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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik merupakan profesi yang dalam melaksanakan tugasnya 

didasarkan pada prinsip-prinsip independensi dan profesionalisme. Dalam 

menjalankan profesinya akuntan publik diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia 

disebut dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Dengan adanya kode etik, 

masyarakat dapat menilai kinerja seorang akuntan publik dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan standar-standar etika yang telah diatur dalam profesinya. 

Kinerja seorang akuntan publik yang professional dapat dilihat dari hasil 

kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menghasilkan 

kinerja yang memuaskan seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur atau 

independen dalam melaporkan hasil audit terhadap laporan keuangan 

(Trisnaningsih, 2007). Selain itu, kinerja akuntan publik sangat dipengaruhi oleh 

kualitas auditor yang dihasilkan pada saat mengaudit laporan keuangan 

perusahaan. Dalam mengukur kinerja akuntan publik dapat dilihat dari hasil audit 

laporan keuangan perusahaan. Dengan kata lain kinerja akuntan publik yang 

professional sangat mempengaruhi laporan hasil audit yang diperolehnya. 

Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki dan wajib 

diterapkan dalam melakukan tugasnya sebagai akuntan publik. Dalam mengaudit 

akuntan publik menerapkan sikap independensi, arti independensi adalah 

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang diperolehnya. 
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Suatu bukti bahwa seorang akuntan publik telah menerapkan sikap independensi 

adalah pada saat mengaudit laporan keuangan perusahaan auditor tidak 

terpengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak perusahaan. Independensi memiliki 

arti bahwa 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 

(Christiawan, 2002). 

Selain independensi sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan 

penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Menurut Friska dalam 

Kompiang (2013) profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan 

tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan, sebagai seorang yang 

professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Menurut 

Hudiwinarsih dalam Kompiang (2013) sikap profesional sering dinyatakan dalam 

literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. 

Komitmen dan kejujuran dalam menyampaikan laporan audit merupakan salah 

satu sikap profesionalisme seorang auditor. Selain itu, komitmen dan kejujuran 

juga akan mempengaruhi terhadap manfaat dan informasi dari laporan keuangan. 

Jadi dapat disimpulkan apabila seorang auditor tidak memiliki atau telah 

kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat 

diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang 

memuaskan dan dengan baik, maka dengan begitu kepercayaan dari masyarakat 

akan hilang begitu saja terhadap auditor tersebut. Oleh sebab itu sangatlah 
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diperlukan sikap profesionalisme tersebut dalam menyelesaikan tugas – tugas 

dengan tepat waktu.  

Menurut Velasquez (2006) menjelaskan etika sebagai mata ajar atau ilmu 

yang mempelajari standar moral seseorang atau masyarakat. Etika 

mempertanyakan bagaimana standar-standar tersebut diterapkan dalam kehidupan 

dan standar apa yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dipertanggung 

jawabkan, serta apakah standar-standar tersebut didukung dengan nalar yang baik 

atau tidak. Untuk itu, sebagai auditor perlu meningkatkan kualitas kinerjanya agar 

dapat memperoleh informasi audit yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi 

terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Etika dan pengalaman 

suatu auditor eksternal terkait dengan transparansi dalam menyampaikan adanya 

kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga akan menentukan kinerja 

dari auditor tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa etika dan pengalaman seorang 

auditor dapat ditentukan oleh komitmen dan kinerja seorang akuntan publik. 

Selain independensi dan profesionalisme faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja auditor dalam penelitian ini adalah etika profesi. Menurut Ariyanto, dkk. 

(2010) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi, untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. 

Untuk menyikapi uraian diatas, maka penelitian ini akan dilakukan pada 

Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Objek penelitian ini adalah auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Surabaya. Alasan peneliti 

mengambil sampel Kantor Akuntan Publik di Surabaya adalah karena Surabaya 

termasuk kota besar di Indonesia sehingga diduga memiliki jasa akuntan publik 
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yang telah terkualifikasi dengan baik dan peneliti ingin mengembangkan hasil dari 

penelitian terdahulu. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti dengan mengambil 

judul “Pengaruh independensi, profesionalisme, etika profesi terhadap kinerja 

akuntan publik” 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah independensi berpengaruh pada kinerja akuntan publik di 

Surabaya? 

2. Apakah profesionalisme berpengaruh pada kinerja akuntan publik di 

Surabaya? 

3. Apakah etika profesi berpengaruh pada kinerja akuntan publik di 

Surabaya?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja akuntan publik 

di Surabaya 

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja akuntan 

publik di Surabaya 

3. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja akuntan publik 

di Surabaya 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah setelah diketahui dari tujuan 

penelitian yang dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi perusahaan di wilayah Surabaya 

Dengan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

masukkan dan menambah informasi untuk peningkatan kinerja auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Agar meningkatkan sikap 

independensi, dan profesionalisme bagi auditor dalam menghasilkan 

laporan keuangan auditan yang berkualitas dan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Bagi STIE Perbanas 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

koleksi perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan atau sumber informasi untuk penelitian yang 

mengambil topik sama sehingga penelitian ini dapat dikembangkan. 

3. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh mengenai pengaruh 

independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja 

auditor pada Kantor Akuntan Publik. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang 

penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang dilakukan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian yang berisi tentang fenomena yang 

sedang diteliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian yang 

membahas klasifikasi penelitian yang dilakukan, batasan penelitian, 

identifikasi variabel yang digunakan untuk mengukur penelitian, definisi 

operasional, dan pengukuran data, uji validitas dan reliabilitas, teknik 

analisis, dan uji hipotesis. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK  PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran subyek dari penelitian 

dan analisis data serta pembahasannya 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis 

data, keterbatasan penelitian serta saran – saran yang diberikan. 


