
53 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini akan melakukan pengambilan sampel sebanyak 52 

orang auditor dari 10 KAP yang ada di Semarang. Pengambilan data 

dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada seluruh auditor yang 

diijinkan untuk diambil datanya oleh KAP dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

No Kantor Akuntan 

Publik di Semarang 

Alamat Jumlah 

auditor 

Jumlah 

Sampel 

1 KAP Jonas Subarka Jl. Puri Anjasmoro 

EE 3  

5 5 

2 KAP Bayudi, Yohanda, 

Suzy, & Rekan 

Jl. Mangga V No. 6, 

Lamper Kidul 

10 5 

3 KAP Siswanto Perum Grand 

Tembalang Regency 

BA No. 2 

5 4 

4 KAP Idjang Soetikno Jl. Durian Raya No. 

20 KAV A3 

5 5 

5 KAP Sarastanto & 

Rekan 

Jl. Bukit Gentong 

No. 4, Ngesrep 

5 5 

6 KAP Rahardja, Dr., 

M.Si., CPA 

Jl. Rawasari No. 2, 

Srondol 

5 5 

7 KAP Kumalahadi, 

Kuncara, & Rekan 

Jl. Bukit Agung Blok 

AA No. 1 

5 3 

8 KAP Hananta Budianto 

& Rekan 

Jl. Sisingamangaraja 

No. 20 

8 5 

9 KAP Darsono & Budi 

Cahyo Santoso 

Jl. Mugas Dalam No. 

65 

5 5 

10 KAP Benny Gunawan Jl Puri Anjasmoro  

Blok EE1 No. 6 

5 5 

11 KAP Sodikin & 

Harijanto 

Jl. Pamularsih Raya 

No. 16 

5 5 
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No Kantor Akuntan 

Publik di Semarang 

Alamat Jumlah 

auditor 

Jumlah 

Sampel 

 Jumlah  63 52 

Sumber: data primer 

 

4.2 Demografi Responden 

Demografi responden penelitian ini akan dilihat dari jenis kelamin, 

umur, lama bekerja dan jumlah penugasan selama tahun 2018. Demografi 

responden berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Demografi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Umur * Jenis Kelamin Crosstabulation 

 
Jenis Kelamin 

Total Perempuan Laki-laki 

Umur 25-35 Count 6 2 8 

% of Total 11,5% 3,8% 15,4% 

>35-45 Count 10 10 20 

% of Total 19,2% 19,2% 38,5% 

>45-55 Count 7 12 19 

% of Total 13,5% 23,1% 36,5% 

>55 Count 1 4 5 

% of Total 1,9% 7,7% 9,6% 

Total Count 24 28 52 

% of Total 46,2% 53,8% 100,0% 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden merupakan auditor laki-laki dengan usia antara 45-55 tahun 

dengan jumlah sebanyak 12 orang atau 23,1%. Berdasarkan hasil ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar auditor merupakan auditor yang memiliki 

usia lebih matang. 
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Demografi responden berdasarkan lama bekerja sebagai auditor dan 

jumlah penugasan dapat dilihat dari data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Jumlah Penugasan 

Lama Bekerja * Jumlah penugasan Crosstabulation 

 
Jumlah penugasan 

Total 4-5 kali >5-7 kali >7-9 kali 

Lama Bekerja 3-13 tahun Count 8 2 6 16 

% of Total 15,4% 3,8% 11,5% 30,8% 

>13-23 tahun Count 5 2 12 19 

% of Total 9,6% 3,8% 23,1% 36,5% 

>23-33 tahun Count 3 2 12 17 

% of Total 5,8% 3,8% 23,1% 32,7% 

Total Count 16 6 30 52 

% of Total 30,8% 11,5% 57,7% 100,0% 

Sumber : data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden memiliki jumlah penugasan antara 7-9 kali dan telah 

bekerja sebagai auditor selama > 13-23 tahun dan >23-33 tahun dengan 

jumlah sebanyak 23,1%, sedangkan rata-rata auditor telah bekerja sebagai 

auditor selama >13-23 tahun yaitu sebanyak 36,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa auditor yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan 

auditor yang telah berpengalaman dan memiliki jumlah penugasan cukup 

banyak dalam satu tahun. 

 

4.3 Uji Instrumen 

4.3.1 Uji Validitas 

Untuk uji validitas, dapat diketahui dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel (N=52, dengan tingkat signifikansi 0,05) sebesar 
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0,2306. Pengujian validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Uji Validitas Orientasi Etis Idealisme 

Indikator R hitung R tabel 

x1.1 0,816 0,2306 

x1.2 0,856 0,2306 

x1.3 0,882 0,2306 

x1.4 0,842 0,2306 

x1.5 0,905 0,2306 

x1.6 0,919 0,2306 

x1.7 0,917 0,2306 

x1.8 0,890 0,2306 

x1.9 0,863 0,2306 

x1.10 0,892 0,2306 

Sumber: Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua indikator > r tabel (0,2306), sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua infdikator orientasi etis idealism valid. 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Orientasi Etis Relativisme 

Indikator R hitung R tabel 

x2.1 0,673 0,2306 

x2.2 0,838 0,2306 

x2.3 0,841 0,2306 

x2.4 0,816 0,2306 

x2.5 0,542 0,2306 

x2.6 0,762 0,2306 

x2.7 0,688 0,2306 

x2.8 0,738 0,2306 

x2.9 0,843 0,2306 

x2.10 0,756 0,2306 

Sumber: Data sekunder, diolah 
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Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua indikator > r tabel (0,2306), sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua infdikator orientasi etis relativisme valid. 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Self Efficacy 

Indikator R hitung R tabel 

x3.1 0,761 0,2306 

x3.2 0,850 0,2306 

x3.3 0,817 0,2306 

x3.4 0,900 0,2306 

x3.5 0,835 0,2306 

x3.6 0,843 0,2306 

x3.7 0,906 0,2306 

x3.8 0,868 0,2306 

Sumber: Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua indikator > r tabel (0,2306), sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua infdikator self efficacy valid. 

Tabel 4.7 

Uji Validitas Komitmen Organisasi 

Indikator R hitung R tabel 

x4.1 0,744 0,2306 

x4.2 0,757 0,2306 

x4.3 0,669 0,2306 

x4.4 0,539 0,2306 

x4.5 0,499 0,2306 

x4.6 0,690 0,2306 

x4.7 0,683 0,2306 

x4.8 0,674 0,2306 

Sumber: Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua indikator > r tabel (0,2306), sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua infdikator komitmen organisasi valid. 
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Tabel 4.8 

Uji Validitas Pengalaman Kerja Auditor 

Indikator R hitung R tabel 

x5.1 0,733 0,2306 

x5.2 0,737 0,2306 

x5.3 0,741 0,2306 

x5.4 0,836 0,2306 

x5.5 0,668 0,2306 

x5.6 0,703 0,2306 

x5.7 0,745 0,2306 

Sumber: Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua indikator > r tabel (0,2306), sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua infdikator pengalaman kerja auditor valid. 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Perilaku Etis Auditor 

Indikator R hitung R tabel 

y1 0,746 0,2306 

y2 0,744 0,2306 

y3 0,871 0,2306 

y4 0,808 0,2306 

y5 0,782 0,2306 

y6 0,883 0,2306 

y7 0,853 0,2306 

y8 0,849 0,2306 

y9 0,859 0,2306 

y10 0,846 0,2306 

y11 0,917 0,2306 

Sumber: Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua indikator > r tabel (0,2306), sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua infdikator perilaku etis auditor valid. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Cut Off 

Orientasi etis idealism 0,974 0,7 

Orientasi relativisme 0,938 0,7 

Self efficacy 0,959 0,7 

Komitmen organisasi 0,883 0,7 

Pengalaman kerja auditor 0,914 0,7 

Perilaku etis auditor 0,965 0,7 

Sumber: Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas, dapat diketahui bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha semua variabel > 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel penelitian ini reliabel. 

 

4.4 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistic untuk variabel dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 

Statistik Deskriptif 
Variabel Kisaran 

Hipotetik 

Standar 

Deviasi 

Hipotetik 

Kisaran 

Empirik 

Rata-

rata/Mean 

Empirik 

Kategori Hasil 

Rendah Sedang Tinggi  

OEI 1-5 0,55 1,7-5 4,105 x < 2,45 2,45 < x < 3,55 x >3,55 Tinggi 

OER 1-5 0,48 1,9-4,8 3,723 x < 2,52 2,52 < x < 3,48 x >3,48 Tinggi 

SE 1-5 0,54 1,75-5 3,790 x < 2,46 2,46 < x < 3,54 x >3,54 Tinggi 

KO 1-5 0,54 1,75-5 3,540 x < 2,46 2,46 < x < 3,54 x >3,54 Sedang 

PKA 1-5 0,57 1,57-5 3,695 x < 2,43 2,43 < x < 3,57 x >3,57 Tinggi 

PEA 1-5 0,58 1,55-5 3,844 x < 2,43 2,43 < x < 3,58 x >3,58 Tinggi 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan hasil dari data 4.4, dapat diketahiu bahwa untuk 

orientasi etis memiliki nilai rata-rata sebesar 4,105, sehingga dapat 
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diketahui bahwa orientasi etis idealism responden masuk dalam kategori 

tinggi artinya seorang auditor merasa percaya bahwa konsekuensi dari 

tindakan yang dilakukannya dapat terjadi tanpa melanggar nilai-nilai moral.  

Orientasi etis relativisme responden memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,723 yang menunjukkan bahwa orientasi etis relativisme masuk dalam 

kategori tinggi, hal ini berarti bahwa auditor merasa aturan etika sifatnya 

tidak universal karena etika dilatarbelakangi oleh budaya dimana masing-

masing budaya memiliki aturan yang berbeda-beda.  

Self efficacy responden memiliki nilai rata-rata sebesar 3,790 yang 

menunjukkan bahwa self efficacy masuk dalam kategori tinggi artinya 

adalah auditor memiliki keyakinan yang kuat bahwa dirinya dapat 

melakukan tugas-tugas audit tertentu.  

Komitmen organisasi responden memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,540 yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi masuk dalam 

kategori tinggi artinya adalah seseorang auditor yang merasa memiliki 

kebanggaan yang tinggi menjadi bagian KAP dan terikat secara emosional 

di KAP sehingga bersedia bekerja ekstra agar KAP tempatnya bekerja 

sukses.  

Pengalaman kerja responden memiliki nilai rata-rata sebesar 3,695 

yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor masuk dalam kategori 

tinggi, artinya adalah auditor responden penelitian ini memiliki pengalaman 

yang cukup tinggi dalam melakukan audit.  
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Perilaku etis auditor memiliki nilai rata-rata sebesar 3,844 yang 

menunjukkan bahwa perilaku etis auditor masuk dalam kategori tinggi 

artinya adalah auditor dalam penelitian ini mampu menghayati dan 

mengamalkan kode etik akuntan dan berkewajiban moral memastikan 

orang-orang yang terlibat dalam tugas mematuhi prinsip obyektivitas. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,119 52 ,062 ,956 52 ,054 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa nilai 

signifikansi dari unstandardized residual sebesar 0,062 > 0,05 sehingga 

dapat dikatakan data sudah normal. 

 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilaksanakan dengan melihat Variance 

Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. Berikut hasil uji 

multikolinieritas : 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Orientasi etis idealisme 0,247 4,053 

Orientasi etis relativisme 0,155 6,463 

Self efficacy 0,225 4,441 

Komitmen Organisasi 0,179 5,595 

Pengalaman kerja auditor 0,242 4,138 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan 

bahwa variabel bebas tidak saling terjadi multikolinieritas, karena nilai 

tolerance > 0,1 serta nilai VIF yang < 10. 

 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser 

dengan hasil pengujian heterokedastisitas : 

Tabel 4.14 

Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,010 ,108  -,089 ,9293 

Orientasi etis idealism -,001 ,045 -,007 -,025 ,9804 

Orientasi etis relativisme ,133 ,071 ,620 1,857 ,0697 

Self efficacy ,040 ,051 ,219 ,791 ,4328 

Komitmen Organisasi -,014 ,065 -,065 -,209 ,8354 

Pengalaman kerja 

auditor 

-,104 ,052 -,538 -2,014 ,0501 

a. Dependent Variable: Abs 

Sumber : Data sekunder, diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas, tidak terjadi problem heteroskedastisitas 

yang dapat dilihat dari signifikansi variabel bebas > 0,05.  
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4.6 Uji Model Fit 

Uji model fit dalam penelitian ini dapat dilihat dari data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.15 

Uji Model Fit 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29,649 5 5,930 84,976 ,000a 

Residual 3,210 46 ,070   
Total 32,858 51    

a. Predictors: (Constant), Pengalaman kerja auditor, Orientasi etis idealism, Komitmen Organisasi, Self 

efficacy, Orientasi etis relativisme 

b. Dependent Variable: Perilaku etis auditor 

 

Sumber : data sekunder, diolah 

Berdasarkan tabel 4.15 tersebut di atas dapat dilihat bahwa 

signifikansi < 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa model sudah fit dan 

dapat digunakan untuk memprediksi perilaku etis auditor. 

 

4.7 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi yang dapat dianalisis dapat dilihat dari tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,950a ,902 ,892 ,26416 

a. Predictors: (Constant), Pengalaman kerja auditor, Orientasi etis idealism, 

Komitmen Organisasi, Self efficacy, Orientasi etis relativisme 

 

Sumber : data sekunder, diolah 

Besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,892, hal ini berarti bahwa variabel 

bebas dapat menjelaskan perilaku etis auditor sebesar 89,2%. 



64 
 

 

4.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

4.8.1 Persamaan Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Sig/2 Hasil B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,013 ,202  -,064 ,950   

Orientasi etis idealism ,449 ,084 ,499 5,375 ,000 ,000 Diterima 

Orientasi etis relativisme ,109 ,133 ,096 ,823 ,415 ,208 Ditolak 

Self efficacy ,225 ,095 ,230 2,371 ,022 ,011 Diterima 

Komitmen Organisasi ,009 ,121 ,008 ,071 ,944 ,472 Ditolak 

Pengalaman kerja auditor ,195 ,097 ,189 2,021 ,049 ,025 Diterima 

Sumber : data sekunder, diolah 

 

4.8.2 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Orientasi Etis Idealisme Terhadap Perilaku Etis Auditor 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan beta positif 0,499. Hal ini 

menunjukkan Orientasi etis idealisme berpengaruh positif terhadap Perilaku 

etis auditor. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan 

orientasi etis idealism auditor pada auditor akan meningkatkan perilaku etis 

auditor. Signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima. 

b. Uji Hipotesis Orientasi Etis Relativisme Terhadap Perilaku Etis 

Auditor 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil 

signifikansi sebesar 0,208 > 0,05 dan beta positif 0,096. Hal ini 

menunjukkan Orientasi etis relativisme tidak berpengaruh terhadap Perilaku 
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etis auditor. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika orientasi etis 

relativisme auditor mengalami perubahan, tidak ada perubahan dari perilaku 

etis auditor akan semakin baik juga. Signifikansi sebesar 0,415 > 0,05 

menunjukkan bahwa H2 ditolak. 

c. Uji Hipotesis Self Efficacy Terhadap Perilaku Etis Auditor 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil signifikansi sebesar 

0,011 < 0,05 dan beta positif 0,230. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengujian tersebut menunjukkan self efficacy berpengaruh positif 

terhadap Perilaku etis auditor. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa 

jika Self efficacy semakin meningkat, maka Perilaku etis auditor akan 

menjadi lebih baik. Signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 menunjukkan bahwa 

H3 diterima. 

d. Uji Hipotesis Komitmen Organisasi Terhadap Perilaku Etis Auditor 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil signifikansi sebesar 

0,472 > 0,05 dan beta positif 0,008. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengujian tersebut menunjukkan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap Perilaku etis auditor. Penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika komitmen organisasi meningkat ataupun menurun, 

tidak ada perubahan pada perilaku etis auditor. Signifikansi sebesar 0,944 > 

0,05 menunjukkan bahwa H4 ditolak. 

e. Uji Hipotesis Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Perilaku Etis 

Auditor 
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Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil signifikansi sebesar 

0,025 < 0,05 dan beta positif 0,189. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengujian tersebut menunjukkan pengalaman kerja auditor 

berpengaruh positif terhadap Perilaku etis auditor. Penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika pengalaman kerja auditor meningkat, maka Perilaku 

etis auditor akan menjadi lebih baik. Signifikansi sebesar 0,049 < 0,05 

menunjukkan bahwa H5 diterima. 

 

4.9 Pembahasan 

4.9.1 Pengaruh Orientasi etis idealisme Terhadap Perilaku etis auditor. 

Hasil penelitian terbukti bahwa orientasi etis idealisme berpengaruh 

positif terhadap Perilaku etis auditor. Orientasi etis idealisme adalah 

kepercayaan dalam mengarahkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan 

pedoman atau aturan yang berlaku, untuk memutuskan suatu tindakan yang 

akan dilakukan sehingga tidak melanggar nilai-nilai moral dan berperilaku 

etis. Orientasi etis idealisme berpengaruh saat auditor mempertimbangkan 

keputusannya dalam situasi dilema etis, dimana auditor terkait selalu 

memperhatikan standar etika dalam melakukan auditnya sehingga auditor 

selalu memperhatikan kaidah etika auditing untuk memutuskan melakukan 

tindakan atau membuat keputusan audit. Seseorang yang memiliki 

idealisme akan berpandangan bahwa merugikan orang lain dapat dihindari 

dan akan cenderung mengarahkan tindakannya untuk berperilaku etis. 

Adanya standar etis auditor membuat seorang auditor perlu untuk lebih 
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independent dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan 

dengan kegiatan auditingnya. Seorang auditor yang memiliki standar etis 

yang tinggi akan berperilaku etis dalam menjalankan profesinya. Auditor 

melakukan audit bukan semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya, 

tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

auditan dan auditor pun juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

memadai. Auditor mendapat kepercayaan dari publik untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Karena 

pentingnya peran auditor tersebut, maka setiap auditor dituntut untuk 

mempunyai pengetahuan, pemahaman dan penerapan etika secara memadai 

dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Leiwakabessy (2010), dan 

Widiastuti dan Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa orientasi etis 

idealisme berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor. 

 

4.9.2 Pengaruh Orientasi etis relativisme Terhadap Perilaku etis auditor. 

Hasil penelitian terbukti bahwa orientasi etis relativisme tidak 

berpengaruh terhadap Perilaku etis auditor. Orientasi etis relativisme adalah 

suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang mutlak terhadap 

perilakunya. Dengan melihat dari sudut pandang individu secara subjektif 

dengan melihat situasi lingkungan, auditor tidak akan merespon suatu 

tindakan tidak etis dengan memperthatikan nilai-nilai moral. Relativisme 

mengungkapkan sisi dinamis dari seorang auditor dimana auditor perlu 
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menjadi fleksibel dalam pekerjaannya, namun sesuai dengan standar etika 

seorang auditor, menunjukkan bahwa auditor perlu jauh dari kata dinamis 

dan fleksible karena seorang auditor perlu untuk menjadi independent dan 

memiliki integritas dalam bekerja. Relativisme yang tinggi dari auditor 

tidak selalu membuat auditor cenderung menolak nilai-nilai moral, dan 

sedangkan auditor yang mempunyai relativisme rendah tidak selalu 

cenderung membuat auditor lebih mengikuti nilai-nilai moral dan peraturan. 

Auditor selalu mengikuti nilai moral dan aturan tanpa memiliki pandangan 

subyektif dalam hal melakukan pekerjaan audit. Relativisme di dalam diri 

auditor tidak menghalangi diri auditor untuk melakukan perilaku etis auditor 

karena auditor selalu menghindari adanya subyektivitas untuk menjaga 

independensi proses audit. 

 

4.9.3 Pengaruh Self efficacy Terhadap Perilaku etis auditor. 

Hasil penelitian terbukti bahwa self efficacy berpengaruh positif 

terhadap Perilaku etis auditor. Self efficacy adalah keyakinan terhadap 

kemampuan dalam diri sesesorang yang mengarahkan tindakannya untuk 

mencapai hasil tertentu dengan melibatkan keyakinan terhadap 

kemampuannya. Seorang auditor yang menyelesaikan tugas dan mampu 

mengarahkan tindakannya dengan baik akan lebih cenderung berperilaku 

etis. Seseorang yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi biasanya 

cenderung memiliki ketenangan diri yang stabil sehingga berimbas pada 

kinerjanya yang bagus. Kinerja yang baik dari seorang auditor dapat 
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diwujudkan dari perilakunya yang tidak pernah menyimpang dari etika 

profesinya. Kurangnya self efficacy atau keyakinan diri dari seorang auditor 

bisa menyebabkan kegagalan audit sekaligus membawa risiko yang lebih 

tinggi bagi auditor. Adanya keyakinan diri yang tiggi akan membuat 

seorang auditor yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan 

menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap tindakan auditnya. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Hidayat dan Handayani (2010) 

dan Francesca (2013) yang menyatakan bahwa self efficacy berpengaruh 

terhadap perilaku etis auditor. 

 

4.9.4 Pengaruh Komitmen organisasi Terhadap Perilaku etis auditor. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Komitmen organisasi adalah 

sikap dari seorang auditor untuk bertahan sebagai bagian dari organisasinya 

dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas apapun. Komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku etis auditor karena auditor 

memiliki sikap yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya. 

Walaupun auditor berkomitmen terhadap organisasinya, namun ketika ada 

perintah atau kepentingan dalam organisasinya yang menghalangi dirinya 

dalam melaksanakan kinerja auditnya dengan baik, maka auditor akan lebih 

mengutamakan etika pekerjaannya, sehingga membuat komitmen 

organisasi tidak mempengaruhi perilaku etis auditor. Komitmen organisasi 

seorang auditor kepada KAP tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku 
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etisnya karena perilaku etis ini berasal dari pribadinya sendiri dan tidak 

dipengaruhi dari luar. Komitmen terhadap organisasi perlu dipisahkan 

dengan pekerjaan sebagai seorang auditor. Auditor boleh berkomitmen 

terhadap organisasinya seperti merasa bangga mewakili KAP dalam 

melakukan audit, namun auditor tidak boleh hanya menuruti dari perintah 

pimpinan misalkan memberikan penilaian yang tidak sesuai kenyataan atas 

perintah dari pimpinan, sehingga dalam hal ini komitmen organisasi tidak 

mempengaruhi perilaku etis auditor. 

 

4.9.5 Pengaruh Pengalaman kerja auditor terhadap Perilaku etis auditor  

Hasil penelitian terbukti bahwa pengalaman kerja auditor 

berpengaruh positif terhadap Perilaku etis auditor. Nilai moral seseorang 

akan meningkatkan banyaknya pengalaman yang dihadapi selama 

hidupnya. Banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki seorang auditor akan 

lebih memahami prinsip-prinsip profesinya, sehingga auditor akan lebih 

berperilaku etis dan menghindari hal yang menyimpang. Sesuai dengan 

teori pengembangan kesadaran moral individual yang merupakan proses 

kognitif, menentukan bagaimana seorang individu memikirkan dilema etis. 

Proses untuk memutuskan apa yang benar dan salah dalam suatu situasi 

tersebut didapatkan dari pengalaman kerja auditor dalam penanganan 

berbagai macam kasus sehingga dari pengalaman ini dapat didapatkan 

kesadaran akan benar dan salah yang meningkatkan perilaku pengambilan 

keputusan etis. Seorang auditor yang telah memiliki banyak pengalaman 
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kerja tentunya akan mengerti dan mentaati peraturan serta standar – standar 

etika yang telah ditetapkan oleh profesinya dalam perusahaan, mengerti atas 

tindakan yang dilakukan, sehingga auditor yang memiliki banyak 

pengalaman kerja cenderung berperilaku lebih etis daripada auditor yang 

memiliki sedikit pengalaman kerja. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nugrahaningsih (2005), dan 

Ustadi dan Utami (2005) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja auditor 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


