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.   

3. Pada saat melaksanakan audit diperlukan usaha dan kesungguhan karena 

profesi akuntan publik memiliki banyak kesulitan dan tantangan dan juga 



 

 

 

 

 

 

beresiko tinggi. Karena itu penulis memilih effort sebagai salah satu atribut 

soft skills dalam penelitian ini. 

4. Alasan penulis menggunakan group skills karena pada saat melaksanakan 

audit, seorang akuntan publik tidak akan bekerja sendiri melainkan bekerja 

dalam tim, dimana keberhasilan audit tersebut ditentukan dari kerja sama tim 

tersebut.   

5. Ethics penulis gunakan sebagai atribut soft skills pada penelitian ini  karena 

akuntan publik sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa kepada publik 

dituntut untuk memiliki perilaku yang beretika sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan kepada publik. Selain itu selama ini akuntan publik memiliki 

beberapa pedoman bagi para akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya 

dan salah satu pedoman tersebut adalah Kode Etik Akuntan Indonesia dan di 

dalam SPAP juga terdapat bab khusus yang mengatur mengenai aturan etika 

kompartemen akuntan publik, karena alasan tersebut penulis menggunakan 

ethics sebagai atribut soft skills pada penelitian ini.     

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis sampai pada suatu dasar 

pemikiran bahwa terdapat hubungan antara soft skills dengan kinerja personal 

akuntan publik”. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di 

Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan april 2008 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 


