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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Teori Etika  

Etika menjadi salah satu panduan bagi profesi auditor dalam 

mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya (Januarti, 2011). Auditor 

Kantor Akuntan Publik adalah salah satu profesi yang tidak dapat lepas dari 

permasalahan etika. Hal tersebut dibuktikan melalui pemberian sanksi oleh 

Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik (Public Company 

Accounting Oversight Board/PCAOB) Amerika Serikat kepada Kantor 

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

Purwanto, Suherman & Surja karena telah melanggar kode etik profesi 

akuntan publik pada tahun 2017 ini. KAP tersebut tergesa-gesa mengeluarkan 

laporan audit wajar tanpa pengecualian pada tahun 2011 yang lalu untuk 

kliennya sedangkan bukti temuan audit belum mencukupi. Kasus ini 

terungkap ketika Kantor Akuntan Publik mitra Ernst and Young’s (EY) di AS, 

melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. 

Etika adalah dasar peradaban modern, hal ini mendukung kesuksesan 

fungsional yang hampir selalu ada di setiap aspek masyarakat, dari kehidupan 

keluarga sehari-hari hingga hokum, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Etika 
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merujuk pada suatu sistem atau rule of conduct yang didasarkan pada tugas 

dan kewajiban moral yang mengindikasi bagaimana seorang individu 

seharusnya berinteraksi dengan lainnya dalam masyarakat (Messier et al, 

2014:216). Messier et al (2014) dalam bukunya “Auditing and Assurance 

Services” SM Mintz mengusulkan bahwa ada tiga metode atau teori dari sikap 

etis yang dapat memandu analisis isu etis dalam akuntansi, yaitu 

1) Utilitarianisme Theory 

Teori utilitarianisme mengakui bahwa pembuatan keputusan 

melibatkan trade-off antara manfaat dan beban tindakan alternatif, dan dia 

berfokus pada konsekuensi suatu tindakan tertentu pada individual yang 

terpengaruh. Teori tersebut mengajukan bahwa kepentingan semua pihak 

terpengaruh, tidak hanya kepentingan sendiri yang harus 

dipertimbangkan.dari perspektif ini, suatu tindakan sesuai prinsip utilitas 

hanya jika tindakan tersebut menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan 

yang lebih banyak daripada tindakan yang mungkin lainnya. Satu bentuk 

utilitarianisme menyebutkan bahwa aturan memiliki posisi sentral dalam 

pertimbangan moral karena konsekuensi buruk yang mungkin akan 

timbul jika semua orang memilih untuk melanggarnya. Pendekatan ini 

memiliki signifikansi bagi auditor, yang diekspektasi untuk mengikuti 

code of professional conduct dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Satu kerugian dalam mengaplikasikan teori utilitarian pada dilema etis 

adalah sering kali sulit untuk mengukur biaya dan manfaat potensial 
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tindakan yang dilakukan. Selain itu mungkin juga sulit untuk 

menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat ketika 

kepentingan tersebut berkonflik satu sama lain. 

2) Deontologi Theory atau Pendekatan berbasis hak 

Pendekatan berbasis hak mengamsusikan bahwa individu memiliki hak-

hak tertentu dan individu lainnya memiliki tugas untuk menghargai hak 

terebut. Oleh karena itu, seorang yang pembuat keputusan yang mengikuti 

teori hak seharusnya mengambil suatu tindakan hanya bila itu tidak 

melanggar hak individu lain. Menurut konsep yang dikenal sebagai 

“sudut pandang moral” auditor harus bersedia melihat isu melalui 

perspektif pihak lain dan menempatkan kepentingan pemangku 

kepentingan, seperti investor, kreditur, di atas kepentingan mereka sendiri 

atau KAP-nya. 

3) Pendekatan berbasis keadilan 

Pendekatan berbasis keadilan mengulas isu mengenai kesetaraan, 

kelayakan (fairness), dan ketidakberpihakan. Teori keadilan melibatkan 

dua prinsip dasar. Prinsip pertama menyatakan bahwa tiap orang memiliki 

hak untuk kebebasan personal pada derajat tertinggi yang masih harmonis 

dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa tindakan 

sosial dan ekonomik seharusnya menjadi keuntungan  bagi semua  orang 

dan manfaat tersebut tersedia bagi semuanya. Didalam pendekatan ini, 
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auditor mempertimbangkan apa keputusan yang paling adil dalam 

konteks alokasi sumber daya antar pihak yang berkepentingan. 

 

2.1.2 Etika  

Etika dalam bahasa latin adalah “ethica” yang berarti falsafah moral. 

Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti 

adat istiadat/kebiasaan yang baik. Etika merupakan suatu prinsip moral dan 

perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang 

dilakukannya dipandang masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan 

meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Arens et al, 2006:98). 

Istilah etika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia (2013) memilki tiga 

arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat. Bertens (2007) dalam Widiastuti (2015) 

merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian:  

a) Etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang 

menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkahnya.  

b) Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik  

c) Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu hal baik dan buruk. 

 

Menurut Ward et al., etika meliputi suatu proses penentuan yang 

kompleks tentang apa yang seharusnya dilakukan sseorang dalam situasi 

tertentu yang disifati oleh kombinasi dari pengalaman dan pembelajaran 

masing-masing individu (Tikollah, 2006 dalam Susanti (2014)).  
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Ada enam nilai etika utama menurut Josephson institute, dalam 

(Arens, 2006:99):  

a) Dapat dipercaya (trustworthiness), termasuk kejujuran, integritas, 

keandalan dan kesetiaan.  

b) Rasa hormat (respect), termasuk nilai kesopanan, kepatutan, 

penghormatan, toleransi, dan penerimaan.  

c) Tanggung jawab (responsibility), berarti tanggung jawab terhadap tindakan 

yang dilakukannya dan memberikan batasan.  

d) Kewajaran (fairness), termasuk keadilan dalam mengatasi masalah.  

e) Kepedulian (caring), berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan 

orang lain termasuk berperilaku empati  

f) Kewarganegaraan (citizenship), termasuk mematuhi hukum dan 

menjalankan norma yang telah ditetapkan. 

 

Jika berbicara tentang perilaku dan keinginan untuk mengubah 

perilaku atau menciptakan perilaku yang diinginkan, pertama-tama yang perlu 

diketahui adalah hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut dan 

seberapa kuat pengaruh itu. Faktor-faktor individual terbukti merupakan 

faktor yang signifikan untuk memprediksi perilaku etis seseorang. Terdapat 

empat variabel yang mempengaruhi perilaku individual yaitu karakter 

biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Kepribadian 

merupakan organisasi dinamis didalam masing-masing sistem psikosifik yang 
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menetukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya, dalam kepribadian ini 

termasuk diantaramya orientasi etis, locus of control, dan equity sensitivity 

(Ustadi dan Utami dalam Susanti, 2014).  

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa etika 

merupakan seperangkat peraturan/norma yang mangatur dan panutan bagi 

manusia dalam berperilaku sehingga dapat ditentukan mana perilaku yang etis 

dan tidak etis, dimana etis atau tidak etisnya seseorang dalam berperilaku 

ditentukan oleh karakter biografis, kemampuan kepribadian, dan 

pembelajaran. 

 

2.1.3 Audit 

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan (Messier et al, 2014:12). 

Menurut Arens et al (2006:4) :“Auditing is the accumulation and 

evaluation of evidence about information to determine and report on the 

degree of correspondence between the information and established criteria. 

Auditing should be done by a competent independent person”.  
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Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Auditing adalah proses 

pengumpulan, dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat 

diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang 

kompeten dan independen untuk melaporkan dan menentukan kesesuaian 

informasi yang dimaksud yang dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 

Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. 

Sedangkan audit menurut ASOBAC (A Statement of Basic Auditing 

Concepts) adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-

tindakan dan kejadiankejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan 

dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan 

proses pengumpulan dan pengevaluasian atas sebuah informasi untuk 

membuktikan bahawa informasi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

 

2.1.4 Aspek Keprilakuan dalam Audit  

Akuntansi berfungsi menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai 

pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi 

terdiri dari beberapa konsentrasi, salah satunya adalah audit. Aktivitas audit 

muncul dari hubungan keagenan yang timbul antara pihak pemberi tugas yang 
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disebut prinsipal dan penerima tugas yang disebut agen. Djakman menyatakan 

bahwa prinsipal mempekerjakan agen untuk mendelegasikan wewenang 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu entitas (Asana, 

2013). 

Audit berfungsi sebagai salah satu penyedia informasi kepada kedua 

pihak untuk dapat menghindari munculnya masalah-masalah keagenan. Jensen 

dan Meckling (1976) dalam Asana (2013).menyatakan bahwa agen tidak 

selalu bertindak yang terbaik untuk prinsipal, sehingga audit juga diharapkan 

dapat mengurangi kemungkinan tersebut. Audit pada saat ini menjadi bagian 

penting dalam perkembangan akuntansi. Tingginya pemahaman masyarakat 

umum atas pentingnya fungsi audit meningkatkan peran auditor dan 

lembaganya (Asana, 2013). 

 Mengacu pada definsi audit, dapat disimpulkan bahwa audit adalah 

proses pembuktian oleh pihak independen terhadap suatu asersi manajemen 

dengan menggunakan pertimbangan dan bukti. Menurut Siegel dan Marconi 

(1989), auditor harus dapat melepaskan diri dari faktor personalitas saat 

melaksanakan aktivitas audit. Personalitas bisa menyebabkan kegagalan audit 

dan risiko yang tinggi bagi auditor. Ada dua kondisi yang dihadapi oleh 

auditor. Pertama, auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka pada lingkungan 

audit. Kedua, auditor harus selaras serta sinergi dalam pekerjaan kelompok, 

sehingga muncul interaksi yang akan menimbulkan proses keperilakuan. 

Suartana (2010) berpendapat bahwa akuntansi keperilakuan merupakan 
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bagian dari disiplin akuntansi yang mengkaji hubungan perilaku manusia dan 

sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi dimana  manusia 

dan sistem akuntansi itu berada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek 

keperilakuan dalam audit. 

 

2.1.5 Perilaku Etis Auditor 

Menurut Messier et al  (2014: 217) perilaku etis merupakan perilaku 

yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum 

sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. 

Perilaku etis auditor adalah suatu kemampuan auditor untuk 

mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan audit, dengan cara 

mengakui masalah etika yang timbul pada saat audit (Kurniawan, 2013). 

Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu (karyawan) yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian 

menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku.  

Widiastuti (2015) dalam penelitianya menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku etis yaitu: 

1) Budaya organisasi  

Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang 

lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan 
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bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap 

perilaku pada organisasi. 

2) Kondisi politik  

Kondisi politik merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara 

atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pencapaian itu 

dipengaruhi oleh perilaku-perilaku insan/individu atau kelompok guna 

memenuhi hak dan kewajibannya. 

3) Perekonomian global  

Perekonomian global merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya 

materian individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia. Perekonomian global merupakan suatu ilmu 

tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada 

melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. 

Kemudian mengenai prinsip-prinsip etis yang dikemukakan oleh Arens 

et al (2006:99) adalah: 

1) Tanggung Jawab  

Dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai profesional, para anggota 

harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif 

dalam semua aktivitas mereka. 

2) Kepentingan Publik  
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Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa 

agar dapat melayani kepentingan publik, serta menunjukkan komitmennya 

dan profesionalnya. 

3) Integritas  

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota 

harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat 

integritas tinggi. 

4) Objektivitas dan Independensi  

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik 

kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. 

5) Keseksamaan  

Anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus 

berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang 

diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional serta sesuai 

dengan kemampuan terbaiknya. 

6) Ruang Lingkup dan Sifat Jasa  

Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip 

Kode Perilaku Profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa 

yang akan diberikan. 

 

Perilaku etis auditor adalah suatu kemampuan auditor untuk 

mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan audit, dengan cara 
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mengakui masalah etika yang timbul pada saat audit (Kurniawan, 2013).  

Dalam aturan etika IAI-KASP juga memuat tujuh prinsip-prinsip dasar 

perilaku etis auditor. Ketujuh prinsip dasar tersebut adalah integritas, 

obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, ketepatan bertindak, 

dan standar teknis dan profesional. Menurut Sihwahjoeni dan Gudono (200) 

dalam pengukuran perilaku etis auditor dapat difokuskan pada faktor-faktor 

atau substansi kode etik akuntan yang meliputi (1) pelaksanaan kode, dan (2) 

penafsiran dan penyempurnaan kode etik. 

Perilaku etis auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, 

diantaranya yaitu:   

1) Orientasi etis  

Orientasi etis atau nilai-nilai etika ini dikendalikan oleh karakteristik 

idealisme dan relativisme. Auditor yang memiliki karakteristik individu 

idealisme ataupun relativisme, masing-masing akan memiliki pengaruh 

terhadap perilaku etisnya dalam pengambilan keputusan audit. Auditor 

dengan tingkat idealisme yang tinggi, akan menemukan adanya masalah 

etika dan dalam memutuskan suatu tindakan akan lebih mengarah pada 

aturan yang ada. Sedangkan auditor dengan relativisme yang tinggi 

cenderung menolak aturan moral dan merasa bahwa tindakan moral 

tergantung pada individu dan situasi (Audry, 2010). 
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2) Locus of Control  

Locus of control adalah sejauh mana orang merasakan hasil sebagai sesuatu 

yang dikendalikan secara internal oleh usaha mereka sendiri atau eksternal 

oleh kebetulan atau kekuatan diluar dirinya (Myers, 2012:73). 

3)  Equity Sensitivity 

Prinsip keadilan seseorang yang dianut seseorang berbeda satu dengan 

lainnya. Setiap orang memiliki persepsi tersendiri terhadap equity (adil) 

dan inequity (tidak adil). Hal tersebut juga akan mempengaruhi perilaku 

etis auditor dalam pengambilan keputusan. (Myers, 2012:96) 

 

2.1.6 Orientasi Etis  

Orientasi etis merupakan alternatif pola perilaku seseorang untuk 

menyelesaikan dilema etika dan konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi 

yang berbeda. Menurut Salim orientasi etis didefinisikan sebagai dasar 

pemikiran untuk menentukan sikap, arah dan sebagainya secara tepat dan 

benar yang berkaitan dengan dilema etis (Audry, 2010). 

Orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai 

etika itu sendiri. Forsyth (1980) menyebutkan bahwa orientasi etis 

dikendalikan oleh dua karakteristik, yaitu idealisme dan relativisme. 

a. Idealisme 

Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu 

dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar 
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nilai-nilai moral. Atau dapat dikatakan dalam setiap tindakan yang 

dilakukan harus berpijak pada nilai-nilai moral yang berlaku dan tidak 

sedikitpun keluar dari nilai-nilai tersebut (mutlak). Idealisme didefinisikan 

sebagai suatu sikap yang menganggap bahwa tindakan yang tepat atau 

benar akan menimbulkan konsekuensi atau hasil yang diinginkan. 

Seseorang yang idealis mempunyai prinsip bahwa merugikan orang lain 

adalah hal yang selalu dapat dihindari dan mereka tidak akan melakukan 

tindakan yang mengarah pada tindakan yang berkonsekuensi negatif. Jika 

terdapat dua pilihan yang keduanya akan berakibat negatif terhadap 

individu lain, maka seorang yang idealis akan mengambil pilihan yang 

paling sedikit mengakibatkan akibat buruk pada individu lain. Orientasi 

etis idealisme dapat diukur dengan tindakan tidak boleh merugikan orang 

lain, selalu memikirkan kehormatan dan kesejahteraan anggota, perbuatan 

bermoral tanpa menimbang positif atau negatif, tindakan bermoral adalah 

tindakan yang bersifat ideal yang dikemukakan oleh Nurfarida (2011). 

b. Relativisme  

Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai 

moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku. Dalam hal ini individu 

masih mempertimbangkan beberapa nilai dari dalam dirinya maupun 

lingkungan sekitar. Relativisme etis merupakan teori yang menyatakan 

bahwa suatu tindakan dapat dikatakan etis atau tidak, benar atau salah, 

yang tergantung kepada pandangan masyarakat. Teori ini meyakini bahwa 
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tiap individu maupun kelompok memiliki keyakinan etis yang berbeda. 

Dengan kata lain, relativisme etis maupun relativisme moral adalah 

pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar. Dalam 

penalaran moral seorang individu, ia harus selalu mengikuti standar moral 

yang berlaku dalam masyarakat dimanapun ia berada. Secara garis besar 

ada 3 pihak yang melakukan penolakan, mereka sama-sama menolak 

bahwa nilai-nilai moral yang berlaku mutlak dan umum. Pihak pertama 

berpendapat bahwa ternyata nilai moral di berbagai masyarakat dan 

kebudayaan tidaklah sama. Pihak kedua menyatakan bahwa suatu nilai 

moral tidak pernah berlaku mutlak, mereka memasang nilai atau norma 

sendiri yaitu bahwa suatu nilai moral tidak boleh mengikat secara mutlak. 

Pihak ketika mendekati nilai moral dari segi yang lain yaitu dari segi 

metode etika, disini mereka menolak norma moral secara mutlak berdasar 

logika tiap-tiap individu itu sendiri. Orientasi etis relativisme ini dapat 

diukur dengan indikator nilai moral di berbagai masyarakat dan 

kebudayaan tidaklah sama, prinsip moral dipandang sebagai sesuatu yang 

sifatnya subyektif nilai moral tidak pernah berlaku mutlak, penetapan 

aturan etika secara tegas akan menciptakan hubungan manusia yang lebih 

baik, dan kebohongan dinilai bermoral atau tidak tergantung pada situasi 

yang mengelilinginya (Nurfarida, 2011).  

Meskipun idealisme dan relativisme merupakan dua karakteristik, 

namun bukan berarti bertolak belakang, tetapi merupakan skala yang 
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terpisah, yang terkadang masih saling mempengaruhi di dalam diri setiap 

individu. Selanjutnya, Forsyth (1980) menyilangkan secara ekstrim 

idealisme tinggi-rendah dengan relativiasme tinggi rendah, sehingga 

membentuk empat klasifikasi orientasi etika : 1) Situasionisme, 2) 

Absolutisme, 3) Subyektif dan 4) Eksepsionis. Penjelasan mengenai empat 

klasifikasi sikap orientasi etika tersebut dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel. 2.1 

Klasifikasi Orientasi Etika 

 Relativisme Tinggi Relativisme Rendah 

Idealisme Tinggi Situasionisme 

Menolak aturan moral, 

membela analisis, individual 

atas setiap tindakan dalam 

setiap situasi. 

Absolutisme 

Mengasumsikan bahwa 

hasil yang terbaik 

daricsuatu tindakan 

dapatcselalu dicapai dengan 

mengikuti aturan moral 

secara universal. 

Idealisme Rendah Subyektif 

Penghargaan lebih didasarkan 

pada nilai personal 

dibandingkan prinsip moral 

secara universal. 

Eksepsionis 

Moral secara mutlak 

digunakan sebagai pedoman 

pengambilan keputusan 

namun secara pragmatis 

terbuka untuk melakukan 

pengecualian terhadap 

standar yang berlaku. 

Sumber: Forsyth (1980) 
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2.1.7 Locus of Control 

Locus of control merupakan konsep yang pertama kali dikemukakan 

oleh Rotter. Locus of control adalah cara pandang seorang terhadap suatu 

peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengembalikan sesuatu yang 

terjadi padanya (Rotter dalam Susanti (2014). Menurut Myers (2012:73) locus 

of control adalah sejauh mana orang merasakan hasil sebagai sesuatu yang 

dikendalikan secara internal oleh usaha mereka sendiri atau eksternal oleh 

kebetulan atau kekuatan diluar dirinya. 

Menurut Reis dan Mitra dalam Susanti (2014) locus of control terbagi 

menjadi dua, yaitu: internal locus of control dan external locus of control. 

Internal locus of control adalah cara pandang individu bahwa segala hasil 

yang di dapat, baik atau buruk adalah karena tindakan, perilaku, dan kerja 

keras dari individu itu sendiri. Sedangkan external locus of control adalah cara 

pandang individu dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada 

diluar control diri mereka dan disebabkan karna faktor luar, seperti 

keberuntungan, kesempatan dan takdir.  

Hastuti (2007) menjelaskan bahwa seseorang dengan locus of control 

internal meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan 

konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan sendiri, sehingga orang dengan 

Locus of control internal umumnya memiliki tanggung jawab terhadap 

tindakan yang dilakukannya. Sedangkan seseorang dengan locus of control 
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eksternal meyakini bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya 

dipegaruhi oleh takdir dan keberuntungan, sehingga seseorang dengan locus of 

control eksternal cenderung untuk melimpahkan tanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukannya pada faktor luar dirinya.  

Menurut Rotter dalam Lucyanda dan Endro (2012) terdapat tiga 

indikator utama dalam locus of control yaitu: a) kepercayaan akan adanya 

takdir; b) kepercayaan diri; c) dan usaha atau kerja keras. 

Konsep tentang pusat kendali (locus of control) yang digunakan Rotter 

(1966) memiliki empat konsep dasar (Ghufron dan Risawati, 2012:66-67), 

yaitu: 

a) Konsep perilaku, yaitu setiap kemungkinan yang secara relatif muncul 

pada situasi tertentu berkaitan dengan hasil yang diinginkan dalam 

kehidupan seseorang. 

b) Harapan merupakan  suatu kemungkinan dari berbagai kejadian yang akan 

muncul dan dialami oleh seseorang. 

c) Nilai unsur penguat adalah pilihan terhadap berbagai kemungkinan 

penguatan atas hasil dari beberapa penguat hasil-hasil lainnya yang dapat 

muncul pada situasi serupa. 

d) Suasana psikologis adalah bentuk rangsangan baik secara internal maupun 

internal yang diterima seseorang pada suatu tertentu, yang meningkatkan 

atau menurunkan harapan terhadap munculnya hasil yang sangat 

diharapkan. 
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Perkembangan pusat kendali individu dipengaruhi oleh berbagai aspek, 

yaitu lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan sosial yang pertama bagi 

seseorang adalah keluarga. Didalam keluarga inilah terjadi suatu interaksi 

antara orangtua dan anak, termasuk di dalamnya penanaman nilai-nilai dan 

norma-norma yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Apabila tingkah 

laku anak mendapatkan respons, maka anak akan merasakn sesuatu di dalam 

lingkungannya. Dengan demikian, tingkah laku tersebut dapat menimbulkan 

motif yang dipelajari. Hal ini merupakan langkah terbentuknya pusat kendali 

yang internal. Sebaliknya jika tingkah lakunya tidak mendapat reaksi, maka 

anak akan merasa bahwa perilakunya tidak mempunyai akibat apa pun. Anak 

tidak kuasa menentukan akibatnya, keadaan diluar dirinyalah yang 

menentukan. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut pusat kendali 

eksternal (Ghufron dan Risawati, 2012:70). 

 

2.1.8 Equity Sensitivity 

Equity sensitivity merupakan suatu persepsi seseorang terhadap 

keadilan dengan membandingkan antara inputs dan outcomes yang diperoleh  

dari  orang  lain. Equity sensitivity menjelaskan perbedaan perilaku etis dan 

tidak etis yang disebabkan oleh karakter individual. Reis dan Mitra 

menyarankan untuk menggunakan equity sensitivity sebagai salah satu faktor 

individu yang memengaruhi perilaku etis seseorang. Equity theory sebagai 
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suatu teori universal dari human motivation dan behavior harus dapat 

mengukur perbedaan perilaku seseorang ditempat kerja (Lucyanda dan Endro, 

2012). 

Husemen dalam Lucyanda dan Endro (2012) menjelaskan bahwa 

orang memiliki persepsi tersendiri terhadap equity (adil) dan inequity (tidak 

adil). Selanjutnya Husemen membagi persepsi individu terhadap equity dan 

inequity dalam tiga kategori, yaitu: benevolents, equity sensitivity, dan 

entitleds. Individu benevolent cenderung berperilaku murah hati dan lebih 

senang memberi daripada menerima (inputs > outcomes), dan cenderung 

melakukan tindakan etis sebagai akibat sifatnya yang tidak mementingkan diri 

sendiri. Individu equity sensitivity digambarkan sebagai individu yang 

memiliki keseimbangan antara inputs dan outcomes. Sedangkan individu 

entitled digambarkan sebagai individu yang lebih senang menerima lebih 

daripada memberi (outcomes > inputs). Individu entitled lebih banyak 

menuntut haknya daripada memikirkan apa yang dapat diberikan, sehingga 

individu ini cenderung melakukan tindakan tidak etis bila hasil yang diperoleh 

lebih kecil dari input yang diberikan. 

Ciri-ciri individu dengan equity sensitivity yang disebutkan oleh Ustadi 

dan Utami dalam Widiastuti (2015), yaitu a) memiliki keseimbangan antara 

input dan outcome, b) tanggung jawab terhadap pekerjaan, c) dan bangga 

dengan pekerjaan yang ditekuni. Equity sensitivity menggambarkan 

keseimbangan antara inputs dan outcomes sehingga berada di tengah-tengah 
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antara benevolents dan entitleds. Beberapa studi telah menilai reliabilitas dan 

validitas skala diakui untuk mengukur Equity Sensitivity. Bart L. Weathington 

(2011) menyebutkan saat ini, ada dua langkah umum digunakan untuk 

mengukur Equity Sensitivity yaitu Equity Sensitivity Instrument (ESI) yang 

dikembangkan oleh Huseman  dalam Widiastuti (2015) dan Equity Preference 

Questionnaire (EPQ) yang dikembangkan oleh Sauley dan Bedeian (2000). 

Menurut Myers (2012:96) terdapat empat ukuran penting di dalam 

teori keadilan, yaitu:  

a. Orang: individu yang merasakan bahwa dirinya diperlakukan adil atau 

tidak adil. 

b. Perbandingan dengan orang lain: setiap kelompok atau orang yang serupa 

dibandingkan oleh seseorang sebagai pembanding rasio usaha dan imbalan. 

c. Masukan (input): karakteristik individual yang dibawa ke dalam pekerjaan, 

seperti keberhasilan usaha dan karakteristik bawaan.  

d. Perolehan (outcome): apa yang diterima individu dari pekerjaannya 

(penghargaan, upah dan tunjangan).  

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2010) menguji pengaruh gender, 

locus of control, intellectual capital, dan ethical sensitivity terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 program studi akuntansi dari 5 Universitas dan 1 Sekolah Tinggi Ilmu 
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Ekonomi di kota Palembang sebanyak 316 responden. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa gender, intellectual capital, dan ethical sensitivity berpengaruh 

positif  signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa. Sedangkan locus of control tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa. 

Penelitian oleh Yendrawati dan Witono (2011) tentang pengaruh sifat 

machiavellian, locus of control dan independensi terhadap perilaku etis auditor pada 

KAP di Yogyakarta dengan 33 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sifat machiavellian berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku etis auditor, 

independensi berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis auditor, sedangkan 

locus of control berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perilaku etis auditor. 

Kemudian penelitian mengenai perilaku etis mahasiswa akuntansi juga 

dilakukan oleh Lucyanda dan Endro (2012) dengan variabel bebas kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, gender, locus of control dan 

equity sensitivity. Respoden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

Universitas Bakrie yang telah mengambil mata kuliah Auditing sebanyak 110 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Sedangkan kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, gender, locus of control dan equity sensitivity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi.  

Raharjo (2013) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh locus of 

control, pengalaman kerja dan sistem reward terhadap perilaku etis auditor pada KAP 

di Semarang dengan 43 responden. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa locus of 
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control dan sistem reward berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor, 

sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. 

Penelitian oleh Asana (2013) pada Auditor Akuntan Publik di Bali dengan 60 

responden menguji pengaruh pengalaman, komitmen profesional, komitmen 

organisasional, idealisme dan relativisme terhadap sensitivitas etika. Hasil penelitian 

menunjukkan pengalaman, komitmen profesional, komitmen organisasional, 

idealisme dan relativisme berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas etika. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Betti Susanti (2014) mengenai 

perilaku etis akuntan pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Padang dan Pekanbaru. 

dengan responden sebanyak 59 auditor. Peneliti menguji pengaruh locus of control, 

equity sensitivity, ethical sensitivity dan gender terhadap perilaku etis akuntan. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa locus of control dan ethical sensitivity 

berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis akuntan. Sedangkan gender dan 

equity sensitivity tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis akuntan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nayang Helmayunita (2015) menguji 

pengaruh orientasi etika dan locus of control terhadap perilaku etis akuntan. Populasi 

pada penelitian ini adalah Auditor pada Kantor Akuntan Publik di kota Padang dan 

Pekanbaru dengan 54 sampel responden. Hasil pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa orientasi etika idealisme dan  locus of control berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku etis akuntan, sedangkan orientasi relativisme tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis akuntan. 
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Kemudian Putra (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh 

orientasi etika, locus of control dan budaya organisasi terhadap perilaku etis akuntan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kota 

Padang yang berjumlah 30 BUMN dengan 44 responden. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa orientasi idealisme, locus of control, dan budaya organisasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis akuntan, sedangkan orientasi 

relativisme tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis akutan.  

Penelitian Widiastuti (2015) menguji orientasi etis, equity sensitivity dan 

budaya jawa terhadap perilaku etis auditor. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakara dengan 100 

sampel responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi idealisme, 

orientasi relativisme, equity sensitivity dan budaya jawa berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku etis auditor. 

Penelitian Yovita dan Rahmawaty (2016) menguji pengaruh gender, ethical 

sensitivity, locus of control dan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap 

perilaku etis mahasiswa akuntansi Universitas Syiah Kuala. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa strata satu (S1) Program Studi Akuntansi semester 6 dan 

semester 8 yang telah mengambil mata kuliah Auditing dengan 74 sampel responden. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa gender, ethical sensitivity, locus of control 

dan pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku etis mahasiswa akuntansi Universitas Syiah Kuala. 
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Penelitian oleh Kusuma dan Budisantosa (2017) mengenai pengaruh equity 

sensitivity dan ethical sensitivity terhadap perilaku etis auditor pada KAP di 

Surabaya. Penelitian ini memiliki 58 responden sebagai sampel penelitian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa equity sensitivity  dan ethical sensitivity berpengaruh 

positif terhadap perilaku etis auditor. 

Ringkasan hasil penelitian mengenai perilaku etis auditor akan disajikan 

dalam table berikut. 

Tabel 2.2 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Perilaku Etis 

No. 

Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Febriyanti (2010). 

Pengaruh Gender, Locus 

of Control, Intellectual 

Capital, dan Ethical 

Sensitivity terhadap 

Perilaku Etis Mahasiswa 

Akuntansi. 

Variabel Independen: 

Gender, Locus of Control, 

Intellectual Capital dan 

Ethical Sensitivity. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Mahasiswa. 

Gender, intellectual capital, dan 

ethical sensitivity berpengaruh positif  

signifikan terhadap perilaku etis 

mahasiswa. Sedangkan locus of 

control tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku etis mahasiswa. 

2. Yendrawati dan Witono 

(2011). 

Pengaruh Sifat 

Machiavellian, Locus of 

Control dan 

Independensi Terhadap 

Variabel Independen: 

Sifat Machiavellian, Locus of 

Control dan Independensi. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Auditor. 

Sifat machiavellian berpengaruh 

negatif signifikan terhadap perilaku 

etis auditor, independensi 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku etis auditor, 

sedangkan locus of control 
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Perilaku Etis Auditor 

(Studi Empiris pada 

KAP di Yogyakarta). 

berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap perilaku etis auditor. 

3. Lucyanda dan Endro 

(2012).  

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Perilaku 

Etis Mahasiswa 

Akuntansi Universitas 

Bakrie. 

Variabel Independen: 

Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual, Gender, 

Locus of Control dan Equity 

Sensitivity. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Mahasiswa. 

Kecerdasan emosional berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi. Sedangkan 

kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, gender, locus of control dan 

equity sensitivity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi. 

4. Raharjo (2013). 

Pengaruh Locus of 

Control, Pengalaman 

Kerja dan Sistem 

Reward Terhadap 

Perilaku Etis Auditor. 

Variabel Independen: 

Locus of Control Pengalaman 

Kerja dan Sistem Reward. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Auditor. 

Locus of control dan sistem reward 

berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku etis auditor. Sedangkan 

pengalaman kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. 

5. Asana (2013).  

Pengaruh Pengalaman, 

Komitmen dan Orientasi 

Etika  

Pada Sensitivitas Etika 

Auditor KAP di Bali. 

Variabel Independen: 

Pengalaman, Komitmen dan 

Orientasi Etika. 

Variabel Dependen: 

Sensitivitas Etika. 

Pengalaman, komitmen profesional, 

komitmen organisasional, idealisme 

dan relativisme berpengaruh 

signifikan terhadap sensitivitas etika. 

6. Susanti (2014). 

Pengaruh Locus of 

Variabel Independen: 

Locus of Control, Equity 

Locus of control dan ethical 

sensitivity berpengaruh positif 
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Control, Equity 

Sensitivity, Ethical 

Sensitivity dan Gender 

terhadap 

Perilaku Etis Akuntan. 

Sensitivity, Ethical Sensitivity 

dan Gender. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Akuntan. 

signifikan terhadap perilaku etis 

akuntan. Sedangkan gender dan 

equity sensitivity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis 

akuntan.  

7. Helmayunita (2015). 

Pengaruh Orientasi Etika 

dan Locus of Control 

terhadap 

Perilaku Etis Akuntan. 

Variabel Independen: 

Orientasi Etika dan Locus of 

Control. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Akuntan. 

Orientasi etika idealisme dan  locus 

of control berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku etis 

akuntan, sedangkan orientasi 

relativisme tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis 

akuntan. 

8. Putra (2015). 

Pengaruh Orientasi 

Etika, Locus of Control 

dan Budaya Organisasi 

terhadap  

Perilaku Etis Akuntan. 

Variabel Independen: 

Orientasi Etika, Locus of 

Control dan Budaya 

Organisasi. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Akuntan. 

Orientasi idealisme, locus of control, 

dan budaya organisasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap perilaku 

etis akuntan, sedangkan orientasi 

relativisme tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis 

akutan. 

9. Widiastuti (2015). 

Pengaruh Orientasi Etis, 

Equity Sensitivity dan 

Budaya Jawa terhadap  

Perilaku Etis Auditor. 

Variabel Independen: 

Orientasi Etis, Equity 

Sensitivity dan Budaya Jawa. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Akuntan. 

Orientasi idealisme, equity sensitivity 

dan budaya jawa berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. Sedangkan orientasi 

relativisme berpengaruh negatif  

signifikan terhadap perilaku etis 
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auditor. 

10. Yovita dan Rahmawaty 

(2016). 

Pengaruh Gender, 

Ethical Sensitivity, 

Locus of Control dan 

Pemahaman Kode etik 

Profesi Akuntan 

terhadap Perilaku Etis 

Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Syiah Kuala. 

Variabel Independen: 

Gender, Ethical Sensitivity, 

Locus of Control dan 

Pemahaman Kode etik Profesi 

Akuntan. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Mahasiswa 

Akuntansi. 

Gender, ethical sensitivity, locus of 

control dan pemahaman kode etik 

profesi akuntan berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi Universitas 

Syiah Kuala. 

11. Kusuma dan 

Budisantosa (2017). 

Analisis Pengaruh 

Equity Sensitivity  dan 

Ethical Sensitivity 

Terhadap Perilaku Etis 

Auditor. 

Variabel Independen: 

Equity Sensitivity  dan Ethical 

Sensitivity. 

Variabel Dependen: 

Perilaku Etis Auditor. 

Equity sensitivity  dan ethical 

sensitivity berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis auditor. 

Sumber: Data Diolah Penulis, 2017. 

 

2.3 PANDANGAN ISLAM TENTANG AUDIT 

Pada dasarnya aktivitas audit terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadits. 

Diantaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Infitar  ayat 10 sampai 12: 

  َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظينَ )10(  ِكَراًما َكاتِبِين )11(يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ  )12(
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Artinya:“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

Adapun aktivitas audit juga terdapat dalam Hadits: 

 قَاَل : فَأَْخبِْرنِْي َعِن اإِلْحَساِن, قَاَل : أَْن تَْعبَُد هللاَ َكأَنََّك تََراهُ فَإِْن لَْم تَُكْن تََراهُ فَإِنَّهُ يََراكَ  

 Artinya:“Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi 

Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,”Hendaklah engkau beribadah 

kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak 

melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”  

Dari ayat dan hadits di atas dapat kita jadikan sebagai landasan dalam 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan audit. Sebagaimana dalam surah An-

naml: 20-21, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman ‘Alaihissalam melakukan pengecekan 

atau pemeriksaan untuk mencari burung hud-hud, dimana dalam proses pencarian ini 

juga merupakan suatu proses dalam aktivitas audit. Selain hadits yang menjelaskan 

tentang ihsan. Dimana ihsan merupakan adalah puncak prestasi dalam ibadah, 

muamalah, dan akhlaq.  Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini 

tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada 

tingkat tersebut. adapun kaitan ihsan dengan audit adalah sebagaimana dalam proses 

audit, seorang auditor harus memeiliki sikap independen yaitu tidak adanya pengaruh 

dan ketergantungan terhadap apapun. Sikap independen inilah merupakan penjabaran 

dari ihsan. Namun yang menjadi catatan penting  dalah audit ini adalah masalah 

kompetensi dan indepensinya. Karena tentunya seorang auditor memiliki keyakinan 
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bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatan manusia, maka dari itu sebagai 

hambanya pun tentunya akan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya di 

kemudian hari, baik itu perbuatan kecil maupun besar. Sesuai dengan firman Allah 

dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8:  

ٍة َخْيًرا يََرهُ   ا يََرهُ* فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َشر ً   َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 

sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”.  

Oleh karena itu seorang auditor memiliki tanggung jawab yang besar, karena 

selain harus bertanggung jawab kepada pihak manajemen perusahaan, atasan, publik, 

dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, seoarang auditor juga bertanggung jawab 

kepada Allah Subhanahu wata’ala. 

 

2.4 PANDANGAN ISLAM TENTANG PERILAKU ETIS AUDITOR 

Ketahuilah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah suri 

teladan, beliau bergaul ditengah-tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia, semua 

orang melihat beliau selalu menyempurnakan akhlak sehingga pantas jika beliau 

mendapat pujian dari Allah Ta’ala didalam Kitab-Nya, bahkan Allah sebagai 

saksinya, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Allah Ta’ala berfirman,  

 {َوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ }
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“Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang luhur.” (QS. 

Al-Qalam:4) 

Banyak sekali perkataan ahli tafsir dalam menjelaskan makna ayat tersebut, 

hanya saja ungkapan yang paling tepat dan benar adalah yang dikatakan oleh Ummul 

Mukminin ‘Aisyah Radhiallahu’anha ketika ditanya tentang akhlak suaminya 

(Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam), ia menjawab, 

 كا ن خلقه القران.

“Akhlak beliau adalah Al-Quran.” (HR. Abu Dawud no. 1342, an-Nasa-i (III/199), 

Ahmad (VI/54,91,111,163), al-Baihaqi (III/29-30), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam Tafsiirnya (XII/179-

180)).  

Makna dari hadist diatas bahwa melaksanakan perintah Al-Qur-an dan 

menjauhi larangannya menjadi sebuah karakter bagi Nabi Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Apa saja perintah Al-Qur-an pasti beliau laksanakan, dan apa saja 

perintah larangannya pasti beliau jauhi. Ini semua disamping akhlak mulia dan lurus 

yang beliau miliki. Tidak ada satu akhlak baik dan terpuji melainkan beliau 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyandangnya karena tidak ada cita-cita bagi beliau 

selain mendapatkan keridhaan Allah Ta’ala. Akhirnya terkumpullah akhlak mulia 

pada diri beliau yang mana beliau pun diutus untuk menyempurnakannya (Jawas, 

2016:352). 

Maka sepantasnya seorang auditor mencontoh akhlak dan perilaku Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam pekerjaan professionalnya sebagai pemeriksa 

laporan keuangan. Ketika didalam diri auditor tertanam sifat muroqobatullah, yakni 
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merasa selalu diawasi oleh Allah, maka auditor pasti tidak akan berani melakukan 

pelanggaran etika seperti kecurangan, penipuan, dan lain sebagainya. Mereka para 

auditor akan takut untuk melakukan tindakan tercela tersebut, karena mereka 

senantiasa diawasi oleh Dzat yang tidak pernah tidak pernah tidur dan tidak pernah 

lupa. 

Allah Ta’ala juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, 

menganjurkan untuk bersilaturrahim, serta berbuat baik kepada saudara, tetangga, 

anak yatim, fakir miskin, dan Ibnu Sabil. Allah Ta’ala melarang dari berbuat 

sombong, angkuh, menipu, menfitnah, ghibah dan zhalim. Manusia diperintahkan 

untuk berakhlak yang mulia dan dilarang dari akhlak yang hina. Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

الَِي ْاألَْخالَِق َويُْبِغُض َوَمعَ  اْلَكَرمَ نَّ هللاَ َكِرْيٌم يُِحبُّ إ

.ِسْفَسافَهَا  

“Sesungguhnya Allah Maha Pemurah menyukai kedermawanan dan akhlak 

yang mulia serta membenci akhlak yang rendah/hina.” (HR. Al-Hakim (1/48), dari sahabat 

Sahl bin Sa’ad Radhiallahu’anhu. Lihat Silsilah Al haadits ash-Shahiihah (no. 1378). 

Dengan ini jelaslah bahwa perilaku dan akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah agama itu sendiri dengan melaksanakan perintah 

dan menjauhi larangan secara mutlak sehingga benar-benar bersegera untuk 
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melaksanakan sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah dan menjauhi segala yang 

dibenci dengan lapang dada. Inilah hakikat dari sebuah ketakwaan (Jawas, 2016:352). 

 

2.5 PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN MODEL PENELITIAN 

2.5.1 Pengaruh Orientasi Etis Idealisme Terhadap Perilaku Etis Auditor  

Auditor dengan tingkat idealisme yang tinggi, akan menemukan 

adanya masalah etika dan dalam memutuskan suatu tindakan lebih mengarah 

pada pedoman atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga lebih 

berperilaku etis. Sedangkan auditor dengan idealisme yang rendah, mengakui 

bahwa adanya prinsip moral tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi 

negatif (Audry, 2010). 

Penelitian Asana (2013) menunjukkan bahwa orientasi idealisme 

berpengaruh terhadap sensitivitas etika akuntan publik di Bali. Penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian Widiastuti (2015), bahwa orientasi etis 

idealisme berpengaruh terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan 

publik di Yogyakarta. Penelitian lain yang juga mendukung yaitu penelitian 

Helmayunita (2015), menunjukkan bahwa orientasi idealisme berpengaruh 

terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di Padang  dan 

Pekanbaru. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk hipotesis pertama 

dirumuskan sebagai berikut. 
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H1: Orientasi etis idealisme berpengaruh siginifikan terhadap perilaku etis 

auditor. 

 

2.5.2 Pengaruh Orientasi Etis Relativisme Terhadap Perilaku Etis Auditor  

Auditor dengan tingkat relativisme yang tinggi cenderung menolak 

aturan moral dan merasa tindakan moral bergantung pada individu dan situasi 

sehingga cenderung untuk tidak berperilaku etis. Sedangkan auditor dengan 

tingkat relativisme rendah cenderung mengikuti aturan moral secara universal 

untuk mencapai hasil yang terbaik (Audry, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2015) menunjukkan bahwa 

orientasi relativisme berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nurfarida (2011) dan Asana (2013)  

yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara orientasi relativisme 

terhadap sensitivitas etika auditor.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk hipotesis kedua 

dirumuskan sebagai berikut. 

H2: Orientasi etis relativisme berpengaruh siginifikan terhadap perilaku etis 

auditor. 

2.5.3 Pengaruh Locus of Control Terhadap Perilaku Etis Auditor  

Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang auditor untuk 

berperilaku etis dan tidak etis adalah locus of control. Locus of control 

merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat 
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atau tidak dapat mengendalikan (control) suatu peristiwa yang terjadi padanya 

(Rotter 1966 dalam Putra, 2015 ). Seorang auditor dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya dipengaruhi oleh locus of control, dimana hal ini berkaitan 

dengan kepercayaan akan adanya takdir, kepercayaan diri, dan usaha/ kerja 

keras dari auditor itu sendiri. Auditor yang tidak percaya akan takdir dalam 

mencapai sesuatu yang ia inginkan, dan bekerja keras dalam menjalankan 

tugasnya akan cenderung berperilaku etis dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya karena ia percaya pada kemampuan dirinya sehingga ia tidak 

akan melakukan hal yang instan dan curang dalam tugasnya. 

Penelitian sebelumnya yang menyelidiki locus of control dan perilaku 

auditor adalah Susanti (2014), Helmayunita (2015), Putra (2015) 

menunjukkan bahwa locus of control memiliki pengaruh terhadap perilaku 

etis seorang auditor. Penelitian lain yang menguji locus of control pada 

mahasiswa akuntansi yaitu Yovita (2016) menunjukkan hasil bahwa locus of 

control berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk hipotesis ketiga 

dirumuskan sebagai berikut. 

H3 : Locus of control berpengaruh siginifikan terhadap perilaku etis auditor. 

 

2.5.4 Pengaruh Equity Sensitiviy  Terhadap Perilaku Etis Auditor 

Equity merupakan suatu hal yang berhubungan dengan fairness 

(keadilan) yang dirasakan seseorang dibanding orang lain. Husemen 
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menyebutkan tiga tipe individual yang memiliki sensitivity to equity, yaitu 

benelovents, equity sensitivities, dan entitled. Individu benevolent cenderung 

berperilaku murah hati dan lebih senang memberi daripada menerima dan 

cenderung melakukan tindakan etis sebagai akibat sifatnya yang tidak 

mementingkan diri sendiri. Individu equity sensitivities digambarkan sebagai 

individu yang memiliki keseimbangan antara inputs dan outcomes. Sedangkan 

individu entitled digambarkan sebagai individu yang lebih senang menerima 

lebih daripada memberi dan lebih banyak menuntut haknya daripada 

memikirkan apa yang dapat diberikan, sehingga individu ini cenderung 

melakukan tindakan tidak etis bila hasil yang diperoleh lebih kecil dari input 

yang diberikan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari profesi atau pekerjaan 

seseorang, salah satunya auditor yang merupakan profesi dimana sering 

dihadapkan pada dilema etis. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa equity 

sensitivity memiliki pengaruh terhadap perilaku etis auditor.  

Hasil penelitian Widiastuti (2015) menunjukkan bahwa perilaku 

seseorang auditor dipengaruhi oleh equity sensitivity, dimana auditor dengan 

kategori benevolent lebih etis daripada auditor dengan kategori entitleds. Hasil 

ini juga didukung oleh penelitian Kusuma dan Budisantosa (2017) yang 

menunjukkan bahwa equity sensitivity berpengaruh positif terhadap perilaku 

etis auditor. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk hipotesis keempat 

dirumuskan sebagai berikut. 
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H4 : Equity sensitivity berpengaruh siginifikan terhadap perilaku etis auditor. 

 

2.5.5 Pengaruh Orientasi Etis Idealisme, Orientasi Etis Relativisme, Locus of 

Control, dan Equity Sensitivity Terhadap Perilaku Etis Auditor. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-

hipotesis, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah adalah sebagai 

berikut. 

H5 : Orientasi Etis Idealisme, Orientasi Etis Relativisme, Locus of Control, 

dan Equity Sensitivity berpengaruh siginifikan terhadap perilaku etis 

auditor. 

Model penelitian dari hipotesis di atas akan disajikan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.1 

Pengaruh Orientasi Etis Idealisme, Orientasi Etis Relativisme,  Locus of Control,  

dan Equity Sensitivity terhadap Perilaku Etis Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativisme (X2) 

Locus of Control (X3) 

 

Idealisme (X1) 

Perilaku Etis Auditor 

(Y) 

Equity Sensitivity (X4) 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 



48 
 

 
 

Keterangan:  

 

H1 : Orientasi etis idealisme berpengaruh secara parsial terhadap perilaku etis auditor. 

H2 : Orientasi etis relativisme berpengaruh secara parsial terhadap perilaku etis 

auditor. 

H3 : Locus of Control berpengaruh secara parsial terhadap perilaku etis auditor. 

H4 : Equity Sensitivity berpengaruh secara parsial terhadap perilaku etis auditor. 

H5: Orientasi Etis Idealisme, Orientasi Etis Relativisme, Locus of Control, dan Equity 

Sensitivity berpengaruh secara simultan terhadap perilaku etis auditor. 

Berpengaruh Parsial 

Berpengaruh Simultan 


