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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam dunia bisnis saat ini, auditor merupakan salah satu profesi yang 

mempunyai peran yang sangat penting. Eksistensi auditor dari waktu ke waktu juga 

semakin diakui. 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 

(Herawaty dan Susanto, 2009). Audit terhadap laporan keuangan dilakukan untuk 

menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang disajikan telah sesuai 

dengan kriteria tertentu. Pada umumnya kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang 

berlaku secara umum. 

Kepercayaan dari publik yang diberikan kepada auditor untuk membuktikan 

kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan haruslah di 

laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat karena pentingnya peran auditor 

tersebut, maka setiap auditor dituntut untuk mempunyai pengetahuan, pemahaman dan 

penerapan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Auditor 

sebagai pekerjaan yang profesional harus mampu menghadapi berbagai tekanan yang 

mucul baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, auditor profesional 

seharusnya dapat mengerjakan tugasnya dengan berlandaskan pada etika profesi 

maupun standar moral yang berlaku. 
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Auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa kewajaran laporan 

keuangan perusahaan, diatur berdasarkan kode etik. Menurut Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia, kode etik adalah prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan 

oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Jaringan KAP. Kode 

etik ini memberikan suatu kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika 

profesi. Adapaun kode etik profesi tersebut yaitu Prinsip Integritas, Prinsip 

Objektivitas, Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian 

Professional, Prinsip Kerahasiaan, dan Prinsip Perilaku Professional.  

Etika dalam profesi auditor merupakan panduan bagi perilaku auditor sebagai 

suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap klien, masyarakat, anggota profesi, dan 

dirinya sendiri. Tanpa etika, profesi auditor tidak akan ada, karena fungsi auditor 

diantaranya adalah penyedia informasi yang tidak hanya bertindak untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi pengambil keputusan, tetapi juga bertindak sesuai dengan 

moral dan nilai-nilai yang berlaku. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua 

profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum (Putra, 

2015) .  

Arens et al (2006:98) menyatakan bahwa etika dapat didefinisikan secara luas 

sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Perilaku beretika merupakan 

hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib. Nilai-nilai 

dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku 
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tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku 

etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perorangan dan norma-norma sosial 

dianggap benar. Kerr dan Smith (1995) dalam Febrianty (2010) menyatakan bahwa 

perilaku etis dan pendidikan merupakan hal yang kritis dalam masyarakat modern, 

dunia bisnis, dan profesi akuntansi. Ketika perilaku etis hilang dari dalam diri akuntan, 

maka kredibilitas profesi akuntansi ada dalam bahaya (Putra, 2015). 

Meningkatnya isu-isu etika dalam dunia bisnis modern pada saat sekarang ini 

dan maraknya kasus kecurangan, penipuan, penyogokan atau suap serta pelanggaran 

etika lain dalam dunia bisnis yang melibatkan para auditor membuat kepercayaan 

masyarakat terhadap auditor mulai menurun. Seorang auditor dalam menjalankan 

profesinya sebagai pemeriksa kewajaran suatu laporan keuangan sudah diatur 

berdasarkan suatu kode etik profesi yang disebutkan diatas, namun kode etik tersebut 

sering diabaikan. 

Issue mengenai etika auditor sangat menarik untuk dibahas pada saat sekarang 

ini. Kasus terbaru yang menimpa auditor dan Kantor Akuntan Publik adalah Kantor 

Akuntan Publik mitra Ernst and Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwanto, 

Suherman & Surja yang dihukum oleh Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan 

Publik (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) Amerika Serikat 

karena telah melanggar kode etik profesi akuntan publik. Kantor Akuntan Publik mitra 

Ernst and Young’s (EY) telah gagal memberikan bukti yang mendukung perhitungan 

atas sewa lebih dari 4.000 menara seluler seperti yang tertera dalam laporan keuangan 

salah satu operator telekomunikasi Indonesia yang diauditnya.  Kantor Akuntan Publik 
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mitra Ernst and Young’s (EY) secara tergesa-gesa mengeluarkan laporan audit wajar 

tanpa pengecualian untuk kliennya sedangkan bukti temuan audit belum mencukupi. 

Anggota dari jaringan global Ernst & Young itu dihukum membayar denda US$ 1 juta 

ke PCAOB. Dua mitra auditor di KAP Purwantono, Suherman & Surja, juga terkena 

sanksi. Hukuman denda juga diberikan kepada Partner EY Indonesia Roy Iman 

Wirahardja sebesar US$20.000 atau setara Rp266 juta dan larangan berpraktik selama 

5 tahun, serta mantan Direktur EY Asia-Pasifik James Randall Leali sebesar 

US$10.000 atau setara Rp133 juta dan larangan berpraktik selama setahun. Kantor 

akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, 

Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) 

kepada regulator Amerika Serikat (bisnis.tempo.co). Kesepakatan itu diumumkan oleh 

Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting 

Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu 

merupakan insiden terbaru yang menimpa auditor kantor akuntan publik, sehingga 

menimbulkan keprihatinan apakah auditor dan kantor akuntan publik bisa menjalankan 

praktek usahanya sesuai dengan kode etik. 

Berdasarkan dari beberapa kasus yang menimpa auditor tersebut, pengguna 

laporan keuangan mulai mempertanyakan eksistensi auditor yang seharusnya mampu 

menyelesaikan pekerjaannya tanpa melakukan pelanggaran etika. Penekanan 

pentingnya etika khususnya bagi profesional di bidang akuntansi semakin menjadi 

perhatian. Adanya pengaruh etika yang ada dalam diri seorang auditor akan 

mempengaruhi perilaku auditor dan etis tidaknya keputusan yang diambil.  Oleh karena 
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itu, diperlukan auditor yang mampu memahami dan menerapkan etika dalam 

menjalankan pekerjaan profesionalnya agar kasus-kasus tersebut tidak terulang 

kembali dan agar auditor mendapatkan kepercayaan dari publik.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku etis auditor adalah orientasi etis, locus of control, dan equity 

sensitivity.  Orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai etika 

itu sendiri. Orientasi etis terbagi atas idealisme dan relativisme. Penelitian tentang 

pengaruh orientasi etis (ethical orientation) terhadap  perilaku etis  merupakan hal yang 

menarik untuk  diteliti. Hal ini dikarenakan perilaku etis seseorang akan berpengaruh  

dalam pengambilan  keputusan  ketika menghadapi dilema etis. Hasil penelitian dari 

Asana (2013) menunjukkan bahwa orientasi etis yang terbagi atas idealisme dan 

relativisme berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Sedangkan penelitian dari 

Helmayunita (2015) memberikan hasil bahwa orientasi etis relativisme tidak 

berpengaruh dan orientasi idealisme berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Hasil 

penelitian yang tidak konsisten ini menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji 

kembali pengaruh orientasi etis terhadap perilaku etis auditor. 

Menurut Rotter dalam Susanti (2014) locus of control adalah cara pandang 

seseorang terhadap suatu peristiwa, dimana seseorang tersebut dapat atau tidak 

mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. Hasil penelitian dari Putra (2015) 

menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh terhadap perilaku etis. Sedangkan 

hasil dari penelitian dari Febrianty (2010) menunjukkan  bahwa locus of control tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis. Hasil penelitian yang tidak konsisten ini 

menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh locus of control 

terhadap perilaku etis auditor. 

Equity sensitivity merupakan suatu persepsi seseorang terhadap keadilan 

dengan membandingkan antara inputs dan outcomes yang diperoleh dari orang lain 

(Ustadi & Utami, 2005) dalam Widiastuti (2015). Hasil penelitian dari Widiastuti 

(2015) menunjukkan bahwa equity sensitivity berpengaruh terhadap perilaku etis 

auditor. Sedangkan hasil dari penelitian  Lucyanda dan Endro (2012) menunjukkan 

bahwa equity sensitivity tidak berpengaruh terhadap perilaku etis auditor. Hasil 

penelitian yang tidak konsisten ini menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji 

kembali pengaruh equity sensitivity terhadap perilaku etis auditor. 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Helmayunita 

(2015) dengan judul pengaruh orientasi etika dan locus of control terhadap perilaku 

etis akuntan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel equity 

sensitivity. Perbedaan juga terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian 

sebelumnya dilakukan di Kantor Akuntan Publik di wilayah Padang dan Pekanbaru, 

sedangkan penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Akuntan Publik di wilayah 

Pekanbaru dikarenakan keterbatasan wilayah penelitian. 

 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul 

“Pengaruh Orientasi Etis, Locus Of Control, dan Equity Sensitivity Terhadap 
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Perilaku Etis Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah 

Pekanbaru)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah adanya ketidakkonsistenan hasil 

penelitian terdahulu mengenai perilaku etis auditor. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh orientasi etis idealisme terhadap perilaku etis auditor? 

2. Bagaimana pengaruh orientasi etis relativisme terhadap perilaku etis auditor? 

3. Bagiamana pengaruh locus of control  terhadap perilaku etis auditor? 

4. Bagaimana pengaruh equity sensitivity terhadap perilaku etis auditor? 

5. Bagaimana pengaruh orientasi etis idealisme, orientasi relativisme, locus of control, 

dan equity sensitivity secara simultan terhadap perilaku etis auditor? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh orientasi etis idealisme terhadap perilaku etis auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh orientasi etis relativisme terhadap perilaku etis auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh locus of control terhadap perilaku etis auditor. 

4. Untuk menguji pengaruh equity sensitivity terhadap perilaku etis auditor. 
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5. Untuk menguji pengaruh orientasi etis idealisme, relativisme, locus of control,dan 

equity sensitivity berpengaruh secara simultan terhadap perilaku etis auditor. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  berikut:   

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi dan tambahan literature bagi peneliti selanjutnya serta 

pengembangan teori terkait pengaruh orientasi etis, locus of control, dan equity 

sensitivity terhadap perilaku etis auditor. Hal tersebut juga berkaitan dengan 

akuntansi keperilakuan, teori etika, dan auditing. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi 

penulis serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah 

diperoleh selama perkuliahan. Selain itu menjadi salah satu pra syarat 

kelulusan dan melengkapi penilaian akhir dalam penulisan skripsi ini. 

b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Akuntan Publik dalam 

pengambilan keputusan perekrutan dan promosi karyawan. Selain itu, 

Kantor Akuntan Publik juga diharapkan mampu mempertahankan dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat yang semakin turun melalui 

meningkatnya hasil kualitas audit yang dilandasi oleh kode etik yang baik. 
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c. Bagi Auditor 

Diharapkan dengan penelitian ini, auditor dapat membantu dan 

meningkatkan kualitasnya dalam pengambilan keputusan audit, serta dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam memberikan opini. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang secara 

garis besar sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijabarkan kajian pustaka yang berkaitan dengan variabel, 

pandangan islam tentang perilaku etis auditor, kajian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan pengukuran 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini disajikan tentang pengujian atas hipotesis dan menyajikan 

hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta pembahasan tentang hasil 
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analisis yang dikaitkan dengan alat uji yang digunakan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang rangkaian terakhir penulisan yang berisi 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari 

penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

 


