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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Auditing 

Arens (2013) memberikan penjelasan tentang auditing sebagai berikut, 
”Auditing adalah akumulasidan revaluasi bukti mengenai informasi unruk menentukan 
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah 
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan orang yang 
independen.” 

Menurut aturan IAI tahun 1994, dalam standar profesional akuntan publik SA 

Seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya 

adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi 

auditor untuk menyatakan pendapatnya atau apabila keadaan mengharuskan, untuk 

menyatakan tidak memberikan pendapat, sebagai pihak yang independen, auditor tidak 

dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun dan untuk tidak mudah dipengaruhi, 

serta harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak memiliki suatu 

kepentingan dengan kliennya (Komalasari, 2007). 

 

2.1.1. Jenis Audit 

Menurut Simamora (2002) Jenis audit digolongkan menjadi tiga golongan 
yaitu : 

1. Audit Laporan Keuangan 
Dalam audit laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti dan 
memberikan tingkat keyakinan tinggi bahwa laporan keuangan mengikuti 
prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
 
 
 



11 
 

2. Audit Ketaatan 
Audit kataatan melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti guna 
menentukan apakah aktivitas-aktivitas operasi atau keuangan dari suatu 
entitas atau orang sudah sejalan dengan kondisi, ketentuan, dan peraturan 
yang ditetapkan. 

3. Audit Operasional 
Audit operasional melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti 
mengenai efisiensi dan efektivitas aktivitas-aktivitas operasi entitas 
berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. 
 

2.2.Pengambilan Keputusan Etis 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyatakan bahwa etis adalah 

berhubungan (sesuai) dengan etika; sesuai dengan azas perilaku yang disepakati 

umum. Secara garis besar pertimbangan etis adalah pendapat atau putusan yang 

berhubungan dengan etika. pertimbangan etis dilakukan auditor agar auditor tetap 

menjaga integritas, independensi dan kompetensi (Pramesti dan Satyawati, 2007) 

Ponemon (1992) menyatakan bahwa perkembangan ke tahap pertimbangan 

etis yang lebih tinggi akan membantu sensitifitas seorang individu untuk lebih 

mengkritisi kejadian, masalah dan konflik. Auditor dengan kapasitas pertimbangan etis 

yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis. 

Setiap pengambilan keputusan akan lengkap dan sempurna jika melibatkan 

pertimbangan etis sebab pertimbangan etis merupakan suatu kriteria yang penting 

dalam pengambilan keputusan organisasional. Menurut Robbins dan Judge, 2008, 

dalam Hidayat dan Handayani (2010), individu dapat menggunakan tiga kriteria yang 

berlainan dalam mengambil pilihan yang etis, yaitu kriteria utilitarian, kriteria yang 

menekankan pada hak, dan criteria yang menekankan pada keadilan. 

Setiap organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan yang 

menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dipertanggung jawabkan sebagai 
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keputusan etik. Menurut Nuryatno di dalam Hery (2006), keputusan (decision) berarti 

pilihan (choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Sementara menurut 

Morgan dan Cerullo yang dikutip oleh Nuryatno (2001), keputusan adalah : “Sebuah 

kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu 

kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan”. 

Sedangkan menurut Hery (2006), pengambilan keputusan adalah proses 

memilih satu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan 

situasi. Dari definisi ini jelas terlihat bahwa sebelum keputusan itu ditetapkan, 

diperlukan pertimbangan yang menyeluruh tentang kemungkinan konsekuensi yang 

bisa timbul, sebab mungkin saja keputusan yang diambil hanya memuaskan satu 

kelompok saja atau sebagian orang saja. Auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaan 

auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut merupakan 

puncak dari proses atestasi dan mekanismenya adalah melalui laporan audit. Laporan 

audit tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (opinion)mengenai kewajaran 

laporan keuangan, yang telah disusun oleh manajemen, maksudnya apakah posisi 

keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah disajikan secara wajar. 

Menurut Agoes (2004); pada akhir pemeriksaannya dalam suatu pemeriksaan 

umum (general audit), KAP akan memberikan laporan suatu akuntan yang terdiri dari 

lembaran opini dan laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggung jawab 

akuntan publik dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran 

laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab 

manajemen. 
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2.3. ESQ (Kecerdasan Emosional) 

Ada  berbagai   definisi   yang  diberikan  oteh  para   ahli   perihal kecerdasan 

emosional. Definisi tersebut antara lain disajikan oleh: Goleman (2000), kecerdasan 

emosional adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri dan orang lain 

untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi dengan baik didalam diri kita dan 

hubungan kita. Kemampuan ini saling berbeda dan melengkapi dengan kemampuan 

akademik murni yaitu kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ.  

Coopper dan Sawaf (1998) dalam Trisnawati dan Surtaningsum (2003),   

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengindra, memahami, dan dengan    efektif 

menerapkan kekuatan dan ketajaman emosional sebagai sumber energi, informasi dan 

pengaruh. Salovey dan Mayer (1990) dalam Chemiss (2000) mendefinisikan 

kecerdasan sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan 

orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk memadukan pikiran dan tindakan. 

David Wechsler (1958), mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai keseluruhan 

kemampuan seseorang untuk bertindak bertujuan, untuk berfikir rasional, dan untuk 

berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. 

Menurut Steiner (1997) dalam Trisnawati dan Suryaningsum (2003) kecerdasan 

emosional mencakup 5 komponen, yaitu mengetahui perasaan sendiri, memiliki 

empati, belajar mengatur emosi, memperbaiki kerusakan sosial dan interaktivitas 

emosional.  

Menurut Imron (1996) dalam pengertian yang umum atau populer, belajar 

adalah mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari 
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seseorang yang lebih tahu atau yang sekarang ini dikenal dengan guru atau dosen. 

Dalam belajar, pengetahuan tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya 

menjadi banyak. Orang yang banyak pengetahuannya diindentifikasi sebagai orang 

yang banyak belajar, sementara orang yang sedikit pengetahuannya diindentifikasi 

sebagai orang yang sedikit belajar dan orang yang tidak berpengetahuan dipandang 

sebagai orang yang tidak belajar. 

Goleman dalam William Bulo (2002) secara garis besar membagi kecerdasan 

emosional ke dalam dua kategori yaitu kompetensi personal (kecakapan pribadi) dan 

kompetensi sosial (kecakapan sosial). Kecakapan pribadi meliputi kesadaran diri, 

pengendalian diri, dan motivasi diri, sedangkan kompetensi sosial meliputi empati dan 

ketrampilan sosial. Goleman mengadaptasi lima hal yang tercakup dalam kecerdasan 

emosional dari model Salovely dan Mayer, yang kemudian diadaptasi lagi oleh Bulo 

(2002 yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan kemampuan 

sosial. (Trisnawati dan Suryaningrum, 2003: 1075) 

2.4. Self efficacy 

Menurut Bandura dalam Steers dkk (1996), self efficacy adalah kepercayaan 

seseorang terhadap kesanggupan yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu hasil 

tertentu dengan sukses ataupun untuk melakukan kendali terhadap keadaan - keadaan 

disekitarnya demi tercapainya hasil tertentu (Kurniawan, 2003). 

Zimmerman (1992) mengatakan bahwa, self efficacy adalah keyakinan yang ada 

pada diri individu untuk memotivasikannya melalui perlakuan tingkah laku 

(Kurniawan, 2003).Pajares (1994) mendefinisikan self efficacy sebagai satu penilaian 
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personal atas kemampuan individu dan seterusnya akan mempengaruhi kinerjanya 

(Kurniawan, 2003).  

Efikasi diri dipengaruhi oleh persepsi terhadap iklim organisasi. Persepsi 

terhadap iklim organisasi tersebut dapat diungkapkan berdasarkan enam dimensi, yaitu 

(Koys & DeCotiis 1991; Zammuto & Krakower, 1991; Spencer, dkk, 1998) 

1. Kredibilitas. 

Bandura (dalam Friedman, 1998) mengatakan bahwa besar kecilnya 

pengaruh verbal persuasion / dorongan verbal, sebagai sumber informasi 

bagi efikasi diri, ditentukan oleh persepsi karyawan terhadap konsumen. 

2. Kohesivitas. 

Gordon (dalam Hadiprantaa, 1986) menyatakan bahwa salah satu nilai 

yang terkandung dalam kohesivitas kelompok adalah support atau 

dukungan, suka memberi bantuan dan bersedia menerima dukungan orang 

lain. Bandura (1997) menjelaskan bahwa dukungan sosial, yang juga 

meliputi verbal persuasion / dorongan verbal, merupakan faktor yang 

penting untuk memelihara dan mengembangkan efikasi diri, sehingga 

dapat diasumsikan bahwa iklim organisasi yang memiliki kohesivitas 

tinggi akan meningkatkan efikasi diri karyawan. 

3. Tanggung jawab. 

Bandura (dalam Friedman, 1998) mengatakan bahwa efikasi diri 

dipengaruhi oleh performance accomplishment / pengalaman pencapaian 

prestasi, dimana keberhasilan karyawan dalam melakukan sesuatu akan 

meningkatkan penilaian efikasi, dan sebaliknya. 
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4. Kejelasan dan penerimaan terhadap tujuan, peraturan dan prosedur dalam 

organisasi. 

Bandura (dalam Friedman, 1998) mengatakan bahwa efikasi diri 

dipengaruhi oleh emotional arousal / pemunculan emosi, dimana reaksi 

emosi dan fisiologis negatif yang terjadi pada karyawan, cenderung 

dianggap sebagai isyarat kegiatan tersebut kurang menyenangkan atau 

berada di luar kemampuannya. 

5. Keadilan. 

Menurut equity theory individu akan menilai keadilan berdasarkan rasio 

antara apa yang ia sumbangkan dalam pekerjaannya dengan apa yang ia 

peroleh dari hasil pekerjaannya. Karyawan yang menilai adanya keadilan 

akan mengalami kepuasan kerja. Bandura (dalam Friedman, 1998) 

mengatakan bahwa keadaan atau reaksi emosi yang positif, yang 

merupakan bagian dari pemunculan emosi akan meningkatkan efikasi 

diri, dan sebaliknya. 

6. Fleksibilitas terhadap perubahan. 

Jika iklim organisasi di lingkungan kerjanya terbuka dan mendukung 

perubahan, kreativitas dan emosi, maka karyawan akan mendapat 

kesempatan untuk mencapai prestasi melalui aktualisasi dirinya. Hal 

tersebut akan memunculkan performance accomplishment / pengalaman 

pencapaian prestasi yang akan menumbuhkan efikasi diri (Bandura dalam 

Friedman, 1998). Iklim organisasi yang semakin fleksibel akan semakin 
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memperluas kesempatan aktualisasi diri karyawan dalam berprestasi, 

sehingga dapat meningkatkan efikasi dirinya, dan sebaliknya. 

 

Self efficacy merupakan persepsi auditor terhadap kepercayaan dirinya atau 

kemampuannya dalam menjalankan pekerjaannya (Schalock et.al, 2001). Dapat diukur 

dengan kemampuan auditor dalam melakukan pekerjaan yang ia kerjakan, keyakinan 

bahwa ketrampilan dan kemampuannya melebihi rekan sekerja, dapat menangani 

pekerjaan yang lebih menantang daripada pekerjaannya saat ini, dan hasil pekerjaannya 

dapat memuaskan harapan dirinya. 

 

2.5.Etika Profesi 

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-

ajaran dan pandangan-pandangan moral (Magnis-Suseno, 1997:14). Etika meliputi 

suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang 

dalam situasi tertentu yang disifati oleh kombinasi dari pengalaman dan pembelajaran 

masing-masing individu (Ward, Ward & Deck, 1993).  

Etika sebagai ajaran moral pada umumnya tidak tertulis. Namun bagi suatu 

organisasi profesi (misalnya akuntan, dokter, pengacara), perilaku etis dituangkan 

dalam aturan tertulis yang disebut kode etik. Kode etik tersebut dibuat untuk dijadikan 

sebagai aturan tindakan etis bagi para anggota profesi yang bertujuan menjaga reputasi 

serta kepercayaan masyarakat agar profesi dapat tetap eksis dan survive.  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi di bidang akuntansi 

di Indonesia memiliki Kode Etik yang mengikat para anggotanya. Kode Etik IAI 
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sebagaimana ditetapkan dalam Kongres VIII IAI di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari 

tiga bagian, yaitu: 

a) Prinsip Etika, 

b) Aturan Etika 

c) Interpretasi Aturan Etik 

Kode Etik IAI tersebut menekankan pentingnya prinsip etika bagi para akuntan 

dalam melakukan kegiatan profesionalnya. Prinsip Etika dalam Kode Etik IAI terdiri 

dari delapan, yakni: 

(1) Tanggung jawab profesi 

(2) Kepentingan publik 

(3) Integritas 

(4) Obyektivitas 

(5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional 

(6) Kerahasiaan 

(7) Perilaku profesional 

(8) Standar teknis (Jusup, 2001) 

Etika auditor didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika 

pada situasi profesional auditor (Hunt dan Vitell,1986 dalam Aziza, 2008). Secara 

intuisi, auditor diharapkan dalam menjalankan profesi akuntannya lebih sensitif dalam 

memahami masalah etika profesi. Auditor harus melaksanakan standar etika dan 

mendukung tujuan dari norma profesional yang merupakan salah satu aspek komitmen 

profesional. Komitmen yang tinggi tersebut direfleksikan dalam tingkat sensitivitas 

yang tinggi pula untuk masalah yang berkaitan dengan etika profesional. Jadi, 
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sensitivitas etika merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah 

keputusan. 

Merujuk pada klasifikasi profesi secara umum, maka salah satu ciri yang 

membedakan profesi-profesi yang ada adalah etika profesi yang dijadikan sebagai 

standar pekerjaan bagi para anggotanya. Etika profesi diperlukan oleh setiap profesi, 

khususnya bagi profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, seperti 

profesi auditor. Masyarakat akan menghargai profesi yang menerapkan standar mutu 

yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya. 

Auditor wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

menyimpan rahasia jabatan, menjaga semangat dan suasana kerja yang baik. Kode etik 

berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan 

menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggung jawab 

(responsibilities), berintegritas(integrity), bertindak secara objektif (objectivity) dan 

menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (independence). 

Disamping itu, berhati-hati dalam menjalankan profesi (due care). 

2.6.Sensivitas Etika  

Etika dalam bahasa latin “ethica”, berarti falsafah moral. Moralitas berfokus 

pada perilaku manajemen yang benar dan salah. Jadi etika berhubungan dengan 

pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain. Setiap hubungan 

diantara/lebih individu menyertakan didalamnya eksperktasi pihak-pihak yang terlibat 

(Simamora, 2002). Etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk 

mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota 

profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain dan memastikan kepada publik 
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bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi (Maryani dan 

Ludigdo, 2000). 

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku 

anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesional 

bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan dikeluarkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi akuntan (Mulyadi, 

2010). 

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan 

kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap 

mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan 

standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan perkerjaan profesional yang dilakukan oleh 

anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika 

profesional bagi akuntan yang berpraktek sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan 

Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (Mulyadi, 2010). 

Kode Etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini : Prinsip Etika, Aturan 

Etika, Interpretasi Aturan Etika, Tanya dan Jawab. Prinsip Etika memberikan kerangka 

dasar bagi Aturan Etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh 

anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota 

IAI, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan hanya 

mengikat anggota Kompartemen yang bersangkutan (Mulyadi, 2010). 

Setelah di muka disajikan Prinsip Etika yang diterbitkan oleh organisasi IAI, 

berikut ini disajikan penjabaran Prinsip Etika tersebut oleh Kompartemen Akuntan 
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Publik ke dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan Etika ini secara 

khusus ditunjukkan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota 

Kompartemen Akuntan Publik. 

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik ini digunakan singkatan 

KAP dengan dua makna : Kompartemen Akuntan Publik, dan Kantor Akuntan Publik. 

1. Independensi 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan 

sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional 

sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan public yang 

ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi 

independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in 

appearance). 

2. Integritas dan Objektivitas 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan 

integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict 

of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material 

misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan 

(mensubordinasikan)pertimbangannya kepada pihak lain. 

3. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 

a. Standar Umum 

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi 

yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang 

ditetapkan IAI: 
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1) Kompetensi Profesional : anggota KAP hanya boleh melakukan 

pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) 

diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. 

2) Kecermatan dan Keseksamaan Profesional : anggota KAP wajib 

melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan 

keseksamaan profesional. 

3) Perencanaan dan Supervisi : anggota KAP wajib merencanakan dan 

mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa 

profesional. 

4) Data Relevan Yang Memadai : anggota KAP wajib memperoleh 

data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi 

simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa 

profesionalnya. 

b. Kepatuhan terhadap standar 

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, 

review, komplikasi, konsultansi manajemen, perpajakan, atau jasa 

profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh 

badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. 

c. Prinsip-Prinsip Akuntansi 

Anggota KAP tidak diperkenankan : 

1) Menyatakan pendapat atau memberi penegasan bahwa laporan 

keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 
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2) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi 

material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut 

agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 

4. Tanggung Jawab Kepada Klien 

a. Informasi Klien yang Rahasia 

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien 

yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. 

b. Fee Profesional 

1) Besaran Fee 

Besaran fee anggota dapat berfariasi tergantung antara lain : risiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian, 

struktur biaya KAP. 

2) Fee Kontinjen 

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu 

jasa profesioanal tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali 

ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada 

temuan atau hasil tertentu tersebut. 

5. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi 

a. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi 

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan 

perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 

b. Komunikasi antara akuntan publik 
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Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu 

bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan 

akuntan publik pendahulu. 

c. Perikatan atestasi 

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi 

yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang 

dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien. 

6. Tangung Jawab dan Praktik Lain 

a. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan 

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan 

perkataan yang mencemarkan profesi. 

b. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya 

Anggota dalam menjalankan praktek akuntan public diperkenankan 

mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi 

pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak 

merendahkan citra profesi. 

c. Komisi dan fee referal 

1) Komisi 

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk 

lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain 

untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. 
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2) Fee referal 

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima 

kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. 

3) Bentuk organisasi dan KAP 

Anggota hanya dapat berpraktek akuntan publik dalam bentuk 

organisasi yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. 

 

 

2.7.Pengembangan Hipotesis 

2.7.1. Pengaruh ESQ terhadap Pengambilan Keputusan Etis 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri 

dan orang lain untuk memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi dengan baik 

didalam diri kita dan hubungan kita. 5 komponen kecerdasan emosional adalah 

mengetahui perasaan sendiri, memiliki empati, belajar mengatur emosi, memperbaiki 

kerusakan sosial dan interaktivitas emosional. 

Semakin tinggi kecerdasan emosional seeseorang, maka pengontrolan terhadap 

diri sendiri semakin bagus. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi 

maka semakin bagus mengontrol perasaan sendiri. Berpikir panjang apabila akan 

melakukan sesuatu dan meminimalisir kecerobohan. Maka keputusan yang diambil 

pun semakin etis, karena dia pandai untuk mengontrol emosinya sendiri, tidak mudah 

terbawa suasana, dapat berpikir panjang. 
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Dalam Mulyadi (2010), menjelaskan dalam KAP juga terdapat Kode etik yang 

disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan aturan ini secara khusus 

ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota kompartemen 

Akuntan Publik. Anggota KAP diharuskan selalu mempertahankan sikap mental 

independen, integritas dan objektivitas di dalam memberikan jasa profesional 

sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang ditetapkan 

oleh IAI-KAP. 

Hasil penelitian yang dilakukan Ravindra (2012) menyatakan bahwa 

kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. 

Hal ini didukung oleh Kusuma (2011) yang menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Choiriah (2010) menyimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. 

Jadi apabila seorang auditor memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka akan 

semakin meningkatkan keputusan etisnya. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat diajukan hepotesis sebagai berikut : 

H1 : ESQ berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis 

auditor 

 

2.7.2.Pengaruh Self Efficacy terhadap Pengambilan Keputusan Etis 

Kepercayaan seseorang terhadap kesanggupan yang ada dalam dirinya untuk 

mencapai suatu hasil tertentu dengan sukses ataupun untuk melakukan kendali 

terhadap keadaan - keadaan disekitarnya demi tercapainya hasil tertentu yang akan 

mempengaruhi hasil kerjanya. 
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Semakin tinggi tingkat self efficacy seseorang, maka semakin etis pula 

keputusan yang dibuatnya. Hal ini karena seseorang yakin dapat mencapai suatu hasil 

tertentu dengan sukses dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa harus berbuat curang 

dan tidak bergantung dari hoki. Hasil perkerjaan dari seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri sendiri berbeda dengan orang yang tidak memiliki kepercayaan diri 

sendiri. Bila orang tidak memiliki kepercayaan diri, dia akan bingung dan ragu jika 

dihadapkan dengan pilihan. 

Simamora (2002) juga menyatakan ”Setiap anggota harus menghormati 

kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak 

boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila 

ada hak atau kewajiban profesional atau hukun untuk mengungkapkannya”. 

Hasil penelitian yang dilakukan Hendricks et.al. (2005) menyatakan bahwa 

self efficacy mempengaruhi secara positif terhadap pengambilan keputusan etis. 

Apabila seorang auditor memiliki self efficacy yang semakin tinggi maka akan semakin 

meningkatkan pengambilan keputusan etisnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saadellaoui dan Ghabi (2011) menyatakan 

bahwa self efficacy berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan etis 

auditor. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Schalock et.al. (2011) 

yang menyatakan bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan etis. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Self efficacy berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan 

etis auditor 
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2.7.3. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pengambilan Keputusan Etis 

Pemahaman etika mengarah kepada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor 

dalam mencapai hasil yang lebih baik. Pemahaman terhadap kode etik atau etika 

auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya berupaya untuk menjaga mutu auditor serta citra 

dan martabat auditor. Sensitivitas etika profesi terkait dengan kode etik setiap profesi. 

Etika profesi diperlukan oleh setiap profesi, khususnya bagi profesi yang 

membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. 

Semakin tinggi pemahaman auditor dalam etika profesi menunjukkan auditor 

akan semakin taat pada etika profesinya sehingga tidak melanggar kode etik profesi. 

Hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan auditor yang semakin baik, 

dengan demikian dapat dikatakan terdapat pengaruh etika profesi terhadap 

pengambilan keputusan auditor.  Dengan adanya pemahaman terhadap etika profesi 

maka auditor dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya akan cenderung untuk tidak 

melanggar atau dengan kata lain mematuhinya sehingga berdampak pada semakin 

baiknya pengambilan keputusan auditor dalam bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Kawedar (2011) menyatakan 

bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan auditor. 

Penelitian Hery dan Agustiny (2007)juga menemukan bahwa etika profesi berpengaruh 

positif terhadap pengambilan keputusan auditor. Pemahaman terhadap kode etik atau 

etika auditor akan mengarahkan pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya berupaya untuk menjaga mutu auditor. Hal  ini 
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juga didukung penelitian Rharasati dan Suputra(2013) yang menyatakan bahwa etika 

profesi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan auditor. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Etika Profesi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan 

etis auditor 

 

2.7.4.Pengaruh Sensitivitas Etika terhadap Pengambilan Keputusan Etis 

Etika merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan 

suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam 

hubungannya satu dengan yang lain dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan 

mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi. 

Semakin tinggi sensivitas etika seseorang, maka semakin peka orang tersebut 

terhadap etika yang ada. Orang yang memiliki sensitivitas etika akan cenderung lebih 

menaati peraturan. Karena orang tersebut peka terhadap etika yang ada. Sehingga 

orang tersebut memiliki kesadaran diri untuk menaati peraturan / etika. Sehingga orang 

tersebut akan berpikir berkali-kali untuk melanggar etika yang ada. 

Dalam Mulyadi (2010), menjelaskan dalam KAP juga terdapat Kode etik yang 

disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dan aturan ini secara khusus 

ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota kompartemen 

Akuntan Publik. Anggota KAP diharuskan selalu mempertahankan sikap mental 

independen, integritas dan objektivitas di dalam memberikan jasa profesional 

sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang ditetapkan 

oleh IAI-KAP. 
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Seorang auditor dengan tingkat sensitivitas etika yang baik tentunya akan 

selalu menaati berbagai aturan etika yang berlaku sesuai dengan kode etik profesi 

sehingga sensitivitas etika berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor. 

Penelitian Bailey (2013) menyatakan adanya pengaruh positif antara sensitivitas etika 

terhadap pengambilan keputusan etis. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat diajukan hepotesis sebagai berikut: 

H4 : Sensitivitas Etika berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan etis auditor 
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