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BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976 dalam Lestari,

2010) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah ikatan dimana satu atau

lebih (principal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa

untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang

pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi

termasuk aktifitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam

perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban dari

agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja

manajemen. Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen

untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga

kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan

yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat

manajemen lebih dapat dipercaya, maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu

pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor

independen.

Dalam struktur pemerintahan, kontrak hubungan antara prinsipal dan agen

adalah undang - undang yang mengatur hubungan antar lembaga. Tindakan agen

adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan yang tercantum dalam
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perundang - undangan. Namun hal tersebut tidak menafikan perbedaan

kepentingan yang selalu muncul antara principal dan agen.

Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada

Legislatif (DPR/DPRD). Dalam hubungan ini, pemerintah bertindak sebagai agen

sedangkan DPR/DPRD bertindak sebagai prinsipal dan Inspektorat sebagai pihak

ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen

adalah benar. Baik prinsipal maupun agen memiliki kepentingan yang berbeda,

sehingga pada titik inilah muncul konflik kepentingan. Agen akan selalu berusaha

untuk mempengaruhi pihak independen untuk menyatakan bahwa tindakan agen

adalah benar.

2.2 Auditor Internal

The Institute of Internal Auditor (IIA, 2001) mendefinisikan internal

auditing sebagai “aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang

aktivitas konsultasi (consulting activity) yang bernilai tambah (value added) dan

meningkatkan operasi perusahaan.” Ditambahkan pula bahwa internal

auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan

yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas

manajemen resiko (risk management) melalui pengendalian (control) dan proses

tata kelola yang baik (governance processes). Adapun internal auditing, Sawyer

(2005), mendefinisikan internal auditing sebagai “sebuah penilaian yang

sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan

kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1)

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang
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dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan

eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4)

kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan

secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara

efektif.”

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa

pemerintah. Di indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas

pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) sebagai lembaga tingat tertinggi, Badan Pengawasan Keuanagan

dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada

departemen - departemen pemerintah Sebagai Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis

baik di tinjau dari aspek fungsi - fungsi maupun dari segi pencapaian visi

Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus

pengawal dalam melaksanakan program yang tertuang dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah (Rahmat Kurniawan, 2015). Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan lingkungan

Kementrian Dalam Negeri dan Peyelenggaraan  Pemerintah Daerah 2012 pada

point Penajaman Pengawasan angka 4 menetapkan perumusan peran dari

Inspketorat Daerah yaitu :

a. kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun

dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelengaraan

Pemerintahan kabupaten/kota.
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b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang

lingkup :

1. Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Pengawasan pelakasaan tugas pembatuan di

kabupaten/kota dan

3. Pemeriksaan khusus terkait adanya pengaduan

c. Pembinaan di ruang lingkungan Penyelenggraan pemerintahan di

daerah kabupaten/kota

d. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di

lingkungan penyelenggran pemerintah kabupaten/kota dan desa.

e. Asistensi penerapan SPIP di dalam lingkungan penyelenggaraan

Pemerintah Kabupaten/kota dan desa.

f. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

berdasarkan audit plan dan pemantau tindak lanjut hasil pengawasan.

Jelas bahwa tugas dari inspektorat kabupaten/kota mencakup

pengawasan baik pengawasan keunagan dan pengawasan kinerja pemerintahan.

Inspektorat kota juga termasuk dalam Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan

(APIP) yang bertanggung jawab pada pengawasan langsung intern

pemerintahan.

Kiranya dapat ditangkap dengan cukup jelas mengenai

bagaimana internal auditing (sebagai sebuah proses) yang ideal dan seharusnya

dilaksanakan oleh auditor internal (sebagai subyek). Beberapa poin penting yang

patut disimak yaitu: adanya aktivitas konsultansi yang bertujuan memberikan
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nilai tambah bagi organisasi; serta pelaksanaan evaluasi (dan/atau penilaian)

terhadap proses - proses berupa manajemen risiko, pengendalian, tata kelola

yang baik (kepatuhan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam aktivitas

operasi) dan akurasi data dan informasi (terutama keuangan) (Rahmat

Kurniawan, 2015).

2.3 Etika

Pengertian etika berasal dari bahasa yunani “ ethos” berarti adat istiadat

atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai,tata cara hidup

yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan

diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain

(Agus Arijanto,2011). Pengertian tersebut relatif sama dengan moralitas.

Moralitas berasal dari bahasa latin “Mos” yang dalam bentuk jamaknya “mores”

berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan

baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran

manusia.

Dalam kode etik profesi akuntan diatur berbagai masalah. Baik masalah

prinsip yang harus melekat pada diri auditor, maupun standar teknis pemeriksaan

yang juga harus diikuti oleh auditor, juga bagaimana ketiga pihak melakukan

komunikasi atau interaksi (Falah, 2006:10). Dinyatakan dalam kode etik yang

berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan

menjalankan nilai – nilai kebenaran dan moralitas. Seperti bertanggung jawab

(responsibilitties), beintegritas (integrity), bertindak secara objektif (onjectivity)

dan menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak
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(independence), dan hati – hati dalam menjalankan profesi (due care)

(Syarifuddin, 2005:6).

Sebagaimana terdapat dalam al-qur’an surah An-Nahl : 90

 َ ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغِي یَ إِنَّ هللاَّ ِعظُُكْم یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

)90لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن (

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, member

kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

pelajaran. (16: 90)

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab

al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan social kaum

Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari

segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang

harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran

Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan

tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak

hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan

dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan

sosial.
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Tentunya, etika Islam atau akhlak mendorong manusia berperilaku lebih

dari tutunan standar atau keadilan, dalam menyikapi problema social dan

memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan manusia bisa melakukan lebih dari hak

orang lain, yang ini semua menunjukkan kebaikan atau ihsan. Allah Swt yang

memperlakukan manusia dengan landasan ihsan, mengajak manusia untuk

berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan.

2.4 Sensitivitas Etika

Kemampuan seseorang profesional untuk berprilaku etis sangat

dipengaruhi oleh sensitivitas individu tersebut terhadap etika. Faktor yang penting

dalam menilai perilaku etis adalah adanya kesadaran para individu bahwa mereka

adalah agen moral. Jadi kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah

keputusan merupakan sensitivitas etika (ethical sensitivity) (Aziza dan Agus

Salim, 2007).

Rest (1983) dalam Syaikful Falah (2006) mengajukan model atau

kerangka analisi empat komponen kerangka kerja untuk meneliti pengembangan

proses berpikir moral individual dan perilaku individu dalam mengambil

keputusan dimana tiap komponen tersebut mempengaruhi perilaku moral dan

kegagalan pada komponen dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis.

Sebagaimana dalam Alquran surah Al Ahzab ayat 21;

َكثِیًرا  َ هللاَّ َوَذَكرَ  اْآلِخرَ  َواْلیَْومَ   َ هللاَّ ْرُجو َكانَ  لَِمنْ  َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ   ِ هللاَّ َرُسولِ  فِي لَُكمْ  َكانَ  لَقَدْ 

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik

bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia

banyak menyebut Allah.”
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Ketika umat sepakat dalam bentuk keyakinan bahwa keteladanan dalam

hidup dan kehidupan khususnya menyangkut soal keyakinan (agama), semestinya

acuan dalam segala hal itu dikembalikan kepada kesepakatan tersebut.Realitas

yang ada menunjukan bahwa permasalahannya bukan sekedar mau atau tidak mau

mengikuti, tapi jauh lebih komprehensif.

2.5 Pengalaman

Pengalaman kata dasarnya ”alami” yang artinya mengalami, melakoni,

menempuh, menemui, mengarungi, menghadapi, menyeberangi, menanggung,

mendapat, menyelami, mengenyam, menikmati, dan merasakan (Endarmoko,

2006). Pengalaman merupakan hal yang tidak 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.

Dian indri purnamasari (2005:3) memberikan kesimpulan bahwa seorang

karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan

dalam beberapa hal diantaranya; 1). Mendeteksi kesalahan, 2).Memahami

kesalahan dan 3) Mencari penyebab munculnya kesalahan.Keunggulan tersebut

bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang

dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanakan suatu tugas. Pengalaman

kerja seseorang menunjukkan jenis - jenis pekerjaan yang pernah dilakukan

seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan

pekerjaan yang lebih baik.
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Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Imran : 12

قُل لِّلَِّذیَن َكفَُروْا َستُْغلَبُوَن َوتُْحَشُروَن إِلَى َجھَنََّم َوبِْئَس اْلِمھَادُ 

‘’Katakan kepada orang-orang kafir: "Kalian akan dikalahkan dan akan digiring

ke neraka."Dan itulah tempat peristirahatan yang paling buruk.’’(Al-Imran :12)

Katakan kepada orang-orang kafir bahwa Allah meliputi, menguasai, dan

mengontrol segala sesuatu, bahwa jika mereka tidak menjalani kehidupan yang

akan mengarah pada pengakuan kebenaran, mereka akan merasakan azab dan

kepedihan api neraka. Tak ada tempat peristirahatan di sana, itulah gambaran

neraka. Mereka yang belum sadar ketika hidup di dunia akan dipaksa sadarkan

pada Hari Pembalasan.

Jika seseorang tidak menyadari niat dan amalnya, maka tidak mungkin ia

menyadari keadilan Allah dalam semua keadaan. Istilah "keberuntungan"

sesungguhnya menyiratkan kurangnya pengetahuan kita akan parameter-

parameter yang menentukan suatu hasil yang dunginkan. Ketika seseorang

menganggap suatu peristiwa sebagai sebuah keberuntungan, ini berarti bahwa cara

yang ditempuhnya berbeda dengan cara-cara yang lazim, dan keberuntungan ini

mendatangkan hasil yang ia inginkan. Nasib buruk merupakan kebalikan dari

proses ini. Seseorang memiliki tujuan tertentu, namun ia tidak mengetahui faktor-

faktor yang menentukan berhasil tidakuya tujuan itu; pada titik tertentu terjadi

penentangan antara faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor penunjang

tercapainya tujuan itu. Jika faktor-faktor penghambat itu menang, sehingga tujuan

tersebut gagal dicapai—kita menyebutnya nasib buruk! Semakin sadar dan
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berilmu seseorang, semakin kurang percayalah ia akan "nasib baik" ataupun

"nasib buruk." la lebih menganggapnya sebagai efisiensi atau inefisiensi.

2.6 Orientasi Etika

Salim dan salim (1991) dalam Andini (2008), mendefinisikan orientasi

sebagai dasar pemikiran untuk menentukan sikap, arah dan sebagainya secara

tepat dan benar. Kebutuhannya tersebut setelah berinteraksi dengan pengalaman -

pengalaman pribadi dan sistem nilai individu, akan menentukan harapan–harapan

atau tujuan-tujuan dalam setiap perilakunya sebelum menentukan tindakan apa

yang harus dilakukan.

Syaikhul Falah (2006) membuktikan bahwa orientasi etika dikendalikan

oleh dua karakteristik yaitu idealism dan relativisme. Idealisme mengacu pada

suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan

diinginkannya tidak melanggar nilai – nilai moral. Sedangkan relativisme adalah

suatu sikap penolakan terhadap nilai – nilai moral yang absolut dalam

mengarahkan perilaku etis.kedua konsep tersebut bukan merupakan dua hal yang

berlawanan tapi lebih merupakan skala yang terpisah, yang dapat dikategorikan

sikap orientasi etika.

Penelitian Hunt dan Vitell (1984) dalam Syaikful Falah (2006) yang

dilakukan pada manajemen pemasaran mendukung adanya hubungan orientasi

etika dengan faktor eksternal seperti lingkungan budaya, lingkungan industri atau

perusahaan, lingkungan organisasi dan pengalaman pribadi yang merupakan

faktor eksternal individu tersebut.
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Sebagaimana terdapat dalam hadist Rasulullah SAW :

“bekerjalah untuk duniamu seakan – akan kamu hidup selamanya, dan

beribadahlah untuk akhiratmu seakan - akan kamu mati besok.”

Dalam ungkapan lain dikatakan juga,

“Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia

daripada mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah.

Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja.”

Nyatanya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan

dengan ungkapan – ungkapan tadi. Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita

dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan

tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai – nilai Islami yang tentunya tidak

boleh melampaui rel - rel yang telah ditetapkan al-Qur’an dan as-Sunnah.

2.7 Komitmen Profesional

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya

seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. (Larkin, 1990), Wibowo (1996),

dalam Alwi dan Guntur (2005) mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara

pengalaman internal auditor dengan komitmen profesional, lama bekerja hanya

mempengaruhi pandangan profesional, hubungan dengan sesama profesi,

keyakinan terhadap peraturan profesi dan pengabdian pada profesi.

Komitmen profesional juga ukuran dalam pelatihan untuk menjadi seorang

akuntan dan proses sosialisasi mereka dalam profesi akuntan. Komitmen
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professional diartika sebagai intensitas identifikasi dan keterlibatan individu

dalam profesinya. Identifikasi ini membutuhkan beberapa tingkat kesepakatan

antara individu dengan tujuan nilai – nilai yang ada dalam profesi termasuk nilai

moral dan etika (Budi Susetyo dkk,2005). Definisi komitmen professional banyak

digunakan dalam literatur akuntansi adalah sebagai berikut (Jeffrey dan

Weaterholt (1996) dan Budi Susetyo dkk (2005) dalam Benny (2008):

1. Suatu keyakinan dan penerimaan tujuan dan nilai – nilai didalam

organisasi profesi.

2. Kemauan untuk memainkan peran tertentu atas nama organisasi.

3. Gairah untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi profesi.

Aranya dan Ferris (1984) dan Harsanti (2005) dalam Benny (2008)

menyatakan bahwa dalam komitmen professional diperlukan:

1. Rasa percaya dan sikap menerima tujuan dan nilai dari profesi.

2. Kerelaan untk melakukan segala upaya diluar kepentingan pribadi.

3. Keinginan untuk tetap dalam profesi ini.

Sebagaimana terdapat dalam surah As-Shaf :2-3

ِ أَْن تَقُولُوا َما ال  ((٣) لُونَ تَْفعَ (٢تَْفَعلُوَن َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاَّ ال َما قُولُونَ  لِمَ  آَمنُوا لَِّذینَ  أَیُّھَا یَا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan

sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (2)  Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa

kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (3)”

Itulah yang banyak menimbulkan persepsi tentang esensi dakwah, bahwa

signifikansi dakwah bukan hanya sebatas mensucikan fitrah manusia ke jalan

Tuhannya melainkan juga mengandung pesan moral dan kesucian akhlaknya yang
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mesti dipertanggungjawabkan.Karenanya, profesi berdakwah tak jarang

ditinggalkan, dengan berlandaskan al-Quran.

Sebagaimana terdapat dalam hadist Al-Bukhari:

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat

kehancurannya” (Hadits shahih riwayat al-Bukhari).

Para pengkaji masalah profesi memberikan daftar panjang mengenai

kriteria yang mencirikan dan membedakan profesi dari pekerjaan non profesional,

yaitu:

1. berdasarkan sejumlah pengetahuan sepesialis dan keahlian tertentu yang

tidak dikuasai oleh orang lain yang tidak profesional;

2. untuk menguasai pengetahuan dan keahlian itu diperlukan waktu pelatihan

dan pendidikan yang relatif lama;

3. kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan suatu teori dan teknik intelektual

atau metode untuk memecahkan persoalan yang dihadapi;

4. adanyan kode etik yang memberikan patokan standar kegiatan dan juga

mengatur bagaimana para anggota profesi seharusnya bertindak;

5. adanya organisasi profesi yang mengawasi dan melakukan kontrol

terhadap profesi itu serta menentukan kode etiknya;

6. adanya otonomi untuk membuaat keputusan-keputusan pada bidang kerja

tertentu;

7. adanya norma-norma perizinan dan syarat-syarat masuk kedalam profesi

tersebut;
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8. komitmen kepada kerja dan kegiatan profesional bersangkutan dan kepada

klien yang menerima pelayanan dari profesi bersangkutan;

9. penggunaan yang bertangggung jawab dari pekerjaan profesi, arti nya

anggota profesi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

10. adanya kepercayaan masyarakat kepada pelaksana pelaksana individual,

dengan kata lain profesi itu dapat meyakinkan bahwa status profesi

memiliki kualitas yang cukup.

11. mempunyai prestise dan sekaligus penghassilan yang tinggi.

2.8 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana

seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan – tujuannya,

serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Wijayanti, 2008:2).

Organisasi dapat di definisikan sebagai (Lia Nurfaida, 2011) : (1) sebuah

kepercayaan dan dukungan terhadap tujuan dan nilai organisasi, (2) sebuah

keinginan untuk menggunakan usaha yang sungguh – sungguh guna kepentingan

organisasi, (3) keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi.

Meyer dan Allen (1993) dalam Gunawan Cahyasumirat (2006)

mengemukakan tiga komponen tentang komitmen organisasi:

1. Affective Commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari

organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment) atau

merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi,
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2. Continuance Commitment, yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan

dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena

rewards ekonomi tertentu.

3. Normative Commitment, timbul dari nilai – nilai diri karyawan. Karyawan

bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa

berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang

seharusnya dilakukan.

Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang

paling diinginkan oleh perusahaan. Karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu

karyawan yang mempunyai komitmen afektif akan cenderung tetap tinggal

(bekerja dalam perusahaan). Mereka akan merekomendasikan kepada orang lain

bahwa tempat kerjanya merupakan tempat yang bagus. Mereka akan dengan

sukarela melakukan pekerjaan tambahan untuk perusahaan dan memberikan

saran–saran bagi perbaikan serta kemajuan organisasi (Ikhsan dan Ishak,2005:36).

Mengingat pentingnya komitmen tersebut, banyak perusahaan berusaha

untuk menciptakan kondisi perusahaan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan

loyalitas karyawan dengan cara antara lain:

1. Memberikan kompensasi (upah, gaji, dan tunjangan) yang menarik atau

bahkan kompetitif bila dibandingkan dengan perushaan lain.

2. Membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyediakan fasilitas kerja yang

baik.

3. Memberikan tugas atau pekerjaan yang menantang dan menarik.



25

4. Mempraktikan manajemen terbuka (open management) dan manajemen

partisipatif.

5. Memerhatikan persoalan yang dianggap penting oleh karyawan dan

menjaga keadilan perlakuan terhadap karyawan dalam perusahaan.

Dalam bahasa Arab, pengorganisasian diistilahkan dengan al-tandhim.

Menurut Mahmud Hawary:

وضع كل شيء في مكانھ وكل شخص في مكانھ وربط االشیاء ببعضھا واالشخاص ببعضھا من اجل 

تكوین وحدة متكاملة اكبر من مجرد الجمع الحسابى آلجزائھا

”Menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya, demikian juga setiap anggotanya

dan merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain, guna melakukan

kesatuan tindakan yang tepat, menuju suksesnya fungsi masing-masing.”1[15]

Dari berbagai definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa organisasi

adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerja sama manusia

(didalamnya) ada struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab

untuk mencapai tujuan bersama.

2.9 Penelitan Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No. Peneliti / Tahun Judul Hasil Penelitian

1. Syaikful Falah
(2006)

Pengaruh budaya etis
organisasi dan
orientasi etika
terhadap sensitivitas
etika (Studi empiris
tentang pemeriksaan

1. Budaya etis organisasi
berpengaruh positif
dengan idealisme.

2. Budaya etis organisasi
tidak mempengaruhi
relativisme.
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internal di Bawasda
Pemda Papua).

3. Relativisme
berpengaruh negatif
terhadap sensitivitas
etika.

4. Idealisme tidak
mempengaruhi
sensitivitas etika.

2. Marwanto
(2007)

Pengaruh pemikiran
moral, tingkat
idealisme, tingkat
relativisme dan locus
of control terhadap
sensitivitas,
pertimbangan
motivasi dan karakter
mahasiswa akuntansi
(Studi eksperimen
pada Politeknik
Negeri Samarinda).

1. Pemikiran moral,
tingkat idealisme,
relativisme dan umur
berpengaruh
signifikan terhadap
sensitivitas moral
mahasiswa D3
akuntansi.

2. LoC, jenis kelamin,
dan indeks prestasi
kumulatif tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
sensitivitas moral
mahasiswa akuntansi.

3. Nurma Aziza,
dan Andi Agus
Salim (2007)

Pengaruh orientasi
etika pada komitmen
dan sensitivitas etika
auditor (Studi empiris
pada Auditor di
Bengkulu dan
Sumatera Selatan).

1. Orientasi etika auditor
berpengaruh pada
komitmen
(professional dan
organisasional).

2. Terdapat pengaruh
antara orientasi etika
dengan sensitivitas
etika.

3. Komitmen
professional dan
komitmen
organisasional tidak
berpengaruh secara
signifikan dengan
sensitivitas etika.

4. Januarti (2011) Pengaruh pengalaman
auditor, komitmen
professional, orientasi

1. Orientasi etis
berpengaruh
signifikan terhadap
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etis dan nilai etika
terhadap persepsi dan
pertimbangan etis.

persepsi dan
pertimbangan etis.

2. Pengalaman,
komitmen profesional
dan nilai etika
organisasi tidak
berpengaruh terhadap
persepsi dan
pertimbangan etis.

5. Irawati dan
Supriyadi (2012)

Pengaruh orientasi
etika pada komitmen
profesional, komitmen
organisasional, dan
sensitivitas etika
pemeriksa dengan
gender sebagai
variabel pemoderasi.

Gender merupakan
pemoderasi hubungan
idealisme orientasi etika
terhadap komitmen
organisasional dan
sensitivitas etika. Namun
tidak berhasil menguji gender
sebagai pemoderasi hubungan
idealisme orientasi etika
terhadap komitmen
profesional. Penelitian ini
tidak berhasil menguji bahwa
gender merupakan
pemoderasi dalam hubungan
antara relativisme orientasi
etika terhadap komitmen
profesional, komitmen
organisasional dan
sensitivitas etika.

Sumber: Data di peroleh dari Putri (2012)

2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sensitivitas etika auditor sangat penting dalam hal pengambilan keputusan

bagi berbagai pihak , selain itu untuk menghindari atau mencegah terjadinya

pelanggaran atau penyimpangan maka diperlukan seseorang yang bisa sensitive

dalam menghadapi berbagai masalah etika. Sensitivitas etika dapat dipengaruhi

oleh berbagai faktor diantaranya idealisme, relativisme, Komitmen profesional

yang dibentuk oleh komitmen pada profesi dan komitmen organisasi yang

terbentuk oleh komitmen pada organisasi. Dari uraian di atas dapat dirumuskan
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kerangka pemikiran sebagai acuan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada

model penelitian di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

H1

H2

H3

H4

H5

Sumber : Data Olahan 2015

2.11 Hipotesis

Pengalaman adalah proses pembelajaran dan pertambahan potensi tingkah

laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal (Knoers dan

Haditono, 1991) dalam Gde Herry Sugiarto (2013). Standar professional Akuntan

Publik (SPAP) menyatakan bahwa pelaksanaan audit harus dilakukan oleh orang

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor

yang memiliki pengalaman lebih konservatif saat menghadapi dilema etika. Hal

ORIENTASI ETIKA (X2)

PENGALAMAN (X1)

SENSITIVITAS ETIKA
(Y)

KOMITMEN
PROFESIONAL (X3)

KOMITMEN ORGANISASI
(X4)
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ini menunjukkan bahwa pengalaman auditor akan berkaitan dengan tingkat

ketelitian auditor dan dapat mempengaruhi sensitivitas etika seorang auditor saat

melaksanakan tugasnya.

H1 : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap Sensitivitas Etika

auditor pada Inspektorat Provinsi Riau

Berdasarkan model penelitian di atas maka penulis mengharapkan bahwa

absolutisme ( Idealisme yang tinggi, Relativisme rendah ) mempercayai bahwa

kepatuhan pada standar etika diharapkan menunjukkan tingkat paling tinggi pada

sensitivitas etika ( Putri, 2012). Relativisme kurang sensitive terhadap situasi yang

melanggar norma atau aturan, hal ini berbeda dengan idealisme yang tinggi

sensitive terhadap situasi yang melanggar norma dan aturan.

Namun berbeda dengan penelitian Syaikful Falah (2008) yang

menunjukkan bahwa responden menganggap hal yang tidak etis adalah ketika

merugikan orang lain. Dimungkinkan adanya perbedaan tentang persepsi etika

yang diyakini oleh responden yang lebih cenderung bersifat teologi yaitu

perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana

mencapai tujuan dengan sebaik - baiknya, dengan kurang perhatikan apakah cara

teknik atau prosedur yang dilakukan benar atau salah (Syafruddin, 2005).

H2 : Orientasi etika berpengaruh signifikan terhadap Sensitivitas Etika

auditor padaInspektorat Provinsi Riau

Secara intuisi, auditor diharapkan dalam menjalankan profesi akuntannya

lebih sensitif untuk masalah etika profesi. Auditor harus melaksanakan standar

etika dan mendukung tujuan dan norma professional yang merupakan salah satu
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aspek komitmen professional (Putri, 2012). Komitmen yang tinggi tersebut

direfleksikan dalam tingkat sensitivitas yang tinggi pula untuk masalah yang

berkaitan dengan etika professional (Nur Aziza dan Andi Agus Salim, 2007).

Menurut hasil penelitian Benny (2008) menyatakan semakin tinggi

komitmen seorang auditor terhadap profesinya maka semakin sensitif auditor

tersebut terhadap etika profesinya. Komitmen profesi merupakan determinasi

yang penting dalam proses pengambilan keputusan dalam dilema etika, serta

individu yang mempunyai idealisme secara otomatis akan memelihara tata cara

pekerjaannya dengan standar professional sehingga standar professional tersebut

akan menjadi arahan dalam pekerjaan. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian

ini adalah memprediksi pengaruh komitmen professional terhadap sensitivitas

etika.

H3 : Komitmen professional berpengaruh signifikan terhadap Sensitivitas

Etika auditor pada Inspektorat Provinsi Riau

Komitmen organisasi cenderung didefinisikan sebagai suatu perpaduan

antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi adalah sampai sejauh mana

seseorang mengidentifikasikan diri sendiri secara positif dengan organisasi.

Dalam suatu organisasi dimana para pekerja dipandang dan diperlakukan sebagai

“seorang anggota keluarga besar organisasi”, akan merupakan dorongan yang

sangat kuat untuk meningkatkan komitmen organisasi tersebut. Pada gilirannya

komitmen organisasi yang tinggi akan berakibat pada berbagai sikap dan perilaku

positif, seperti misalnya menhindari tindakan, perilaku dan sikap yang merugikan

nama baik organisasi, kesetian pada pemimpin, kepada rekan kerja setingkat dan
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kepada bawahan, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan hasil penelitian Benny

(2008) yang menunjukkan ada pengaruh positif antara komitmen organisasi

dengan sensitivitas etika auditor. Semakin tinggi komitmen organisasi maka

semakin sensitif auditor tersebut terhadap etika profesinya. Sehingga hipotesis

keempat penelitian ini memprediksi pengaruh komitmen organisasi terhadap

sensitivitas etika.

H4 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Sensitivitas

Etika auditor pada Inspektorat Provinsi Riau

Kemudian untuk hipotesis kelima penelitian ini adalah memprediksi

pengaruh pengalaman, orientasi etika, komitmen profesional dan komitmen

organisasi terhadap sensitivitas etika auditor.

H5 : Pengalaman, Orientasi etika, Komitmen professional, Komitmen

organisasi berpengaruh signifikan terhadap Sensitivitas Etika auditor

pada Inspektorat Provinsi Riau


