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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Maraknya kejahatan korporat yang berhubungan dengan akuntansi serta 

masalah dalam dunia bisnis saat ini, menyebabkan profesi akuntan menjadi 

sorotan di kalangan masysarakat.  Sorotan yang diberikan kepada profesi 

akuntan ini disebabkan oleh berbagai factor diantaranya praktik-praktik profesi 

yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Akibat dari permasalahan 

yang terjadi, menyebabkan  para pemakai laporan keuangan seperti investor 

dan kreditur menanyakan tentang eksistensi profesi akuntan tersebut.  Perilaku 

tidak etis yang terjadi merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat 

ini.  Di Indonesia, isu tentang etika akuntan berkembang seiring terjadinya 

beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan public, akuntan 

intern maupun akuntan pemerintah (Ludidgdo, 1999). Profesi akuntan tidak 

terlepas dari etika bisnis yang mana aktivitasnya melibatkan aktivitas bisnis 

yang perlu pemahaman dan penerapan etika profesi akuntan serta etika bisnis 

(Ludigdo dan Machfoedz, 1999). 

Akuntan mempunyai kedudukan yang unik dengan pengguna jasanya 

dibanding dengan profesi yang lain. Akuntan mendapatkan penugasan dan 

memperoleh fee dari perusahaan atau klien, namun dalam melaksanakan audit 

bukan semata-mata hanya untuk kepentingan klien melainkan juga untuk pihak 

lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Hubungan yang 
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unik ini seringkali menempatkan akuntan pada situasisituasi dilematis yang 

melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan, hal ini terjadi karena 

akuntan merasa bahwa tindakan yang dilakukan kliennya tidak konsisten 

dengan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri atau kelompok lain. Hal ini 

terbukti dengan mencuatnya banyak masalah pada berbagai kasus bisnis 

berupa masalah perilaku etis dalam bentuk pelanggaran etika yang melibatkan 

profesi akuntan. Perilaku tidak etis merupakan isu yang relevan bagi profesi 

akuntan saat ini.  

Profesi akuntan mendapatkan kepercayaan dari publik untuk 

membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Dalam 

menjalankan profesinya akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga agar 

standart perilaku etis tertinggi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri 

dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk 

menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih,2005).  

Sehubungan dengan itu, maka setiap akuntan publik harus memiliki 

pengetahuan, pemahaman dan menerapkan etika secara memadai dalam 

pelaksanaan pekerjaannya secara professional. Profesionalisme suatu profesi 

mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi 

tersebut, yaitu berkeahlian, berpengetahuan dan berkarakter (Machfoedz, 

1997). Akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten untuk menjaga 

integritas dan obyektivitas mereka serta mempunyai kewajiban untuk menjaga 

standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka 

bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri.  Analisis 
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terhadap sikap etis dalam profesi akuntan menunjukkan bahwa akuntan 

mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi 

mereka.  

Dalam menjalankan profesinya, seoranag akuntan jugag memahami 

nilai-nilai personal dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan, nilai-nilai personal 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap etis atau tidaknya keputusan yang 

diambil oleh seorang akuntan dalam proses audit. 

Salah satu kasus pelanggaran etika yang sering terjadi adalah adanya 

akuntan publik yang memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan, 

dimana publik seakan dikelabui dengan berbagai macam informasi dari hasil 

audit yang selalu wajarwajar saja. Contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia 

adalah runtuhnya Bank Summa yang dinyatakan bangkrut beberapa bulan 

setelah KAP Arthur Anderson menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian 

atas laporan keuangannya (Bangkit dalam Purnamasari, 2006). Dan fenomena 

yang sama berkaitan dengan berbagai pelanggaran etika yang melibatkan 

profesi akuntan juga telah terjadi di Indonesia. 

 Kasus-kasus seperti adanya laporan keuangan ganda Bank Lippo 

(2002), kasus Bank Duta (1990), Kasus Bapindo (1994), make up laporan 

keuangan oleh auditor, serta terungkapnya kolusi antara Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dengan kliennya agar lolos go public telah menjadikan 

masyarakat sangsi akan komitmen auditor terhadap kode etik profesi 

akuntansi. Jika kode etik tidak dijalankan dengan benar maka kasus-kasus 
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penyimpangan akan banyak terjadi (Khomsyiah dan Indriantoro, 1998), 

bangkit dari (Audry Leiwakabessy, 2009) 

Penelitian mengenai perilaku etis dengan menitikberatkan pada profesi 

akuntan dilakukan karena profesi akuntan aktivitasnya tidak terlepas dari 

aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara professional, 

dimana sikap dan tindakan etis para akuntan selalu menjadi sorotan 

masyarakat karena hal ini sangat menentukan posisinya dalam masyarakat 

pula. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan posisi di 

masyarakat pemakai jasa profesional (Ludigdo dan Machfoedz, 1999) 

Seiring dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya penerapan nilai 

moral dan kesadaran etis akuntan, maka penelitian tentang perilaku etis dalam 

lingkup akuntansi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sering dilakukan. 

Pembahasan mengenai perilaku dan keinginan untuk mengubah perilaku atau 

menciptakan perilaku yang diinginkan, pertama-tama perlu diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut dan seberapa kuat pengaruh-

pengruh tersebut (Khomsiyah dan Indriantoro,1998). Penelitian terhadap 

perilaku etis perlu untuk dilakukan karena diduga bahwa seseorang bertindak 

dan memilih untuk berperilaku etis atau tidak etis mungkin dipengaruhi oleh 

karakteristik individualnya, dimana secara umum terdapat dua kategori faktor 

yang berpengaruh terhadap perilaku etis individual, yaitu : faktor individual 

dan faktor situasional (Utami, 2005). 

Etika menurut Arrens dan Loebbecke (1997) didefinisikan sebagai 

perangkat prinsip moral atau nilai. Aturan etika akuntan publik diatur dalam 
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Standar Profesional Akuntan Publik.  Dalam menjalankan profesinya seorang 

akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilemma etik yang 

melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan.  Dilemma etis dalam 

setting auditing misalnya, dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat 

terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam situasi konflik 

seperti ini, maka pertimbangan professional berlandaskan pada nilai dan 

keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam 

pengambilan keputusan akhir (Muawanah dan Indriantoro, 2001). Oleh karena 

itu, perilaku etis dalam akuntansi tidak dapat diabaikan begitu saja karena 

memberikan implikasi terhadap perkembangan akuntansi itu sendiri. 

Penelitian ini, mengambil starting point penelitian dan merupakan 

replika penelitian yang telah dilakukan oleh Nugrahaningsih (2005) yang 

meneliti tentang perbedaan faktor-faktor individual dari perilaku etis auditor 

yaitu locus of control, lama pengalaman kerja, gender dan equity sensitivity. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah, mengembangkan topik 

penelitian dengan menambahkan variable yang baru yaitu Self Efficacy 

(keyakinan diri sendiri). Self Efficacy merupakan keyakinan seseorang 

mengenai kemampuannya untuk melakukan suatu aktivitas dengan berhasil. 

Alasan menambahkan variable self efficacy dikarenakan penelitian ini ingin 

menguji apakah self efficacy antara auditor berbeda, hal ini dikarenakan self 

efficacy dapat dikatakan sebagai faktor personal yang membedakan setiap 

individu, dan perubahan self efficacy dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan perilaku terutama dalam penyelesaian tugas dan tujuan.  
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Self efficacy pun dapat dilihat melalui pengalaman individu (auditor) 

yang mereka dapat, baik berdasarkan pengalaman atas inidividu (auditor) itu 

sendiri maupun pengalaman yang didapat dari orang lain. Auditor dengan 

self efficacy tinggi akan melakukan tugasnya hingga berhasil dan sesuai 

dengan kode etik sebagai auditor sehingga akan cenderung berperilaku etis. 

Self efficay yang tinggi dilihat berdasarkan pengalaman individu atas 

perilakunya sedangkan self efficacy rendah dilihat dari pengalaman individu 

atas perilaku orang lain. 

Locus of control menurut Kreitner dan kinicki (2003) dalam 

Abdulloh (2006) terdiri dari dua konstruk yaitu internal dan eksternal, 

dimana apabilaseseorang meyakini bahwa apa yang terjadi selalu berada 

dalam kontrolnya dan selalu mengambil peran serta bertanggung jawab 

dalam mengambil keputusan termasuk dalam Locus Of Control Internal 

sedangkan seseorang yang meyakini bahwa kejadian dalam hidupnya berada 

diluar kontrolnya termasuk dalam Locus Of Control External. Dibandingkan 

dengan External Locus of Control menurut Kreitner dan kinicki (2003) 

dalam Abdulloh (2006), individu yang mempunyai Internal Locus of 

Control menunjukkan motivasi yang lebih besar, menyukai hal-hal yang 

kompetitif, suka bekerja keras, merasa dikejar waktu dan ingin selalu 

berusaha lebih baik daripada kondisi sebelumnya. 

Kemudian faktor individual yang lain yaitu pengalaman kerja. 

Pengalaman kerja sebagai auditor merupakan pembelajaran dengan waktu 

yang cukup lama sehingga mampu mematangkan sikap dan perilaku etis 
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auditor dalam melaksanakan tugasnya. Pengalaman kerja adalah sebagai 

suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh 

seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik(Ranupandojo, 1984:71 dalam Ismanto, 2005). 

Pengalaman kerja akan dapat menempa pola pikir, sifat dan perilaku etis 

dalam menghadap suatu konflik yang berhubungan dengan masalah audit.  

Untuk mengukur tingkat pengalaman yang ada, dapat melihat melalui 

tingkat pengetahuan dan tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh akuntan. 

Dengan pengalaman yang banyak maka tingkat pengetahuan dan tingkat 

ketrampilan akuntan akan lebih memadai. Sedangkan jenis kelamin 

merupakan faktor individual yang sangat sulit untuk diketahui hasil 

penelitiannya. Membandingkan pria dan wanita tidaklah cukup untuk 

mengetahui serta memberikan kesimpulan bahwa pria lebih berpeilaku etis 

daripada wanita. 

Equity Sensitivity menurut Miles, Hatfield and Huseman (1987), 

menggambarkan tiga kelas atau tipe individu yaitu benevolents, entitleds, 

dan equity sensitives, namun dalam penelitian ini hanya akan membatasi 

equity sensitivity menjadi dua kategori yaitu benevolents dan entitleds, 

dikarenakan secara teoritis dari hasil penelitian terdahulu kedua kategori ini 

terbukti memiliki perbedaan yang cukup signifikan, maka dalam penelitian 

ini dua kategori (Benevolents dan Entitleds) akan dianalisis, untuk 

membuktikan apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap perilaku etis 

auditor dan apakah dapat memperkuat penelitian terdahulu atau tidak 
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Berdasarkan pada pemikiran diatas dan literature yang ada, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku etis para akuntan melalui 

peran faktor-faktor individual yang ada pada diri masing-masing yang ada 

pada akuntan publik.  

Alasan dilakukan penelitian ini adalah peneliti ingin lebih 

mengetahui apakah terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor 

berdasarkan locus of control, gender, senioritas, equtity sensitivity dan self 

efficacy serta untuk mengetahui apakah dengan perbedaan waktu antara 

penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu memberikan dampak 

yang berbeda terhadap perilaku etis auditor.  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor dengan 

internal locus of control dan auditor dengan external locus of control? 

2. Apakah terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor senior dan 

auditor yunior? 

3. Apakah terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor pria dengan 

auditor wanita? 

4. Apakah terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor yang termasuk 

kategori benevolent dan auditor yang termasuk dengan kategori 

entitleds? 

5. Apakah terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor dengan self 

efficacy tinggi dan auditor dengan self efficacy rendah? 
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1.3 TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 

 

1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah 

terdapat perbedaan perilaku etis antara auditor berdasarkan perbedaan 

faktor-faktor individualnya sebagai berikut : 

1. Perbedaan perilaku etis antara auditor dengan internal locus of control 

dan auditor dengan external locus of control  

2. Perbedaan perilaku etis antara auditor senior dan auditor yunior 

3. Perbedaan perilaku etis antara auditor pria dan auditor wanita 

4. Perbedaan perilaku etis antara auditor yang termasuk kategori 

benevolent dan auditor yang termasuk kategori entitleds 

5. Perbedaan perilaku etis antara Auditor dengan self efficacy tinggi dan 

Auditor dengan self efficacy rendah. 

2. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Bagi Pihak Akademis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan 

akademis dimana dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengajarkan nilai-nilai etis dalam program akuntansi. 

Karena disamping lingkungan bisnis, hal yang dapat 

mempengaruhi seseorang berperilaku etis adalah lingkungan 

pendidikan (Sudibyo dalam Nakma 2008) 
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b. Penelitian ini dapat memberikan masukkan pada pengembangan 

teori, terutama yang berhubungan dengan bidang akuntansi. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Peneliti berharap bisa memberikan rekomendasi untuk 

mengembangkan  kompetensi akuntan di Kantor Akuntan Publik.  

3. Bagi Mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang 

mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

1.4 KERANGKA PIKIR 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah perilaku etis 

auditor sebagai variabel yang akan diukur dan diperbandingkan antara dua 

kelompok individu (auditor) yang memiliki faktor-faktor individual yang 

berbeda (locus of control, pengalaman kerja, gender, equity sensitivity, dan 

self efficacy). Perilaku etis juga sering mengacu pada apa yang diyakininya 

(Husein, 2003).  

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan dimuka, maka kerangka pemikiran pemikiran teoritis yang 

menggambarkan analisis perbedaan perilaku etis auditor dalam etika 
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profesi adalah sebagai berikut : 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan  

LANDASAN TEORI  Pada bab ini berisi tentang pengertian 

tentang auditor, perilaku etis dan kode etik 

Perilaku Etis 

Locus of Control 

Pengalaman Kerja 

Gender 

Equity Sensitivity 

Self Efficacy 

 

Auditor 

internal 

LOC 

dengan 

auditor 

external 

LOC 

Auditor 

Senior 

dengan 

Auditor 

Yunior 

Auditor 

Pria 

dengan 

Auditor 

Wanita 

Auditor 

Benevolents 

dengan 

Auditor 

Entitleds 

Auditor dengan 

self efficacy 

tinggi dan 

Auditor dengan 

self efficacy 

rendah 
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akuntan indonesia, faktor-faktor individual 

yang terdiri dari locus of control, senioritas, 

gender, equity sensitivity serta self efficacy. 

Selain itu, juga terdapat pengembangan 

hipotesis dan penelitian terdahulu 

METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang definisi dan 

pengukuran variabel, jenis dan sumber data, 

teknik dan obyek penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, alat analisis data, teknik 

pengambilan sampel. 
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