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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kantor akuntan publik  merupakan sebuah organisasi yang bergerak di 

bidang jasa. Jasa yang diberikan berupa jasa audit operasional, audit 

kepatuhan (complianceaudit) dan audit laporan keuangan (Arens dan 

Loebbecke, 20011:4). Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur 

oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa 

setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan 

independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang 

mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam 

mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi.  

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, 

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.  

Beberapa kasus kegagalan audit banyak terjadi, salah satunya kasus 

KAP Sinuraya yang dinilai melakukan audit diluar kewenangan. Mesong dari 

KAP Sinuraya mengatakan, pihaknya diminta melakukan audit laporan 
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keuangan PT Barito Jaya (BRJ). Sekaligus memeriksa perkebunan kelapa 

sawit yang digunakan ke BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit 

sebesar Rp. 17.000,000,000 dan Rp. 23.000,000,000. KAP Sinuraya memiliki 

spesifikasi mengaudit laporan keuangan perusahaan yang memiliki asset atau 

agunan hanya sampai Rp.10.000,000,000. Namun KAP Sinuraya tidak 

mengetahui jika asset atau agunan yang dijaminkan ke BNI 46 tersebut lebih 

dari Rp.10,000,000,000. Sebab diketahui setelah pelaksanaan audit terakhir 

kali tahun 2008 dan KAP Sinuraya juga lalai karena tidak melakukan 

konfirmasi kepada Erson sebagai direktur utama PT BRJ. Sementara saksi dari 

PT BRJ mengatakan bahwa perusahaannya menghitung asset PT BRJ yang 

diketahui BNI 46 sebagai syarat pengajuan kredit pada bank BNI 46 Cabang 

Pekanbaru (Sumber: http://www.suluhriau.com). 

Di Kantor Akuntan Publik (KAP) Khairul (2012) Pekanbaru pernah 

terjadi kasus penipuan atau pemalsuan pengauditan laporan keuangan dengan 

menggunakan atas nama Akuntan, cap dan kop suratnya dipalsukan. Padahal 

diketahui bahwa Akuntan tidak melakukan atau membuat laporan keuangan 

tersebut.  

Krisis moral dalam dunia bisnis yang mengemuka akhir-akhir ini 

adalah kasus Enron Corporation. Laporan keuangan Enron sebelumnya 

dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, 

salah satu kantor akuntan publik (KAP) dalam jajaran big four, namun secara 

mengejutkan pada 2 Desember 2001 dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut 

salah satunyakarena Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu 

sebagai auditor dan konsultan bisnis.   
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Di Indonesia juga pernah terjadi hal yang sama yaitu seperti yang 

terjadi pada PT. Kimia Farma pada tahun 2011 milik pemerintah di Indonesia. 

Laporan keuangan yang di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa tanggal 

31 Desember 2001, menyajikan laba bersih yang terlalu besar dan 

mengandung unsur rekayasa. Jadi, pada kasus ini manajemen PT. Kimia 

Farma terbukti menyalahi etika dalam pelaporan keuangannya karena telah 

melakukan fraud, sedangkan auditornya (HTM) kurang profesional karena 

tidak sanggup mendeteksi adanya fraud yang dilakukan kliennya sehingga 

tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya 

penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah 

menjalankan audit sesuai SPAP dan tidak terlibat dalam fraud tersebut 

(Admin, 2009). Kasus lain yang cukup menarik adalah kasus audit PT. 

Telkom yang melibatkan KAP ”Eddy Pianto & Rekan”, dalam kasus ini 

laporan keuangan auditan PT. Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang 

otoritas pasar modal di Amerika Serikat). Peristiwa ini mengharuskan 

dilakukannya audit ulang terhadap PT. Telkom oleh KAP yang lain.  

Selain fenomena di atas, terdapat fenomena khusus yang pernah terjadi 

pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung (2010). Kantor 

Akuntan Publik (KAP) RR pernah mengaudit  klien yang sama dalam waktu 7 

tahun. Klien yang sama tersebut adalah PT. P. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, 

membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, 

sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Dan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) RR itu jelas telah melanggar independensi 
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karena mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun, selain itu juga 

kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) RR patut dipertanyakan, apakah 

kinerjanya berkualitas atau tidak berkualitas. Selain fenomena tersebut, 

terdapat juga fenomena pada Kantor Akuntan Publik AHR. Kantor Akuntan 

Publik AHR ini bias dinilai kinerjanya masih belum optimal karena 

kemampuan auditor junior pada Kantor Akuntan Publik AHR masih kurang. 

Auditor juniornya harus lebih diberi pelatihan untuk mengaudit laporan 

keuangan klien. (Sumber: http//repository.unpas.ac.id)  

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 tanggung jawabnya atas kemerosotan perekonomian 

Indonesia (Ludigdo, 2007). Sementara itu Sunarsip (2011) mengemukakan 

bahwa terjadinya krisis ekonomi diIndonesia disebabkan oleh tata kelola yang 

buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan 

swasta). Lebih lanjut Sunarsip menyatakan bahwa peran profesi akuntan 

selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan good governance. 

Penelitian ini melanjutkan dari penelitian sebelumnya yaitu Pengaruh 

Independensi, Komitmen Profesi dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor 

Eksternal (Komang Rachma Aryani, 2015). Namun penelitian kali ini 

memiliki beberapa perbedaan pada variabel yang diukurnya pada peneliti 

sebelumnya dengan menambahkan tekanan anggaran dan tekanan anggaran 

waktu. 
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Tekanan anggaran merupakan cara untuk meminimalisir anggaran 

suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan 

dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (Sumber: 

http://sites.google.com). Alasan peneliti menambahkan tekanan anggaran 

karna tekanan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap kinerja auditor. Peneliti menambahkan tekanan anggaran waktu 

karena menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. Keberadaan anggaran waktu yang ketat telah 

dianggap suatu hal yang lazim dan merupakan cara untuk mendorong auditor 

untuk bekerja lebih keras dan efisien. Dapat dilihat dari pengertiannya 

Tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut 

untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun 

(Komang Dyah Putri Gayatri dan I D.G. Dharma Suputra, 2016).  

Dalam penelitian ini salah satu alasan tidak menambahkan variable fee 

karena fee auditor telah memiliki standar biaya KAP yang mendukung sebuah 

kinerja auditor. Seperti yang telah diketahui bahwa tingkat pendidikan dan 

disiplin kerja itu telah menjadi tujuan utama dalam sebuah kinerja auditor. 

Tingkat pendidikan ini mempunyai spesialisasi dan pendidikan teknis yang 

cukup sebagai auditor. Sedangkan  Menurut Ardana, dkk (2011:134) disiplin 

kerja merupakan suatu sikap menghormati, patuh, menghargai peraturan-

peraturan yang berlaku, dari hasil pengertian tersebut bahwa disiplin kerja dan 

etika profesi memiliki kesamaan sehingga peneliti tidak memasukkan lagi 

http://sites.google.com/
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variable tersebut dalam penelitian dan memilih etika profesi yang lebih 

menentukan tingkat kinerja auditor.  

Penelitian Komang Rachma Aryani (2015) menyatakan Komitmen 

profesi dipengaruhi juga oleh profesionalisme auditor dan juga berdampak 

terhadap kinerja auditor. Penelitian Ghifari Firman Nurdira dan Pupung 

Purnamasari (2015) menyatakan bahwa etika profesi dapat mempengaruhi 

kinerja auditor maka untuk itu diperlukan suatu ketentuan yang mengatur 

sikap mental dan moral auditor terhadap kinerja auditor. Penelitian Sri 

Mulyani dan Firdaus A. Rahman  menyatakan tekanan anggaran menjadi satu 

faktor yang paling dominan dalam pengukuran kinerja bawahan. Penelitian  I 

Gede Sunar Ardika dan Made Gede Wirakusuma (2016) menunjukkan 

tekanan anggaran waktu cenderung membuat penurunan kualitas audit 

terhadap kinerja auditor. Penelitian Komang Rachma Aryani (2015) yang 

menyatakan bahwa independensi seorang akuntan publik harus jujur tidak 

hanya terhadap manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi terhadap kreditur 

dan pihak lain yang dimana mereka meletakkan keyakinan pekerjaan mereka 

pada akuntan publik. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH KOMITMEN PROFESI, ETIKA 

PROFESI, TEKANAN ANGGARAN, TEKANAN ANGGARAN 

WAKTU DAN INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR 

EKSTERNAL (Studi Empiris Pada Auditor Yang Bekerja di Kantor 

Akuntan Publik Pekanbaru)” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada lantar belakang maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Apakah Komitmen Profesi  berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ? 

b. Apakah Etika Profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ? 

c. Apakah Tekanan Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ? 

d. Apakah Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor ? 

e. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor ? 

f. Apakah Komitmen Profesi, Etika Profesi, Tekanan Anggaran, Tekanan 

Anggaran Waktu dan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen profesi terhadap kinerja auditor. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Etika Profesi terhadap kinerja auditor. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Anggaran terhadap kinerja auditor. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap kinerja 

auditor. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap kinerja auditor. 

f. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Profesi, Etika Profesi, Tekanan 

Anggaran, Tekanan Anggaran Waktu dan Independensi secara simultan  

terhadap kinerja auditor. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi didalam 

Kantor Akuntan Publik khususnya auditor. 

b. Bagi auditor dapat dijadikan bahan masukan dan untuk selalu 

meningkatkan kinerja sebagaimana harapan publik yang sesuai dengan 

standar prilaku profesional  akuntan publik yang telah ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas jasa audit profesional akan meningkat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.  

d. Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan 

dan wawasan di bidang auditing. 

1.5 Sistematika Penyajian  

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun 

penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, 

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud 

penelitian dan membantu dalam  berfikir secara logis, serta 

perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi uraian tentang variable penelitian dan definisi 

operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data,  

metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan hasil-hasil pengolahan data penelitian, 

sekaligus pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini menguraikan kesimpulan yang di Tarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan dalam penelitian, 

kelemahan dalam penelitian dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian sejenis di masa mendatang.  

 


