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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam 

kehidupan sehari – hari. Etika dapat memberikan suatu orientasi kepada manusia 

untuk menjalani serangkaian tindakan. Hal tersebut berarti bahwa etika dapat 

membantu untuk mengambil suatu keputusan tentang tindakan yang baik maupun 

tidak.Singkatnya, etika bisa disebut sebagai suatu ilmu yang memberikan arahan, 

acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Etika berpengaruh sangat besar bagi 

tenaga profesi, khususnya di Indonesia karena sebuah profesi  hanya dapat 

memperoleh kepercyaan dari masyarakat, apabila dalam diri para professional 

tersebut terdapat kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi sewaktu 

mereka memberikan jasa profesi kepada masyarakat.  

Salah satu profesi di Indonesia yang menggunakan etika dalam jasanya adalah 

profesi auditor. Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan penyedia jasa atestasi 

(audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan informasi 

keuangan proforma, serta review atas laporan keuangan) dan penyedia jasa non – 

atestasi (jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, 

perpajakan dan konsultasi). Profesi akuntan publik dituntut untuk mewujudkan 

kondisi yang ideal di bidang akuntansi audit. Namun seiring dengan berjalannya 
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waktu, mulai muncul permasalahan atau dilemma etika yang dihadapi oleh 

auditor KAP. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pihak yang mulai 

mempertanyakan hasil kinerja akuntan public dalam memeriksa laporan keuangan 

sebuha entitas. 

Ada  permasalahan etika yang melibatkan profesi auditor di KAP, 

contohnya adalah kasus yang menyangkut perusahaan elektronik kelas dunia 

Hewlett-Packard Co atau biasa disebut HP. Kasus ini bermula pada saat HP 

mengakuisisi perusahaan Autonomy Corp sebagai anak perusahaannya di tahun 

2011. Pada tahun 2012 Autonomy diduga telah sengaja menyajikan informasi 

yang salah pada investor utnuk menyembunyikan kekeliruan mereka. Laporan 

keuangan Autonomy ternyata telah dimanipulasi dengan tujuan menyesatkan 

investor dan oembeli potensial lainnya. Dengan adanya kasus tersebut, HP akan 

melakukan writedown atau menarik kembali US$8,8 miliar dari total harga 

pembelian yaitu US$10,3 miliar dan tentunya menuntut pihak manajemen 

Autonomy dan menuduh Deloitte sebagai kantor akuntan public yang diduga 

bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan Autonomy Corp. Deloitte 

sebagai kantor akuntan perusahaan Autonomy mengaku tidak pernah tahu tentang 

kejaggalan akuntansi selama dua tahun mengaudit. Meskipun demikian Deloitte 

akan tetap dibawa ke pengadilan karena sudah menandatangani kontrak dan 

bertanggung jawab atas laporan keuangan. Dalam kasus tersebut Deloitte sebagai 

auditor eksternal perusahaan Autonomy nampaknya kurang sensitif akan apa yang 

sedang terjadi dalam manajemen Autonomy yang telah melakukan manipulasi 
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keuangan. Akibatnya Deloitte dituntut bertanggung jawab atas kasus ini. 

Sekarang ini auditor menjadi sorotan public karena karena terjadinya praktik 

profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan kode etik (Nugrahaningsih, 

2005) 

Etika menjadi isu yang sering dibahas dalam setiap diskusi mengenai 

profesionalisme di bidang Akuntansi dan audit (O’Leary dan Cotter, 2000). Hal 

tersebut menunjukkan profesi dibidang akuntansi audit tidak dapat terlepas dari 

permasalahan etika. Khusus di bidang audit, profesi seorang akuntan yang sering 

menghadapi dilemma atau permasalahan etika.Masalah etika muncul ketika 

seorang akuntan menyeimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terkait 

(Shaub et al., 1993). 

Selain memiliki etika, ternyata profesi akuntansi atau auditor juga perlu 

sensitivitas terhadap permasalahan etika. Sensitivitas etika menjadi dasar dalam 

memahami sifat dasar etika dari suatu keputusan (Shaub et al., 1993).American 

Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mensyaratkan auditor untuk 

melatih sensitivitas profesional dan pertimbangan moral dalam semua 

aktivitasnya (Anderson dan Ellyson, 1986). Untuk melatih sensitivitas dalam 

beretika, auditor harus bisa mengakui ada permasalahan etika dalam 

pekerjaannya, karena sensitivitas tersebut merupakan tahap awal dalm proses 

pengambilan keputusan etika. Oleh karena itu, auditor yang sensitive terhadap 

permasalahan etika akan dinilai lebih professional (Anderson dan Ellyson, 1986 

dalam Aziza dan Agus Salim, 2007). Masalah bagi para professional adalah 
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seringnya masalah etika yang masih tersembunyi (Bebeau et al., 1985) dan 

mereka kekurangan sensitivitas etika untuk mengenali dilema etika.Agar dapat 

melatih sensitivitasnya dalam hal persoalan etika, auditor harus dapat mengakui 

ada masalah etika dalam pekerjaannya, dan sensitivitas tersebut merupakan tahap 

awal dalam dalam proses pengambilan keputusan etika (Aziza dan Salim, 2008). 

Ada banyak faktor -  faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika auditor, 

kemampuan professional agar dapat mengerti dan sensitive terhadap masalah 

etika dalam profesinya dipengaruhi oleh faktor personal yang mempengaruhi 

sensitivitas etika yaitu orientasi etika. Orientasi etika merupakan alternative pola 

perilaku seseorang untuk menyelesaikan dilema etika yang dibentuk oleh 

idealisme dan relativisme (Forsyth, 1980; Higgins dan Kelleher, 2005). 

Pengukuran idealisme berkaitan dengan tindakan yang berpedoman pada nilai – 

nilai etika dan moral, sedangkan pengukuran relativisme berkaitan dengan 

penolakan terhadap nilai – nlai dan moral (Forsyth, 1980). Idealisme dan 

relativisme penting digunakan karena untuk mengukur hubungan orientasi etika 

terhadap sensitivitas etika. 

Menurut Dickerson (2009), ada faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika 

auditor yaitu faktor pengenalan dimensi moral atau intensitas moral. Faktor 

intensitas moral dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kondisi yang 

telah dan akan terjadi dalam masyarakat terhadap suatu tindakan yang melanggar 

prinsip etika. Faktor intensitas moral juga didukung dengan enam komponen yang 

juga mendukung sensitivitas etika auditor, komponen tersebut adalah besarnya 
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konsekuensi, konsensus sosial, kemungkinan keterjadia, tingkat kedekatan, 

jangka waktu munculnya akibat dan jumlah orang terdampak (Dickerson, 2009). 

Menurut penelitian Jones (1991) dan Dickerson (2009) membuktikan bahwa 

intensitas moral mempunyai pengaruh positif terhadap sensitivitas etika auditor. 

Selain faktor personal dan faktor intensitas moral, pengalaman juga 

mempengaruhi sensitivitas etika. Pengalaman adalah proses peningkatan tingkah 

laku yang dilakukan melalui latihan (pendidikan formal maupun non formal) 

untuk meningkatkan kemampuan seseorang (Jones, 1991). Auditor yang memiliki 

pengalaman dianggap lebih konservatif pada waktu menghadapi dilemma etika 

(Larkin, 2000).Hal tersebut berarti bahwa pentingnya faktor pengalaman dalam 

diri auditor, karena pengalaman dapat membuat seseorang lebih teliti dalam 

menilai permasalahan yang ada sehingga sensitivitas etikanya pun juga ikut 

meningkat. 

Penelitian ini merupakan penambahan dari penelitian Hartono (2007) dan 

Ghassan (2015). Motivasi dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

variabel orientasi etika,  komitmen organisasional, dan komitmen profesional 

terhadap sensitivitas etika auditor, namun dengan memecah variabel orientasi 

etika menjadi variabel idealisme dan variabel relativisme, serta menambah 

variabel pengalaman, dan intensitas moral. Selain ini penggunaan dimensi waktu 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH IDEALISME, 
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RELATIVISME, PENGALAMAN, DAN INTENSITAS MORAL 

TERHADAP SENSITIVITAS ETIKA AUDITOR (Studi Empiris pada 

Auditor di Kantor Akuntan Publik Semarang).” 

  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah 

disusun sebagai berikut: 

1. Apakah idealisme berpengaruh positif pada sensitivitas etika auditor KAP 

Semarang? 

2. Apakah relativisme berpengaruh negatif pada sensitivitas etika auditor 

KAP Semarang? 

3. Apakah pengalaman berpengaruh pada sensitivitas etika auditor KAP 

Semarang? 

4. Apakah intensitas moral berpengaruh positif pada sensitivitas etika auditor 

KAP Semarang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui apakah idealisme berpengaruh positif terhadap 

sensitivitas etika audior KAP Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah relativisme berpengaruh negatif terhadap 

sensitivitas etika audior KAP Semarang. 
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3. Untuk mengetahui apakah pengalaman berpengaruh terhadap sensitivitas 

etika audior KAP Semarang. 

4. Untuk mengetahui apakah intensitas moral berpengaruh positif terhadap 

sensitivitas etika audior KAP Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi KAP 

Penelitian ini dapat dijadikan saran perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas auditor di KAP Semarang dalam melatih sensitivitas etika auditor 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Pemakai laporan keuangan yang sudah di audit 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi kepada pemakai laporan 

keuangan dan bisa dijadikan acuan dalam mengambil suatu keputusan. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam memahami 

sensitivitas etika auditor serta faktor – faktor yang mempengaruhinya. 
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1.5 KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh idealisme, relativisme, dan 

pengalaman terhadap senstitivitas etika auditor. Peneltian ini juga menggunakan 

variabel control yaitu budaya etis, komitmen organisasional dan komitmen 

professional untuk mengontrol variabel independen terhadap variabel dependen. 

Peneltian ini menggunakan sampel auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik Semarang.Untuk dapat bekerja dengan baik, seorang auditor 

membutuhkan sensitivitas etika dalam dirinya, karena senitivitas etika merupakan 

dasar dari pengambilan keputusan etis.Sensitivitas etika yang dimiliki seorang 

auditor dapat menentukan kualitas dari keputusan yang diambil (Muttaqin, 2014). 

Idealisme (X1) (+) 

Variabel Kontrol 

Komitmen Organisasi 

(X5) (+) 

Komitmen Profesional 

(X6) (+) 

 

Pengalaman (X3)  

Relativisme (X2) (-) 

Sensitivitas Etika 

Auditor (Y) 
Intensitas Moral (X4) 

(+) 
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Idealisme merupakan faktor penentu sensitivitas etika auditor. Idealisme 

dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu hal yang dipercaya auditor tentang 

konsekuensi yang dimiliki serta keinginan untuk tidak melanggar nilai – nilai 

etika.Dari pengertian singkat tersebut, diharapkan idealisme berpengaruh terhadap 

sensitivitas etika auditor.Dari penelitian Sutiarsih et al. (2014) dan Falah (2006) 

juga menyatakan bahwa idealisme berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas 

etika. 

Relativisme adalah hal yang berlawanan dengan idelisme. Relativisme 

merupakan sikap yang tidak menerima nilai etika dalam setiap perilakunya atau 

dengan kata lain menolak nilai – nilai yang berlaku. Maka dari itu, relativisme 

juga merupakan faktor penentu sensitivitas etika seorang auditor sebelum 

mengambil keputusan. Karena sifat tersebut akan berdampak pada hasil 

keputusan yang diambil oleh auditor.  

Pengalaman juga menjadi faktor yang penting bagi sensitivitas etika auditor. 

Karena seorang auditor yang memiliki pengalaman dinilai semakin teliti dalam 

menilai suatu masalah dan hal tersebut dapat meningkatkan senstivitas etika yang 

dimiliki auditor (Larkin, 2000). 

Faktor intensitas moral sangat mempengaruhi sensitivitas etika auditor, karena 

banyak sekali komponen yang mendukung intensitas moral. Komponen-

komponen tersebut dapat melatih sensitivitas seseorang dalam mengambil sebuah 

keputusan etis. 
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Selanjutnya, untuk variabel kontrol tersebut ditentukan berdasarkan penelitian 

Ghassan (2015) yang menghasilkan bahwa orientasi etika, komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap sensitivitas etika auditor. Serta 

variabel komitmen professional juga terdapat dalam penelitian Hartono (2007) 

yang membuktikan bahwa komitmen professional berpengaruh terhadap 

senstivitas etika auditor. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing 

bab terdapat keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka piker, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tentang pembahasan teori yang mendukung penelitian dan 

juga pengembahangan hipotesis berdasarkan logika berpikir dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini diuraikan populasi dan sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel 

penelitian,  metode analisis data yang melingkupi berbagai jenis alat uji. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi diskripsi mengenai hasil uji penelitian yang berlandaskan 

data – data yang sudah terkumpul. Hasil pengujian dan pembahasan juga 

akan dijabarkan secara rinci 

BAB V PENUTUP 

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan berisi saran-

saran yang berkaitan dengan pembahasan dari semua yang telah 

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. 

 


