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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK 

merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan 

keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan 

kewenangannya). 

Etika dalam setiap profesi mendapatkan perhatian serius dari berbagai 

pihak sebab dengan adanya perilaku yang etis berarti menunjukkan pekerjaan 

akan dapat diselesaikan dengan baik karena tidak melanggar peraturan dan 

moral yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu 

lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki perwakilan di setiap 

provinsi. Tugas dari BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 
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yang mengelola keuangan negara. Auditor BPK akan menerbitkan opini audit 

dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang disertai rekomendasi yang 

harus ditindaklanjuti oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor (tim pemeriksa BPK) 

berpedoman pada standar auditing. Standar auditing adalah sepuluh standar 

yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar 

pelaporan beserta interpretasinya. Penelitian ini menggunakan sampel pada 

auditor lebih khususnya adalah tim pemeriksa BPK dengan alasan karena 

etika sangat penting bagi auditor yang harus memegang teguh prinsip etis 

dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh melakukan korupsi. 

Karakteristik BPK adalah merupakan auditor eksternal yang mengevaluasi 

laporan keuangan dari lembaga Negara, jadi harus independen dalam 

melaksanakan tugasnya dan etis dalam bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muthamainah (2006) menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan evaluasi etis, intensi etis dan orientasi etis 

dilihat dari gender. Terdapat perbedaan  evaluasi etis, intensi etis dan orientasi 

etis ditinjau dari  disiplin ilmu pada potensi rekrutmen staf professional pada 

KAP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djaddang (2006) 

menyatakan bahwa ada perbedaan intensitas moral dan orientasi etis pada 

auditor BPK, tetapi ditinjau dari umur, pendidikan dan lama bekerja tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Richmond 
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(2001) menyatakan bahwa ada perbedaan sifat Machiavellian ditinjau dari 

gender. Paham Machiavelianis diajarkan oleh seorang ahli filsuf politik dari 

Italian bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Machiavellianisme 

didefinisikan sebagai ”sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih 

banyak reward dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan 

manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka 

pendek (Christie dan Geis, 1970) dalam Purnamasari (2003). Sifat 

Machiavellian diekspektasikan menjadi konstruk tambahan yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak etis atau membantu 

menstimulus perbedaan perilaku etis. Individu dengan sifat Machiavellian 

tinggi cenderung lebih berbohong (McLaughlin, 1970), kurang bermoral, dan 

lebih manipulatif.  

Evaluasi etis merujuk kepada penilaian seseorang terhadap suatu hal 

apakah etis atau tidak. Sedangkan intensi etis berhubungan dengan intensitas 

seseorang untuk menanggapi suatu hal apakah termasuk etis atau tidak. 

Orientasi etis berhubungan dengan keinginan seseorang untuk mendahulukan 

tindakan etis. Antara perempuan dan laki-laki tentunya memiliki perbedaan 

karakteristik dan perilaku sehingga akan terdapat perbedaan evaluasi etis, 

intensi etis dan orientasi etis ditinjau dari gendernya. 

Selain itu antara disiplin ilmu yang berbeda maka seseorang akan 

memiliki pemahaman yang berbeda pula terhadap ketiga hal tersebut. 
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Seseorang yang berasal dari disiplin ilmu seperti akuntansi yang memperoleh 

mata kuliah tentang etika tentunya akan lebih bersifat etis. Sifat Machiavellian 

juga merupakan faktor pembeda, sebab semakin tinggi sifat Machiavellian 

menunjukkan akan semakin rendah evaluasi etis, intensi etis dan orientasi etis 

seseorang, dengan demikian dapat dikatakan terdapat perbedaan antara 

evaluasi etis, intensi etis dan orientasi etis ditinjau dari sifat Machiavellian.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Muthamainah (2006). Perbedaannya adalah penelitian ini  menambahkan 

variabel sifat Machiavellian. Maka berdasarkan pada uraian tersebut diatas, 

penelitian ini akan berjudul:  PERBEDAAN EVALUASI ETIS, INTENSI 

ETIS, ORIENTASI ETIS DAN SIFAT MACHIAVELLIAN DILIHAT 

DARI GENDER DAN DISIPLIN ILMU PADA STAFF BPK RI 

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada uraian diatas maka perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan orientasi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan? 

2. Apakah ada perbedaan intensi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan? 
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3. Apakah ada perbedaan evaluasi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan? 

4. Apakah ada perbedaan sifat Machiavellian antara auditor laki-laki dan 

perempuan? 

5. Apakah ada perbedaan orientasi etis antara auditor yang berasal dari 

disiplin ilmu berbeda? 

6. Apakah ada perbedaan intensi etis antara auditor yang berasal dari 

disiplin ilmu berbeda? 

7. Apakah ada perbedaan evaluasi etis antara auditor yang berasal dari 

disiplin ilmu berbeda? 

8. Apakah ada perbedaan sifat Machiavellian antara auditor yang berasal 

dari disiplin ilmu berbeda? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan orientasi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan intensi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan. 

3. Untuk mengetahui perbedaan evaluasi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan. 
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4. Untuk mengetahui perbedaan sifat Machiavellian antara auditor laki-

laki dan perempuan. 

5. Untuk mengetahui perbedaan orientasi etis antara auditor yang berasal 

dari disiplin ilmu berbeda. 

6. Untuk mengetahui perbedaan intensi etis antara auditor yang berasal 

dari disiplin ilmu berbeda. 

7. Untuk mengetahui perbedaan evaluasi etis antara auditor yang berasal 

dari disiplin ilmu berbeda. 

8. Untuk mengetahui perbedaan sifat Machiavellian antara auditor yang 

berasal dari disiplin ilmu berbeda. 

 

1.4. MANFAAT PENULISAN 

Manfaat penulisannya adalah sebagai berikut: 

a) Bagi Pihak BPK: 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan berbagai 

faktor yang mempengaruhi etika perilaku dan sifat Machiavellian pada 

staff BPK. 

b) Bagi Kalangan Akademisi: 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan 

dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

penelitian serupa di masa mendatang. 
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1.5. KERANGKA PIKIR  

Kerangka pikir penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

 
 
 

1.4. Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan  

Memuat latar belakang penelitian, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian dan kerangka Pikir. 

Bab II: Landasan Teori 

Memuat tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori yang mendasari penelitian, 

pengembangan hipotesis. 

Evaluasi etis 

Intensi etis 

Orientasi etis 

Sifat 

Machiavellian 

Uji Beda 

Gender  

Disiplin ilmu 

Evaluasi etis 

Intensi etis 

Orientasi etis 

Sifat 

Machiavellian 
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Bab III: Metodologi Penelitian 

Memuat definisi pengukuran variable penelitian, objek dan lokasi penelitian, 

populasi, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode alat analisis data. 

Bab IV: Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan berdasarkan pada hasil 

penyebaran kuesioner. 

Bab V: Penutup 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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