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Abstrak 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi dan 

independensi pada kinerja auditor dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. 

Data yang diperoleh berupa data primer dari Kantor Akuntan Publik (KAP) 

seluruh Bali yang sudah terdaftar dalam (IAPI) 2015 yang seluruhnya terletak di 

kota Denpasar.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga 

terpilih sebanyak 46 responden. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung 

Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberikan kuisioner secara langsung. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa secara bersama-sama (simultan) 

variabel kompetensi, independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor, sedangkan secara parsial variabel kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, variabel independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, etika auditor memperkuat 

hubungan antara kompetensi terhadap kinerja auditor, etika auditor memperkuat 

hubungan antara independensi terhadap kinerja auditor. 

 

Kata Kunci : kompetensi, independensi, etika auditor, kinerja auditor 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Semakin banyaknya usaha-usaha yang berkembang dalam berbagai sektor 

baik usaha besar maupun usaha kecil menimbulkan persaingan yang cukup 

kompleks dalam dunia usaha. Para pengelola usaha bersaing merebut perhatian 

investor untuk menanamkan modal di dalam perusahaan mereka. Dimana cara 

yang digunakan adalah dengan menunjukkan laba perusahaan yang tinggi dan 

juga transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga  yang 

independen. 

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit 

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam 

lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan 

tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan 

perusahaan dikelolanya. Dimani manajemen selalu ingin kinerjanya terlihat selalu 

baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi 

disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan auditor melaporkan dengan 

sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian 

diatas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan 

pemakai laporan keuangan. 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari 

profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak 

memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam 
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laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, 2001:3). Semakin meluasnya 

kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap 

independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar 

dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang 

membutuhkan.  

Timbul dan berkembangnya profesi Akuntan Publik di suatu negara 

sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum di 

perusahaan Negara tersebut. Dimana perusahaan berkembang dengan sangat 

pesatnya sehingga tidak memerlukan modal dari pemiliknya, namun memerlukan 

modal dari kreditur. Pada zaman sekarang banyak timbul berbagai perusahaan 

berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari 

masyarakat, sehingga jasa akuntan publik mulai diperlukan dan mulai 

berkembang.  

Banyaknya perusahaan yang memakai jasa akuntan publik, membuat 

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. 

Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap 
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kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan 

publik itu sendiri.  

Mengingat pengguna jasa KAP tidak hanya klien, namun juga pihak-pihak 

lain yang terkait seperti pemerintah, investor, kreditur, masyarakat umum serta 

pemangku kepentingan umum lainnya, maka profesi atau jasa seorang akuntan 

publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang diperiksa. Seorang akuntan publik harus memiliki sikap yang 

indenpendensi terhadap kepentingan kliennya yang memkai laporan keuangannya 

jika auditor tidak bisa menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, 

emosional ataupun keuangan. Jika independensi auditor berkurang hal tersebut 

sangat mempengaruhi kinerja dari seorang auditor tersebut dan membuat kualitas 

auditnya berkurang. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan 

penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Semakin meluasnya kebutuhan 

jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, 

menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat 

menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan.  

Selain memiliki kemampuan independensi, seorang auditor juga harus 

memiliki kinerja  dalam membuat sebuah laporan keuangan. Kinerja merupakan 

tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat di ukur 

(Syemour, 1991) As’ad (1989) memberikan batasan bahwa kinerja sebagai 

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan penulis lain, 



8 

 

Byars dan Leslie (1995) mendefinisikan kinerja merupakan derajat penyelesaian 

tugas yang menyertai pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang merefleksikan 

seberapa baik seseorang individu memenuhi permintaan pekerjaan. Berdasarkan 

definisi-definisi di atas, menunjunkan bahwa kinerja merupakan hasil yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif.  

Untuk menghasilkan kinerja auditor yang bagus seorang auditor harus 

memiliki dimensi personalitas yang ada dalam dirinya.  Kinerja merupakan salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan operasi suatu organisasi. Auditor 

adalah seorang tenaga profesional yang berkompeten dibidangnya. Biasanya 

tenaga profesional sulit menerima sistem pengendalian yang terlalu birokratis 

dikarenakan mereka telah terbiasa menghadapi setiap masalah dalam lingkungan 

kerjanya dengan hasil pemikiran mereka sendiri. Kinerja kerja seseorang 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja, yang perlu diperhatikan karyawan agar memiliki 

kinerja adalah mengenai diri sendiri terlebih dahulu, berpikir realistis dan 

menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang ada dalam organisasi. Seorang 

auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Auditor yang berkomitmen terhadap profesinya maka 

akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh audititor tersebut. 

Adapun kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan 

posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau 

teman seprofesi lainnya.  

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya 

akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar 
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perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi 

mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai 

tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan objektivitas 

mereka (Nugrahaningsih, 2005)    

Kompetensi mengandung arti bahwa seorang akuntan publik mempunyai 

kewajiban melaksanakan jasa professional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Trotter (1986) dalam Ardini (2010) 

mengidentifikasi bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan 

keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat  dan sangat jarang 

membuat sebuah kesalahan. Selain itu pengalaman juga memiliki peranan yang 

sangat penting karena menurut Tubbs (1992) dalam Mayang Sari (2003) Auditor 

berpengalaman memiliki keunggulan dalam beberapa hal yaitu mendeteksi 

kesalahan, memahami kesalahan dengan akurat dan mengetahuai penyebab 

kesalahan. Jadi semakin berpengalaman dan frofesional seorang auditor, maka 

keputusan yang diambil akan semakin mendekati “dapat dipertanggung 

jawabkan”, dan Auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu memberikan 

tingkat kredibilitas tinggi bagi para pemakai laporan audit. 

 Independensi dapat saya dijelaskan secara singkat seperti keadaan atau 

posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya kita mandiri, tidak 

mengusung kepentingan pihak tertentu ataupun organisasi tertentu. Penelitian 

mengenai independensi telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Pany dan 

Recker (1980) yang menemukan bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh 

ukuran klien dan pemberian hadiah. Kemudian Lavin (1976) dalam penelitiannya 
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menjelaskan lebih mendalam konsep independensi dalam hal hubungan antar para 

klien dan auditor melalui pengamatan pihak ketiga. Banyaknya penelitian 

mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan 

faktor penting bagi auditor untuk menjalankan frofesinya.  

Seorang auditor yang baik tidak hanya harus memiliki kompetensi dan 

independensi saja tapi dalam penerapannya harus memiliki etika yang baik pula. 

Etika merupakan pnilai atau norma-norma yang membatasi seorang auditor dalam 

membuat laporan keuangan. Penelitian mengenai etika yang dilakukan oleh 

Cushing (1999) menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menguji pendekatan 

stadar etika dengan profesi akuntan. Kerangka kerja tersebut berdasarkan pada 

game theory dengan melalui pembelian opini oleh klien audit. Payamta (2002) 

menyatakan bahwa berdasarkan ”Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika 

suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang 

mengatur tindakan/prilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas 

profesional. Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) obyektifitas, (3) independen, 

(4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan profesional, dan (7) 

prilaku etika.  

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh, Maryani dan Ludigdo (2001), Widagdo et al. 

(2002), Wooten (2003) dan Mayangsari (2003). Variabel penelitian ini meliputi 

kompetensi, independensi, kinerja auditor dan etika auditor. Penelitian ini 

mengadopsi kerangka kontijensi untuk mengevaluasi hubungan antara 

kompetensi, independensi dan kinerja auditor. Pendekatan kontinjensi ini 
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dilakukan dengan cara ditetapkannya variabel etika auditor sebagai variabel 

moderasi yang mungkin akan mempengaruhi secara kuat atau lemah hubungan 

antara kompetensi, independensi dan kinerja auditor. Motivasinya adalah ingin 

mengetahui pengaruh variabel moderasi (etika auditor) terhadap kompetensi, 

independensi dan kinerja auditor, mengingat beberapa tahun belakangan ini 

profesi auditor kerap dikaitkan dengan berbagai skandal yang menimpa 

perusahaan-perusahaan besar.  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Apakah  kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor di kantor 

akuntan publik di Bali? 

2) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor di kantor 

akuntan publik di Bali? 

3) Apakah etika Auditor akan dapat memoderasi hubungan antara 

kompetensi dengan kinerja auditor di kantor akuntan publik di Bali?  

4) Apakah etika auditor akan dapat memoderasi hubungan antara 

independensi dengan kinerja auditor di kantor akuntan publik di Bali? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1) menguji pengaruh kompetensi pada kinerja auditor di kantor akuntan 

publik di Bali.  
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2) menguji pengaruh antara komeptensi dan etika auditor pada kinerja auditor 

di kantor akuntan publik di Bali.  

3)  menguji pengaruh independensi pada kinerja auditor di kantor akuntan 

publik di Bali.  

4) menguji pengaruh antara independensi dan etika auditor pada kinerja 

auditor di kantor akuntan publik di Bali.  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberikan 

sumbangan konseptual mengenai indenpendensi auditor, kompetensi 

auditor, kinerja audit dan etika auditor bagi penelitian sejenis maupun 

civitas akademik lainnya. 

2) Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi kantor 

akuntan publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya 

dan sebagai bahan evaluasi auditor sehingga dapat meningkatkan kinerja 

mereka. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penelitian ini disusun menjadi lima bab yang diuraikan 

sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan serta 

sistematika penulisan. 

Bab II: Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil 

penelitian sebelumnya yang terkait serta rumusan hipotesis penelitian. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian meliputi desain, lokasi, objek, 

definisi operasional variabel, jenis dan sumber data serta teknik analisis data yang 

digunakan. 

Bab IV: Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang karakteristik populasi, hasil analisis data yang 

mencakup hasil perhitungan dan deskripsi hasil penelitian serta pembahasan dari 

permasalahan yang ada. 

Bab V: Simpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam 

bab pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan 

simpulan yang diperoleh dari penelitian serta keterbatasan penelitian



14 

 

 


