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ARIF RAHMAN HAKIM 

Abstrak 
 

Ptofesi akuntan di Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat 
pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kesiapan yang menyangkut 
profesionalisme profesi auditor mutlak diperlukan. Profesionalisme profesi auditor 
dapat digambarkan dari tiga hal yaitu : keahlian, pengetahuan dan karakteristik yang 
dimiliki. Karakter menunjukkan personality seorang profesional yang diwujudkan 
dalam sikap dan tindakannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. 
Sehubungan dengan posisi tersebut, maka auditor dituntut untuk dapat 
mempertahankan kepercayaan yang telah didapat dari klien maupun masyarakat atau 
pihak lain yang berkepentingan. Kepercayaan ini senantiasa harus ditingkatkan 
dengan didukung tingkat keahlian yang dimiliki oleh auditor, sehingga ia bisa 
berupaya mencapai karakteristik keahlian audit yang ideal. Karakteristik yang 
dimiliki oleh seorang auditor adalah faktor yang berpengaruh terhadap keahlian 
auditnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari ciri – cirri spikologis yaitu 
kepribadian diri auditor seperti tanggung jawab yang dimiliki, rasa percaya diri, 
tingkat kejujuran, dan lain –lain. Selain itu bagaimana auditor melakukan analisis 
tugasnya juga berpengaruh terhadap keahlian auditor, begitu juga dengan komponen 
pengetahuan yang dimiliki serta apakah strategi penentuan keputusan yang telah 
dijalankan auditor sudah cukup efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menguji pengaruh dari ciri – ciri psikologis, komponen pengetahuan, strategi 
penentuan keputusan dan analisis tugas terhadap keahlian audit 

Sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah 52 Auditor yang tersebar 
di 15 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya, Sedangkan sumber data yang 
digunakan berasal dari jawaban kuisioner yang disebar pada 52 responden tesebut dan 
kuesioner tersebut terdiri dari 25 item pernyataan yang dibagi menjadi 5 bagian. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 
dengan alat bantu komputer, yang menggunakan program SPSS. 16.0 For Windows 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan 
bahwa diduga ada pengaruh ciri – ciri psikologis, komponen pengetahuan, strategi 
penentuan keputusan dan analisis tugas terhadap keahlian audit, teruji kebenarannya 
dan Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa diduga Strategi Penentuan Keputusan 
(Decesion Strategies) yang berpengaruh paling dominan terhadap Keahlian Audit, 
teruji kebenarannya. 

 

Keyword    : Ciri – ciri psikologis, Komponen pengetahuan, Strategi penentuan 
  keputusan, Analisis tugas dan Keahlian audit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Para pemakai informasi 

tersebut adalah pihak manajemen sebagai pemakai internal dan pemakai 

eksternal antara lain pemerintah, bank, kreditur dan investor atau calon 

investor. Pihak – pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai 

perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan 

perusahaan. Umumnya mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi 

yang disajikan manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam 

situasi seperti yang diuraikan diatas. Di suatu pihak, manajemen perusahaan 

ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggung jawaban pengelolaan 

dana yang berasal dari pihak luar sedangkan dari pihak lain, pihak luar 

perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen 

perusahaan mangenai pertanggung jawaban dana yang mereka investasikan. 

Adanya dua kepentingan yang berlawanan inilah yang menyebabkan timbul 

dan berkembangnya profesi akuntan publik.  

Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar 

pertanggung jawaban kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak 

luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan 

bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat 
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dipercaya sebagai dasar keputusan yang diambil oleh mereka. Baik pihak 

manajemen perusahaan maupun pihak luar perusahaan yang berkepentingan 

terhadap jasa pihak ketiga yang dapat dipercaya. Tanpa menggunakan jasa 

auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan 

pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi 

informasi yang dapat dipercaya, karena dari sudut pandang pihak luar, 

manajemen perusahaan memiliki kepentingan, baik kepentingan keuangan 

maupun kepentingan yang lain. 

Ptofesi akuntan di Indonesia akan menghadapi tantangan yang 

semakin berat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kesiapan yang 

menyangkut profesionalisme profesi auditor mutlak diperlukan. Menurut 

Robert Half yang dikutip Wijaya (1994: 8), profesionalisme profesi auditor 

dapat digambarkan dari tiga hal yaitu : keahlian, pengetahuan dan 

karakteristik yang dimiliki. Karakter menunjukkan personality seorang 

profesional yang diwujudkan dalam sikap dan tindakannya dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya.  

Profesi akuntan sering disebut profesi kepercayaan masyarakat 

meskipun dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kenyatannya 

akuntan sendiri sering menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap 

mentalnya. Auditor merupakan suatu profesi yang kompleks yang hanya 

terdapat jumlah yang relatif sedikit dari profesi ini mempunyai derajat 

keahlian pada suatu spesialisasi tertentu. Profesi auditor diakui sebagai suatu 

keahlian bagi perusahaan dan ikatan profesinya. Profesi auditor mempunyai 

kedudukan yang unik dibanding dengan profesi yang lain, karena dalam 
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melaksanakan tugasnya auditor bukan hanya bertanggung jawab atas 

kepentingan klien melainkan untuk kepentingan pihak lain yang memakai 

laporan keungan auditan. 

Sehubungan dengan posisi tersebut, maka auditor dituntut untuk dapat 

mempertahankan kepercayaan yang telah didapat dari klien maupun 

masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Kepercayaan ini senantiasa 

harus ditingkatkan dengan didukung tingkat keahlian yang dimiliki oleh 

auditor, sehingga ia bisa berupaya mencapai karakteristik keahlian audit yang 

ideal. 

Karakteristik yang dimiliki oleh seorang auditor adalah faktor yang 

berpengaruh terhadap keahlian auditnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat 

dari ciri – cirri spikologis yaitu kepribadian diri auditor seperti tanggung 

jawab yang dimiliki, rasa percaya diri, tingkat kejujuran, dan lain –lain. 

Selain itu bagaimana auditor melakukan analisis tugasnya juga berpengaruh 

terhadap keahlian auditor, begitu juga dengan komponen pengetahuan yang 

dimiliki serta apakah strategi penentuan keputusan yang telah dijalankan 

auditor sudah cukup efektif. 

Penelitian – penelitian untuk mengungkap karakteristik keahlian audit 

yang ideal perlu dilakukan secara berkesinambungan. Alasan perlu dilakukan 

penelitian ini adalah pertama, karena kantor akuntan publik (KAP) 

berkepentingan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses audit dan 

kedua adalah untuk meningkatkan kualitas auditor. 

Dengan demikian kantor Akuntan Publik atau organisasi profesi 

akuntan yang lain harus berusaha meningkatkan pemahaman para auditor 
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terhadap karakteristik yang penting bagi keahlian audit sehingga pada 

akhirnya akan berguna dalam membantu merancang keputusan, 

pengembangan progam pelatihan, penetapan pedoman tarif jasa auditor, dan 

prosedur untuk evaluasi kinerja auditor.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor 

Yang Berpengaruh Terhadap Keahlian Audit Pada Profesi akuntan 

Publik Di Surabaya”.    

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu 

1. Apakah ada pengaruh ciri – ciri psikologis, komponen pengetahuan, 

strategi penentuan keputusan dan analisis tugas terhadap keahlian audit ? 

2. Dari variabel – variabel yang diteliti yaitu ciri – ciri psikologis, 

komponen pengetahuan, strategi penentuan keputusan dan analisis tugas, 

variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap keahlian 

audit? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari ciri – ciri psikologis, 

komponen pengetahuan, strategi penentuan keputusan dan analisis tugas 

terhadap keahlian audit 
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2. Untuk mengetahui dan membuktikan dari variabel – variabel yang 

diteliti yaitu ciri – ciri psikologis, komponen pengetahuan, strategi 

penentuan keputusan dan analisis tugas, variabel manakah yang 

berpengaruh paling dominan terhadap keahlian audit. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, 

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memperdalam pengetahuan sebagai upaya peningkatan 

daya pikir dan menambah pengetahuan praktis masalah audit khususnya 

tentang profesi akuntan publik.  

2. Bagi Akuntan publik 

Memberikan sumbangan informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan potensi akuntan publik di 

Surabaya khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

gambaran untuk menambah referensi pengetahuan pada UPN 

“VETERAN“Jawa Timur pada khususnya, serta peneliti pada umumnya. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
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