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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Profesi akuntan Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi

tantangan yang semakin berat, untuk itu diperlukan kesiapan yang menyangkut

profesionalisme profesi. Profesionalisme suatu profesi diwujudkan dalam sikap

dan tindakan etis. Sikap dan tindakan etis akuntan sangat menentukan posisinya di

masyarakat pengguna jasa profesionalnya. Bagi profesi akuntan, sikap dan

tindakan etis akan menentukan keberadaan akuntan dalam peta persaingan antara

rekan profesi akuntan dari negara lain (Ludigdo dan Machfoedz, 1999) dalam

Arvita Rianto (2008).

Berbicara mengenai sikap dan tindakan etis sangat penting karena adanya

kebutuhan suatu profesi akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang

diserahkan oleh profesi tersebut. Karena sikap dan tindakan etis seseorang

mencerminkan apa yang dihasilkannya, dalam hal ini profesi akuntan (auditor)

pemerintah pada inspektorat, auditor pemerintah adalah auditor profesional yang

bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan

terhadap urusan pemerintah di provinsi Riau. Inspektorat adalah pengawas

penyelenggaraan Pemerintah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung

jawab langsung kepada Gubernur secara teknis administratif. Sebagai auditor

pemerintah dalam melaksanakan tugas penting harus menjunjung tinggi etika
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profesi yang ada karena menyangkut nama baik pemerintah, sehingga tidak

terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh auditor tersebut

(Putri,2012).

Inspektorat sebagai pihak yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak

untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

di daerah. Namun, sampai sekarang ini peran inspektorat belum terlihat, peran

inspektorat ini menjadi sangat penting karena kebijakan otonomi daerah dan

desentralisasi menempatkan kabupaten dan kota sebagai pelaksana terdepan

pembangunan (Falah, 2006:2). Peran inspektorat belum terlihat terlebih lagi

dalam kasus korupsi yang terjadi di Pemkot Bekasi pada tahun 2010 turut

menyeret pula kepala inspektorat kota Bekasi. Hal ini tentu saja menjadi catatan

buruk kinerja inspektorat Pemda terutama Pemda Bekasi (Lia Nurfaida, 2011).

Dalam kasus di atas terlihat masih kurangnya profesionalisme yang ada

pada auditor Inspektorat. Jika dapat diterapkan maka sebuah good geverment atau

pemerintahan yang bersih dapat terwujud. Pengawasan intern yang dilakukan oleh

pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) terdiri audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya (Rahmat Kurniawan, 2015).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum

diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2007. Dalam

pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan

pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai

berikut; pertama, perencanaan program pengawasan, kedua perumusan kebijakan
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dan fasilitas pengawasan, dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan

penilaian tugas pengawasan (Rahmat Kurniawan, 2015).

Sebagai salah satu fungsi vital dalam pemerintah, inspektorat mempunyai

tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum Pemda dan tugas lain yang

diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan

internal auditor (Falah, 2006:2). Karena kesamaan peran inspektorat dengan

profesi auditor internal maka diharapkan inspektorat juga memiliki etika yang

dijalankan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan standar dan kode etik

profesi auditor internal.

Agar dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesi,

seorang auditor internal pemda (Aparatur Inspektorat) perlu memiliki sensitivitas

etika, hal ini diharapkan dapat mempermudah auditor dalam pengambilan

keputusan ketika berada pada situasi dilema etika. Untuk dapat melatih

sensitivitasnya dalam hal pertimbangan etika,aparatur inspektorat harus dapat

mengakui ada masalah etika dalam pekerjaannya, dan sensitivitas tersebut

merupakan tahap awal dalam proses pengambilan keputusan etika (Aziza dan

Salim, 2008:2).

Auditor berkembang berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui

diskusi, pelatihan dan penggunaan standar (Januarti, 2011). Auditor yang

memiliki pengalaman dianggap lebih konservatif saat menghadapi dilema etika.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sangat penting, karena semakin teliti

auditor maka semakin meningkat sensitivitas etika yang dimiliki auditor (Gde

Herry, 2013). Pengalaman juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah
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dialami (dijalani, dirasai, ditanggung) (KBBI, 2005). Pengalaman merupakan hal

yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman

juga sangat berharga bagi setiap manusia, dan pengalaman juga dapat diberikan

kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran

manusia.

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dilema etika

adalah orientasi etika. Orientasi etika merupakan alternatif pola perilaku

seseorang untuk menyelesaikan dilema etika, yang dibentuk oleh idealisme dan

relativisme ( Higgins dan Kelleher, 2005). Penelitian ini menggunakan

masing-masing indikator untuk mengukur idealisme dan relativisme (Irawati dan

Supriyadi, 2012). Pengukuran idealisme berkaitan dengan tindakan yang

berpedoman pada nilai–nilai etika dan moral, sedangkan relativisme berkaitan

dengan penolakan terhadap nilai–nilai etika dan moral. Kedua pengukuran

tersebut penting digunakan untuk mengukur hubungan orientasi etika dengan

sensitivitas etika (Gde Herry, 2013).

Seorang auditor juga harus memiliki komitmen ( Irawati dan Supriyadi,

2012). Komitmen dibedakan menjadi dua, yatu komitmen profesional dan

komitmen organisasional. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Chang dan Choi

(2007) yang menemukan bahwa komitmen organisasional dan komitmen

profesional adalah dua hal yang berbeda. Komitmen menurut para ahli adalah

menjelaskan bahwa komitmen merupakan suatu janji yang diucapkan oleh

seseorang pada diri sendiri dan orang lain dan harus tercermin dalam tindakan

atau perilaku kita, Komitmen juga dianggap sebagai sebuah pengakuan seutuhnya
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yang berasal dari watak atau karakter seseorang yang keluar secara spontan dalam

dirinya. Indikator komitmen profesional dalam penelitian ini berkaitan dengan

komitmen auditor terhadap profesinya sebagai auditor, sedangkan indikator

organisasional berkaitan dengan komitmen auditor terhadap organisasi tempat ia

bekerja (Gde Herry, 2013).

Komitmen yang tak kalah pentingnya harus dimiliki oleh seorang auditor

adalah komitmen organisasional. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai

sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut.

Seringkali, komitmen organisasi diartikan secara individu dan berhubungan

dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi tersebut. Dengan dimilikinya

komitmen organisasional dan komitmen professional yang tinggi pada diri

seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat mendorong adanya

iklim kerja yang mendukung auditor untuk mencapai prestasi yang nantinya dapat

menciptakan kepuasan kerja auditor itu sendiri (Ikhsan dan M Ishak, 2005).

Dalam hal banyaknya pelanggaran atau penyimpangan audit yang

dilakukan oleh auditor membuat diperlukannya suatu kemampuan auditor untuk

mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan audit, dengan cara

mengakui masalah etika yang timbul pada saat audit, AICPA (American Institute

of Certified Public Accountant) mengisyaratkan auditor untuk melatih sensitivitas

profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitasnya. Oleh karena itu,

auditor yang sensitiv terhadap masalah etika akan lebih profesional (Anderson dan

Ellyson (1986) dalam Aziza dan Agus Salim (2007)). Sensitivitas etika adalah

lingkungan budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk orientasi etika,
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lingkungan organisasi yang membentuk komitmen pada organisasi dan

lingkungan profesi merupakan komitmen pada profesinya (Syaikhul Falah, 2006).

Beberapa penelitian mengenai sensitivitas etika telah dilakukan. Irawati

dan Supriyadi (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh komitmen

organisasional terhadap sensitivitas etika. Hasil tersebut berbeda dengan Aziza

dan Salim (2007) yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara komitmen

organisasional dengan sensitivitas etika. Januarti (2011) menyatakan bahwa

orientasi etika berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis,

sedangkan pengalaman, komitmen profesional, dan nilai etika organisasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pertimbangan etis. Syaikhful Falah

(2006) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap

idealisme dan tidak berpengaruh pada relativisme, sedangkan relativisme

berpengaruh signifikan pada sensitivitas etika dan idealisme tidak berpengaruh.

Dari uraian diatas maka penelitian ini difokuskan pada faktor – faktor yang

mempengaruhi sensitivitas etika auditor yang terdiri atas pengalaman, orientasi

etika, komitmen profesioal dan komitmen organisasi. Maka dari itu  penulis

tertarik melakukan kembali penelitian tersebut, dengan judul :

“ PENGARUH PENGALAMAN, ORIENTASI ETIKA,

KOMITMEN PROFESIONAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI

TERHADAP SENSITIVITAS ETIKA AUDITOR “.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Apakah pengalaman mempengaruhi sensitivitas etika auditor pada

Inspektorat Provinsi Riau?

2. Apakah orientasi etika mempengaruhi sensitivitas etika auditor pada

Inspektorat Provinsi Riau?

3. Apakah komitmen profesional mempengaruhi sensitivitas etika auditor

pada Inspektorat Provinsi Riau?

4. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi sensitivitas etika auditor

pada Inspektorat Provinsi Riau?

5. Apakah pengalaman, orientasi etika, komitmen profesional dan komitmen

organisasi  mempengaruhi sensitivitas etika auditor pada Inspektorat

Provinsi Riau?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan

bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman mempengaruhi sensitivitas

etika auditor pada Inspektorat Provinsi Riau.

2. Untuk mengetahui apakah orientasi etika mempengaruhi sensitivitas

etika auditor pada Inspektorat Provinsi Riau.
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3. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional mempengaruhi

sensitivitas etika auditor pada Inspektorat Provinsi Riau.

4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi mempengaruhi

sensitivitas etika auditor pada Inspektorat Provinsi Riau.

5. Untuk mengetahui apakah pengalaman, orientasi etika, komitmen

profesional dan komitmen organisasi  mempengaruhi sensitivitas etika

auditor pada Inspektorat Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai hal - hal yang dapat mempengaruhi sensitivitas etika

seorang auditor sehingga  bisa menjadi lebih profesional apabila

penulis bekerja sebagai auditor.

b. Bagi auditor, sebagai bahan pertimbangan etika dalam pelaksanaan

audit, dengan cara mengakui masalah etika yang timbul pada saat

audit. Sehingga auditor bisa meminimalisir terjadinya kegagalan

pada saat pelaksanaan audit.

c. Bagi umum, sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang

berminat meneliti masalah ini lebih jauh dimasa yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu

sebagai berikut :
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BAB I Pendahaluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan penyelesaian

hasil Tugas Akhir, pengaruh pengalaman, orientasi etika, komitmen

profesional, dan komitmen organisasi terhadap sensitivitas etika

auditor.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan akan diuraikan metedologi penelitian yang

digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi,

meliputi objek penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian ,

metode pengumpulan data , pengolahan data serta analisa yang

digunakan

BAB IV Pembahasan dan Hasil

Bab ini berisikan tentang pengaruh pengalaman, orientasi etika,

komitmen profesional, dan komitmen organisasi terhadap sensitivitas

etika auditor.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan

saran-saran untuk pembaca.


