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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengambilan keputusan bagi auditor

Setiap organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan

yang menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dipertanggung

jawabkan sebagai keputusan etik. Menurut Nuryanto (2001), keputusan (decision)

berarti pilihan (choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Semantara

menurut Morgan dan Cerullo yang dikutip oleh Nuryanto (2001), keputusan

adalah: “Sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang

terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.”

Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa sebelum keputusan ini 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. Tetapi jika kita memperhatikan

konsekuensi dari suatu keputusan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada

satupun keputusan yang akan dapat menyenangkan setiap orang.

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

digabungkan dengan laporan keuangan dalam laporan tahunan kepada pemegang

saham dan menjelaskan ruang lingkup audit dan temuan-temuan audit. Temuan

tersebut diekspresikan dalam bentuk pendapat (opinion) mengenai kewajaran
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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 pemeriksaanya dalam suatu

pemeriksaan umum (general audit), auditor akan memberikan suatu laporan

akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan. Lembaran opini

merupakan tanggung jawab auditor dimana auditor memberikan pendapatnya

terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan

merupakan tanggung jawab manajemen.

2.1.2 Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional menurut Cooper dan Sawaf dalam Noor dan

Sulistyawati (2010) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan

merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi

sebagai  sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi

menuntut pemilikan perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada

diri dan orang lain serta menanggapi nya dengan tepat, menerapkan secara efektif

energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Goleman (2005) mendefenisikan

kecerdasan emosional sebagai berikut: kecerdasan emosional adalah kemampuan

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri,

serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan

orang lain. Secara konseptual, kerangka kerja kecerdasan emosional yang

dikemukakan oleh Goleman (2001) meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:
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a. Kesadaran Diri (Self Awarness)

Self Awareness adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan

dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu pengambilan

keputusan diri sendiri, memiliki tolok ukur yang realistis atas

kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat

b. Pengaturan Diri (Self Management)

Self Management adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan

dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa sehingga berdampak

positif pada pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan pada kata hati, serta

sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran dan

mampu pulih kembali dari tekanan emosi.

c. Motivasi Diri (Self Motivation).

Self Motivation merupakan hasrat yang paling dalam untuk

menggerakkan dan menuntun dirimenuju sasaran, membantu

pengambilaninisiatif serta bertindak sangat efektif, danmampu untuk

bertahan dan bangkit darikegagalan dan frustasi.

d. Empati (Emphaty)

Empathy merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakakan orang

lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menumbuhkan

hubungan saling percaya, serta mampu menyelaraskan diri dengan

berbagai tipe hubungan.
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2.1.3 Kecerdasan Intelektual

Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang

membedakan kualitas orang yang satu dengan orang yang lain, kecerdasan

intelektual lazim disebut dengan inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan

kognitif yang dimiliki organisme untuk menyesuaikan diri secara efektif pada

lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor

genetik (Galton, dalam Meirnayati, 2005). Istilah inteligensi dengan pengertian

yang luas dan bervariasi, tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh

anggota – anggota berbagai disiplin ilmu (Sternberg dalam Anastasi, 1997:219).

Indikator kecerdasan intelektual yang dikemukakan oleh Stenberg dalam

Dwijayanti,(2009)  yaitu:

a. Kemampuan memecahkan masalah

Kemampuan memecahkan masalah yaitu mampu menunjukkan

pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, mengambil keputusan

tepat, menyelesaikan masalah secara optimal, menunjukkan pikiran jernih.

b. Intelegensi verbal

Intelegensi verbal yaitu kosa kata baik, membaca dengan penuh

pemahaman, ingin tahu secara intelektual, menunjukkan keingintahuan

c. Intelegensi praktis

Intelegensi praktis yaitu situasi, tahu cara mencapai tujuan, sadar terhadap

dunia sekeliling, menunjukkan minat terhadap dunia luar.
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2.1.4 Kecerdasan Spritual

Kecerdasan spiritual merupakan perasaan terhubungkan dengan diri

sendiri, orang lain dan alam semesta secara utuh. Pada saat orang bekerja, maka ia

dituntut untuk mengarahkan intelektualnya, tetapi banyak hal yang membuat

seseorang senang dengan pekerjaannya. Seorang auditor dapat menunjukkan

kinerja yang optimal apabila ia sendiri mendapatkan kesempatan untuk

mengekspresikan seluruh potensi dirinya sebagai manusia. Hal tersebut akan

dapat muncul apabila seseorang dapat memaknai setiap pekerjaannya dan dapat

menyelaraskan antara emosi, perasaan dan otak. Kecerdasan spiritual

mengajarkan orang untuk mengekspresikan dan memberi makna pada setiap

tindakannya, sehingga bila ingin menampilkan kinerja yang baik, maka

dibutuhkan kecerdasan spiritual, (Munir,2003).

Kecerdasan spiritual sebagai rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan

yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk

melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasnya, juga memungkinkan

kita bergulat dengan ihwal baik dan jahat, membayangkan yang belum terjadi

serta mengangkat kita dari kerendahan. Kecerdasan tersebut menempatkan

perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya,kecerdasan

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bernilai dan

bermakna, dalam buku Zohar dan Marshall ( 2008 :25).
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2.1.5 Etika Profesi

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

pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila, serta

agama (Martandi dan Suranta, 2006). 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.

Menurut Socrates yang dimaksud dengan tindakan etis adalah tindakan

yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik, prosedur,

maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai. Dalam hal etika, sebuah profesi harus

memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan

khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban

profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode Etik Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota,

baik yang berpraktik sebagai auditor, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada

instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan. Etika profesional

bagi praktik auditor di Indonesia dikeluarkan oleh IAI (Sihwahjoeni dan Gudono,

2000). kode etik IAI dibagi menjadi empat bagian beriku ini: (1) Prinsip Etika, (2)

Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, (4) Tanya dan Jawab. Dan setiap

praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi ini, yaitunya: (a). Prinsip

integritas, (b). Prinsip Objektivitas, (c). Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan

dan kehati-hatian, (d). Prinsip kerahasian, (e). Dan prinsip berprilaku

profesional(IAI 2008).
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Dalam hal ini, prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika

yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional 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. Interpretasi etika merupakan

interpretasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Kompartemen setelah

memperlihatkan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan

lainnya, sebagai panduan penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk

membatasi lingkup penerapannya. Tanya dan jawab memberikan penjelasan atas

setiap pertanyaan dari anggota Kompartemen tentang Aturan Etika beserta

interpretasinya. Dalam Kompartemen Akuntan Publik, Tanya dan Jawab ini

dikeluarkan oleh Dewan Standar  Profesional  Akuntan Publik (Mulyadi, 2002).

Kode`etik profesi diharapkan dapat membantu para auditor untuk mencapai mutu

pemeriksaan pada tingkat yang diharapkan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan

bagi auditor.

Menurut Goleman makin kompleks pekerjaan,makin penting kecerdasan

emosi. Emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh.

Tanpa kecerdasan emosi, seseorang tidak akan mampu menggunakan kemampuan

kognitif merekasesuai dengan potensi yang maksimum.Widagdo (2001)

menyatakan seseorang dengan kecerdasan emosional yang berkembang dengan
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baik, kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu

menguasai kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas.

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi

sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga

memberikan dampak positif. Kecerdasan emosional yang berkembang dengan

baik, kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu

menguasai kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas.

Demikian halnya sebagai seorang auditor kecerdasan emosional

diperlukan untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan guna

mendeteksi kebenaran atas laporan keuangan yang disajikan klien, Kusuma

(2012). Dimana kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap ketepatan

dalam pengambilan keputusan bagi seorang auditor.

2.2.2 Hubungan antara kecerdasan intelektual dan pengambilan keputusan

bagi auditor.

Seorang auditor tanpa memiliki kecerdasan intelektual dia tidak akan

mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang ia peroleh baik dalam

bidang akuntansi maupun auditing disalam melaksanakan tugasnya. Sehingga

auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan dengan baik, dimana hasil

pemeriksaan tersebut menjadi tolak ukur auditor dalam menentukan dalam

mengambil keputusan bagi auditor. ini berarti kecerdasan intelektual berpengaruh

terhadap ketepatan pengambilan keputusan bagi auditor.

Seorang auditor selain wajib memegang teguh aturan etika profesi yang

berlaku, di dalam bekerja hingga menentukan opini audit seorang auditor juga
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dituntut untuk menggunakan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan

intelektualnya. Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan

lebih dari satu pertimbangan rasional.

2.2.3 Hubungan antara kecerdasan spritual dengan pengambilan

keputusan bagi auditor.

Kecerdasan spiritual adalah landasan untuk membangun kecerdasan

intelektual dan kecerdasan emosional. Apabila auditor mempunyai kecerdasan

spiritual yang tepat, skandal dan manipulasi tindakan yang dilakukan oleh auditor

tidak dapat terjadi (Hanafi, 2010). Yang juga didukung dalam penelitian

Wijayanti (2010) bahwa seorang auditor selain dituntut untuk menggunakan

independensinya, didalam bekerja juga dituntut untuk menggunakan kecerdasan

spiritualnya.

Adakalanya auditor didalam mengumpulkan informasi mengalami

kesulitan kesulitan seperti misalnya adanya pembatasan dari pihak manajemen

dan karyawan maupun pihak lain yang terkait, informasi yang ditutupi atau

dokumen yang tidak dapat ditemukan. Kesulitan tersebut akan diatasi oleh auditor

melalui kecerdan spiritualnya yang tinggi yang membantu auditor untuk tetap

dapat bertahan, mencari alternative lain hingga dapat mengumpulkan bukti

secaramaksimal yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
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2.2.4 Hubungan antara etika profesi dengan pengambilan keputusan bagi

auditor.

Menurut Hery (2006), Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti

menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pada

pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil (fair)

serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran atau keadaan yang

sebenarnya. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu

pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan

etis yang telah dibuat, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pemahaman auditor

atas pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan

memerlukan suatu ukuran.

Akuntan yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman

pedoman yang mengikat seperti kode etik dalam hal ini adalah Kode Etik Akuntan

Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya akuntan publik memiliki

arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan

auditor.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peran penelitian sebelumnya sangat berguna bagi penulis untuk melakukan

penelitian ini lebih lanjut. Penelitian ini dibuat dengan mengacu beberapa

penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

penelitian ini masih menghasilkan penemuan yang berbeda - beda. Hal inilah
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yang menjadi salah satu sebab permasalahan ini sangat menarik untuk ditinjau dan

diteliti kembali.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO Peneliti Tahun Topik Peneltian Hasil Penelitian

1 RENDIANTO
DOZER IMANI

2014 Pengaruh
kecerdasan
emosional,
kecerdasan
intelektual dan
etika profesi
terhadap kinerja
Auditor di kantor
akuntan publik
Yogyakarta

Kecerdasan
Emosional,
Kecerdasan
Intelektual dan
Etika Profesi
berpengaruh
positif terhadap
Kinerja Auditor.

2 Henda Sandika
Kusuma

2011 Pengaruh
Pelaksanaan Etika
Profesi dan
Kecerdasan
Emosional
Terhadap
Pengambilan
Keputusan bagi
Auditor (Studi
Empiris Pada
KAP dan BPK
Semarang)

Etika profesi dan
kecerdasan
emosional
berpengaruh
positif terhadap
pengambilan
keputusan bagi
auditor.

3 APRILIAN
ORGAWAN
RANOEL

2015 Pengaruh Etika
Profesi,
Kecerdasan
Intelektual,
Kecerdasan
Emosional,
Kecerdasan
Spritual terhadap
Opini Auditor.

Etika Profesi,
Kecerdasan
intelektual,
Kecerdasan
Emosional,
Kecerdasan
Spritual
berpengaruh
positif terhadap
Opini Auditor.
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4 Nugroho, Suharti
dan Laksana

2008 Pengaruh
Kemampuan
Intelektual,
dan Kemampuan
Emosional
Terhadap Kinerja
Auditor

Kemampuan
Intelektual dan
Kemampuan
Emosional
berpengaruh
positif terhadap
Kinerja Auditor.

5 Choiriah 2013 Pengaruh
Kecerdasan
Emosional,
Kecerdasan
Intelektual,
Kecerdasan
Spiritual dan
Etika Profesi
terhadap Kinerja
Auditor dalam
KAP.

Kecerdasan
Emosional,
Kecerdasasan
Intelektual
Kecerdasan
Spritual dan Etika
Profesi
Berpengaruh
positif terhadap
Kinerja Auditor.

2.4 Pandangan Islam

Sebagai seorang muslim kita sudah diberi ALLAH SWT. Alqur’an dan

Sunnah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak

boleh melenceng dari ajaranya. Termasuk didalamnya bagaimana kita ber etika

dalam bekerja dan mengambil sebuah keputusan.Sebagaimana dijelaskan dalam

surat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Hajj ayat46 sebagai berikut:
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الَّھَ  َیْرجُ و َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  الَّھِ  َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ 

َكثِیًرا الَّھَ  َوَذَكرَ  اْآلِخرَ  َواْلَیْومَ 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab 21)

maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai

telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah

mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (Qs. Al-Hajj

46)

2.5 Kerangka Konseptual

Kinerja seorang auditor adalah merupakan hasil evaluasi terhadap

pekerjaan auditor dalam pemeriksaan yang diukur berdasarkan standar audit yang

berlaku. Didalam proses kinerjanya seorang auditor dihadapkan banyak tantangan

untuk mewujudkan proses audit dan hasil audit yang transparan dan akuntabilitas.

Banyak hal yang mempengaruhi seorang auditor dapat bertindak sesuai apa yang

menjadi tanggung jawabnya dan kewajibanya.

Dimulai dari kecerdasan emosional seorang auditor yang mempengaruhi

kepekaan. Disamping itu kecerdasan secara intelektual juga mempengaruhi proses
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auditor didalam melakukan pemeriksaan, karena kecerdasan intelektual berkaitan

dengan bagaimana sistem kerja dari seorang auditor dalam memecahkan masalah,

bahkan kecerdasan spritual dapat mengontrol diri seorang auditor, dan yang

terakhir etika profesi juga berkaitan sejauh mana moral seorang auditor dalam

berkomitmen untuk menciptakan proses audit yang jujur, transparan, akuntabilitas

dan dapat dipertanggung jawabkan.

Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi

sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga

memberikan dampak positif. Kecerdasan emosional yang berkembang dengan

Kecerdasan
Emosional

(X1)

Etika Profesi

(X4)

Kecerdasan
Intelektual

(X2)

Pengambilan

Keputusan Auditor

(Y)
Kecerdasan Spritual

(X3)
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baik, kemungkinan besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu

menguasai kebiasaan berfikir yang mendorong produktivitas.

Demikian halnya sebagai seorang auditor kecerdasan emosional

diperlukan untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan guna

mendeteksi kebenaran atas laporan keuangan yang disajikan klien, Kusuma

(2012). Dimana kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap ketepatan

dalam pengambilan keputusan bagi seorang auditor.

H1 : kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pengambilan

keputusan bagi auditor.

Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari

satu pertimbangan rasional, yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku

dalam memberikan opini audit.

Apabila di dalam pengambilan keputusan baik auditor junior maupun

auditor senior hanya mematuhi etika profesinya saja, tanpa kecerdasan

intelektualnya auditor tidak dapat mengambil keputusan audit dengan benar

karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan

pengalamannya baik dalam bidang akuntansi maupun disiplin ilmu lain yang

relevan didalam melaksanakan tugasnya.Sehingga auditor tidak dapat melakukan

pemeriksaan dengan baik, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi tolak ukur

auditor dalam pengambilan keputusan, ini berarti kecerdasan intelektual

berpengaruh terhadap ketepatan pengambilan keputusan bagi auditor.

H2 :Kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap pengambilan

keputusan bagi auditor.
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Apabila auditor mempunyai kecerdasan spiritual yang tepat, skandal dan

manipulasi tindakan yang dilakukan oleh auditor tidak dapat terjadi (Hanafi,

2010). Yang juga didukung dalam penelitian Wijayanti (2010) bahwa seorang

auditor selain dituntut untuk menggunakan independensinya, didalam bekerja juga

dituntut untuk menggunakan kecerdasan spiritualnya. adakalanya auditor didalam

mengumpulkan informasi mengalami kesulitan kesulitan seperti misalnya adanya

pembatasan dari pihak manajemen dan karyawan maupun pihak lain yang terkait,

informasi yang ditutupi atau dokumen yang tidak dapat ditemukan. Kesulitan

tersebut akan diatasi oleh auditor melalui kecerdan spiritualnya yang tinggi yang

membantu auditor untuk tetap dapat bertahan, mencari alternative lain hingga

dapat mengumpulkan bukti secara maksimal yang akan mempengaruhi

kesimpulan pemeriksaan/audit.

Semakin tinggi kecerdasan spiritual seseorang auditor akan semakin

mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan bagi auditor itu sendiri. Hal ini

berarti bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap ketepatan pengambilan

keputusan bagi auditor itu sendiri.

H3 : Kecerdasan Spritual berpengaruh positif terhadap pengambilan

keputusan bagi auditor.

Menurut Hery (2006), Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti

menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pada

pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil (fair)

serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran atau keadaan yang

sebenarnya. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu

pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan
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etis yang telah dibuat, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pemahaman auditor

atas pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan

memerlukan suatu ukuran.

Akuntan yang profesional dalam menjalankan tugasnya memiliki

pedoman-pedoman yang mengikat seperti kode etik dalam hal ini adalah Kode

Etik Akuntan Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya akuntan

publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan

dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil

keputusan auditor.

H4 Etika profesi pengaruh positif Terdapat terhadap pengambilan keputusan

auditor.


