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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan dunia bisnis yang semakin berkembang, profesi 

auditor mempunyai peran yang penting dalam dunia bisnis. Profesi auditor 

dari waktu ke waktu semakin diakui dan dibutuhkan oleh pemakai informasi 

keuangan untuk menilai kewajaran, posisi keuangan, dan hasil usaha. 

Auditor dituntut untuk profesional dan bertanggung jawab terhadap hasil 

audit yang dilakukan. Auditor melaksanakan audit bukan semata hanya 

untuk kepentingan klien melainkan juga kepentingan pihak lain yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan yang sudah di audit. Hasil audit 

terhadap laporan keuangan harus memberikan informasi yang berkualitas 

dan objektif sesuai dengan kriteria auditing. Auditor ketika melaksanakan 

audit harus menjalankan dan menerapkan kode etik akuntan yang 

dikeluarkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berwenang untuk 

melakukan ujian sertifikasi akuntan, dan menyusun standar profesi dan kode 

etik akuntan publik yang berkualitas. Kode etik akuntan berlaku mulai 1 

Januari 2010, setiap akuntan wajib menjalankan prinsip akuntan dan 

menerapkan kode etik akuntan. Prinsip dan etika profesi yang diharapkan 
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mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kontribusi 

akuntan bagi masyarakat dan negara. 

Pernerapan etika profesi akan mendorong perilaku etis dan sikap-

sikap profesional seorang auditor mengambilan keputusan dalam situasi 

dilema etis. Perilaku etis auditor dan sikap-sikap profesional auditor akan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengguna informasi laporan 

keuangan. Sehingga profesi auditor dapat dipercaya masyarakat karena 

mutu dan kualitas jasanya yang dilayaninya. Masyarakat akan menghargai 

profesi yang menerapkan standar mutu dan kualitas yang tinggi terhadap 

pelaksaan pekerjaannya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin 

untuk memperoleh jasa auditor.  

Salah satu kasus pelanggaran perilaku etis auditor yang sempat 

mengguncang dunia adalah kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur 

Andersen yang merupakan The Big Five untuk memanipulasi laporan 

keuangan, selain itu juga ada kasus Worldcom dan Xerox Widiastuti dan 

Nugroho (2015). Di dalam negeri juga terdapat kasus BPKP dengan 

Kemendikbud, kasus PT Telkom, kasus anggota KPU dengan BPKP, dan 

masih banyak kasus pelanggaran kode etik auditor di Indonesia. 

Berdasarkan data IAPI (iapi.or.id, 2019), dalam tahun 2019 telah terdapat 

empat kasus pelanggaran kode etik auditor yang mengakibatkan 

dibekukannya izin terhadap empat Akuntan Publik yaitu Abdulrahman 

Hasan Salipu, Indra Soesetiawan, Hussen Shahab dan Anwar. 
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Dari banyaknya kasus yang menimpa profesi auditor akan 

mengurangi kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan 

terhadap mutu dan kualitas auditor tanpa melakukan pelanggaran kode etik. 

Kepercayaan terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi 

akuntan publik menerapkan mutu yang tinggi terhadap pelaksaan pekerjaan 

audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut (Mulyadi, 2009:50). 

Menurut Louwers et al. (1997) dalam Mutiara Tandyo Raharjo (2013) 

seiring dengan munculnya kesadaran tentang urgensi moral dan mengenai 

perilaku etis dalam auditor, makan perlu dilakukan penelitian yang menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis auditor. 

Keyakinan terhadap kemampuan dalam dirinya akan mengarahkan 

tindakan seseorang untuk melakukan aktivitas dengan hasil tertentu ataupun 

melaksanakan tugas dengan melibatkan keyakinan terhadap 

kemampuannya dengan sukses. Anggraeni (2015) menyatakan apabila 

seorang auditor memiliki self efficacy dimungkinkan auditor untuk 

menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai etika profesi serta berhasil 

maka auditor akan cenderung berperilaku etis ketika melakukan audit. Hal 

tersebut di dukung lagi Ratno Purnomo dan Sri Lestari (2010:147) dalam 

Hidayati (2016) bahwa self efficacy memainkan peran penting dalam 

perilaku etis sebuah organisasi. Self efficacy dapat diartikan secara umum 

sebagai keyakinan dalam diri individu berkaitan dengan tugas, dimana dapat 

menimbulkan rasa percaya untuk menyelesaikan tugas dengan baik Hidayat 

dan Handayani (2010) dalam Anggraeni (2015). 
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Auditor yang berkomitmen akan mempunyai kinerja yang lebih baik 

dan akan cenderung menghindari perilaku tidak etis, dibandingkan yang 

tidak berkomitmen. Untuk membangun kinerja yang lebih baik dan 

berperilaku etis dimulai dengan membangun komitmen organisasi. Auditor 

dengan komitmen yang tinggi memiliki tanggung jawab terhadap organisasi 

tempat mereka bekerja dan menjaga sikap dan menjaga perilaku etis di 

lingkungan profesionalnya Anggraeni (2015). Menurut Luthans (2006:249) 

dalam Chairunnisa (2014) Komitmen organisasi merupakan sifat yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan berkelanjutan 

sehingga anggota organisasi dapat mengekspresikan perhatiannya terhadap 

organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.  

Semakin banyak pengalaman seorang auditor maka akan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kohlberg 

dalam Mutiara Tandyo Raharjo (2013) mengemukakan bahwa nilai moral 

seseorang akan meningkat seiring banyaknya pengalaman yang dihadapi 

selama hidupnya. Banyaknya pengalaman kerja yang dimilikinya seorang 

auditor akan lebih memahami dan menaati standart dan prinsip-prinsip 

profesinya, sehingga auditor akan lebih berperilaku etis dan menghindari 

hal yang menyimpang dari standart yang telah ditetapkan. Perilaku etis 

antara auditor senior dan auditor yunior akan dipengaruhi oleh lama 

pengalaman kerja yang mana selama bekerja sebagai seorang auditor 

dihadapkan dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perilaku etis 

Prasetyo (2004) dalam Nugrahaningsih (2005).  
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Orientasi etis yang dimiliki setiap individu merupakan bagian dari 

perilaku etis yang mendasari pemikiran untuk menentukan sikap, arah, 

pandangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Orientasi etis berpengaruh 

saat auditor mempertimbangkan keputusannya dalam situasi dilema etis. 

Menurut Forsyth (1980) dalam Widiastuti dan Nugroho (2015) bahwa 

orientasi etika atau nilai-nilai etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu 

idealisme dan relativisme. Idealisme merupakan kepercayaan terhadap 

konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip 

moral. Sedangkan relativisme merupakan penolakan nilai-nilai moral yang 

berlaku terhadap perilakunya.  

Idealisme dan relativisme pada orientasi etis merupakan suatu 

filosofi moral setiap individu. Idealisme Etis berhubungan dengan akal dan 

pikiran manusia yang mengarahkan tingkah laku dan nilai-nilai terhadap 

moral kehidupan sehingga tidak merugikan orang lain dan dapat bertidak 

tegas terhadap suatu kejadian tidak etis. Sedangkan Relativisme Etis melihat 

dari sudut pandang individu secara subjektif dengan melihat situasi 

lingkungan dan akan merespon suatu tindakan tidak etis tanpa 

memperhatikan prinsip moral, karena semua prinsip moral bersifat relatif 

sesuai sudut pandang masing-masing individu. Relativisme menyatakan 

bahwa tidak ada sudut pandang suatu etika yang dapat diidentifikasi secara 

jelas merupakan yang terbaik, karena setiap individu mempunyai sudut 

pandang tentang etika dengan sangat beragam dan luas Zulhawati, 

Pujiastuti, dan Rofiqoh (2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
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Leiwakabessy (2010) menyatakan idealisme berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor dan relativisme tidak berpengaruh terhadap perilaku 

etis auditor. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan Widiastuti dan 

Nugroho (2015) menyatakan berpengaruh positif berpengaruh terhadap 

perilaku etis auditor. Sehingga perlu dilakukan penelitian ulang terhadap 

orientasi etis idealisme dan orientasi etis relativisme, 

Dengan menambahkan variabel orientasi etis, demikian judul 

penelitian ini adalah “PENGARUH ORIENTASI ETIS, SELF 

EFFICACY, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PENGALAMAN 

KERJA TERHADAP PERILAKU ETIS AUDITOR PADA KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK DI SEMARANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Orientasi Etis Idealisme berpengaruh terhadap Perilaku 

Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang? 

2. Apakah Orientasi Etis Relativisme berpengaruh terhadap 

Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang? 

3. Apakah Self Efficacy berpengaruh terhadap Perilaku Etis 

Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang? 

4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Perilaku 

Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang? 
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5. Apakah Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh terhadap 

Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Orientasi Etis Idealisme berpengaruh 

terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah Orientasi Etis Relativisme 

berpengaruh terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor 

Akuntan Publik di Semarang. 

3. Untuk mengetahui apakah Self Efficacy berpengaruh terhadap 

Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. 

4. Untuk mengetahui apakah Komitmen Organisasi berpengaruh 

terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik di 

Semarang. 

5. Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh terhadap Perilaku Etis 

Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, diharapkan 

penelitian memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan 

ilmu Akuntansi khususnya jurusan audit sehingga mampu lebih 

mendapatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor pembentuk perilaku 

etis auditor. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan terhadap Kantor Akuntan Publik terhadap hal 

yang mempengaruhi perilaku etis auditor terutama yang 

berkaitan dengan orientasi etis, self efficacy, komitmen 

organisasi, dan pengalam kerja. Sehingga Kantor Akuntan 

Publik dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas 

dilandasi oleh kode etik yang baik. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan ilmu terkait dengan pengaruh 

orientasi etis, self efficacy, komitmen organisasi, dan 

pengalaman kerja terhadap perilaku etis auditor. Serta sebagai 

referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Akademisi 
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Orientasi Etis 

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dan tolak ukur untuk membentuk karakteristik perilaku calon 

auditor dan meningkatkan kualitas calon auditor. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh orientasi etis idealisme, 

orientasi etis relativisme, self efficacy, komitmen organisasi, dan 

pengalaman kerja terhadap perilaku etis auditor. Semakin tinggi orientasi 

etis idealisme, budaya Jawa, self efficacy, komitmen organisasi, dan 

pengalaman kerja auditor akan mempengaruhi perilaku etis auditor. 

Sedangkan semakin rendah orientasi etis relativisme akan mempengaruhi 

perilaku etis auditor.  

Idealisme       (+)   (H1) 

Relativisme       (-)   (H2) 

Self Efficacy           (+)    (H3) 

Komitmen Organisasi         (+)    (H4) 

Pengalaman Kerja Auditor (+)    (H5) 

Perilaku Etis Auditor 


