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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the perception of auditors, accountants and
corporate management educators to professional ethics. Data from this study obtained
from questionnaires distributed to each respondent through a contact person and giving
directly. Criterion sampling was purposive sampling. There are 249 respondents of
auditors, accountants and management educators. The statistical methods used to test
the hypothesis is regression analysis.
Conclusions of this study are as follows: First, a significant effect between the
perceptions of the auditor's professional ethics, Second, a significant effect between the
perceptions of accountants educators to professional ethics. Third, a significant effect
between the company's management to professional ethics. Fourth, a significant effect
between the perceptions of auditors, accountants, educators, and corporate management
to professional ethics
Keywords

: Perception, Etichs Profession, Auditor, Accountants Educator,

Company’s Management
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Seiring meningkatnya kompetensi dan perubahan globalisasi, profesi auditor pada

saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat.Meningkatnya
ekonomi suatu negara memacu perkembangan bisnis dan mendorong munculnya pelaku
bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tajam di dunia bisnis.Hampir
semua pelaku bisnis mengharapkan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.Untuk
mencapai tujuan usaha bisnis, segala upaya digunakan dan tindakan dilakukan walaupun
tidak sedikit pelaku bisnis harus melanggar prinsip-prinsip moral dan etika dalam
berbisnis.
Praktek-praktek dalam dunia bisnis seringkali dianggap sudah menyimpang dari
prinsip moral, bahkan terdapat anggapan bahwa dunia bisnis sudah tidak memperdulikan
norma dan nilai etika dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini terlihat dari meningkatnya
perilaku korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada
profesinya dan masyarakat umum.
Bisnis dapat menjadi suatu profesi bila ditunjang dengan melakukan prinsipprinsip etis dalam berbisnis. Prinsip-prinsip ini merupakan suatu aturan yang mengatur
semua kegiatan bisnis antar pihak pelaku bisnis agar tercipta suatu kegiatan bisnis yang
baik, adil, efektif dan efisien dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku
secara ekonomi. Tidak hanya prinsip etis saja, peran manajer di dalam suatu bisnis atau
perusahaan juga sangat penting. Manajer dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang
bijaksana, dapat memotivasi karyawan, memiliki pengetahuan dan pendidikan yang
1
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memadai, memiliki moral yang dapat ditiru oleh karyawannya dan mampu melepaskan
dirinya dari potensi conflict of interest yang bertentangan dengan prinsip etika profesi.
Oleh karena itu, dilema dalam usaha bisnis merupakan suatu tantangan yang
menuntut para auditor sebagai pihak yang menengahi antara pihak manajemen dengan
prinsipal (penanam modal) untuk berlaku adil dan tidak memihak dengan cara menjaga
dan meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme bukan hanya menuntut
pengetahuan melainkan keahlian dan karakter juga harus dimiliki oleh para auditor.
Auditor yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang banyak dan khusus tidak akan
berguna bila tidak mempunyai karakter yang baik. Karakter adalah sifat alamiah dari
seseorang yang akan selalu dibawa yang diwujudkan dengan sikap dan tindakan etis.
Sikap dan tindakan etis akan mempengaruhi profesionalisme seorang akuntan.
Sepuluh tahun belakangan ini muncul isu pelanggaran etika yang dilakukan oleh
auditor baik di tingkat nasional maupun internasional. Kasus besar yang mengubah
hampir keseluruhan kode etik ialah kasus yang muncul di Amerika Serikat, pelangaran
etika oleh KAP Arthur Andersen yang mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001
sampai 2002 dimana KAP Athur Andersen yang ditunjuk sebagai auditor laporan
keuangan melakukan pelanggaran berupa ikut serta dalam memanipulasi laporan
keuangan Enron Corp, agar laporan keuangan yang disajikan dan performa klien terlihat
lebih bagus dimata investor.
Walaupun kode etik sudah direvisi kearah yang lebih baik masih tetap saja terjadi
pelanggaran etika khususnya etika dalam audit laporan keuangan. Pengguna laporan
keuangan mengharapkan untuk mendapatkan seluruh informasi yang mereka butuhkan
sementara informasi tersebut belum tentu tersedia. Hal ini tidak akan terjadi bilamana
setiap auditor mengamalkan nilai-nilai moral dan etika dalam pelaksanaan profesinya.
2
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Sesuai dengan pernyataan SA Seksi 110 (PSA No. 02) dalam Standar Profesional
Akuntan Publik, persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah
orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.
Untuk mendukung profesionalisme akuntan publik khusunya seorang auditor,
etika profesi perlu diterapkan. Dalam standar auditing, etika profesi harus tetap
diutamakan dibandingkan kepentingan perusahaan. Tanpa adanya etika, profesi
akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah sebagai penyedia informasi
untuk proses pengambilan keputusan bisnis yang mempengaruhi kepentingan banyak
pihak yang terlibat dalam perusahaan. Oleh karena itu, standar auditing merupakan dasar
aturan tertinggi yang harus ditaati oleh akuntan publik.
Pengajaran prinsip akuntansi telah dilakukan pada pendidikan akuntansi. Dunia
pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etika
akuntan (Khomsiyah & Indriantoro, 1997). Dunia pendidikan akuntansi tidak hanya
mengajarkan teori mengenai akuntansi tetapi juga mengajarkan praktik akuntansi
sehingga mahasiswa atau calon akuntan dan pelaku bisnis memiliki gambaran atas dunia
bisnis dan nantinya dapat berperilaku secara etis dalam menjalankan profesinya.
AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) mengeluarkan
panduan dan pedoman untuk para profesi akuntan dalam menjalankan profesionalisme
yang tinggi dan menyelesaikan konflik interest yang dialami oleh perusahaan. Peraturan
tersebut di Indonesia diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAPI
merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang mengeluarkan dan mengesahkan Kode
Etik Akuntan Indonesia sebagai suatu standar profesi yang memuat sekumpulan prinsipprinsip moral dan mengatur tentang prilaku profesional akuntan. Sihwahjoeni dan
Gudono (2000) mengungkapkan bahwa Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia mengatur
3
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tentang norma perilaku dan hubungan antara akuntan dengan para klien, antara profesi
dengan masyarakat dan antar sesama akuntan. Alasannya karena kode etik merupakan
standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan yang dibutuhkan untuk
menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan. Kode
etik ini mengikat para akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota. Kode
etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi seluruh
anggota, baik yang berkerja sebagai auditor, bekerja di dunia usaha, pada instansi
pemerintah, dan dalam pendidikan.
Melihat pentingnya persepsi auditor terhadap etika profesi khususnya di wilayah
Jakarta sebagai faktor penting yang akhirnya mempengaruhi profesionalisme auditor,
penulis beranggapan bahwa etika profesi merupakan objek yang masih perlu diteliti lebih
lanjut. Pada penelitian sebelumnya di Indonesia, Sugiarto Prajitno (2006), melakukan
penelitian mengenai persepsi akuntan publik, akuntan perusahaan dan akuntan pendidik
terhadap etika bisnis dan etika profesi. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk melihat
perbedaan persepsi dari ketiga kelompok akuntan, yang terdiri dari akuntan publik,
akuntan perusahaan dan akuntan pendidik terhadap etika bisnis dan etika profesi
akuntan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang
signifikan antara akuntan publik, akuntan perusahaan dan akuntan pendidik terhadap
etika bisnis dan etika profesi.
Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama,
mengganti variabel etika profesi karena peneliti menganggap auditor harus bertanggung
jawab untuk memenuhi kepentingan klien dimana auditor harus mematuhi dan
melaksanakan seluruh prinsip dasar kode etik sebagai etika profesi auditor. Perbedaan
kedua adalah pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup area penelitian hanya
4
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menjadi Jakarta Timur. Perbedaan ketiga adalah peneliti hanya mengunakan responden
auditor.
Persepsi auditor terhadap etika profesi yang telah dibahas oleh peneliti lain,
antara lain: Indiana Farid Martadi dan Sri Suranta (2006), Sugiarto Prajitno (2006),
Tantri Febri Arini (2010), Indira Januarti (2011), dan Darmoko dan Suharni (2013).
Persepsi yang diwujudkan oleh pemahaman atas etika profesi dan perilaku
auditor, akuntan pendidik dan manajemen perusahaan, Oleh karena itu, hal ini menarik
minat penulis untuk untuk mengambil judul penelitian, “ANALISIS PENGARUH
PERSEPSI

AUDITOR,

PERUSAHAAN

AKUNTAN

TERHADAP

ETIKA

PENDIDIK,
PROFESI

DAN

(STUDI

MANAJEMEN
DI

WILAYAH

JAKARTA TIMUR)”.

1.2.

Perumusan Masalah
Etika merupakan hal yang terpenting dalam suatu profesi. Permasalahan etika

pada saat ini seringkali dibicarakan dan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Tanpa
etika, suatu profesi tidak dapat berjalan dengan baik karena etika dapat membuat para
akuntan bekerja dengan memperhatikan norma-norma moral yang berlaku.
Berbagai pelanggaran etika telah terjadi saat ini dan dilakukan oleh akuntan dan
manajemen perusahaan misalnya berupa rekayasa data akuntansi untuk menunjukkan
kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik.Para akuntan dan manajemen
perusahaan seringkali tidak mengindahkan perilaku etis.
Hal lainnya yang mempengaruhi seseorang atau suatu profesi bersikap etis adalah
lingkungan, salah satunya lingkungan dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan
dasar seseorang belajar mengenai teori dan praktik, serta hal yang baik dan buruk. Untuk
5
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membantu meningkatkan kualitas pendidikan,

akuntan pendidik membantu untuk

memastikan kecukupan kurikulum etika yang ada di dalam mata kuliah akuntansi agar
nantinya para akuntan dan pelaku bisnis dapat menjalankan profesinya berdasarkan nilainilai etis.
Penelitian mengenai etika profesi dilakukan karena aktivitas profesi auditor,
akuntan pendidik dan manajemen perusahaan menuntut mereka untuk bekerja secara
profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesi. Berdasar uraian di
atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah berikut ini :
1. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara persepsi auditor terhadap etika profesi?
2. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara persepsi akuntan pendidik terhadap
etika profesi?
3. Apakah terdapat pengaruh yang positifantara persepsi manajemen perusahaan
terhadap etika profesi?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi auditor, akuntan pendidik
dan manajemen perusahaan secara bersama-sama terhadap etika profesi?

1.3.

Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian maka diperlukan pembatasan

masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian yang terdapat didalam latar belakang
dan rumusan masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Objek penelitian ini dilakukan pada auditor yang

bersertifikat akuntan publik,

terdaftar dan menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM), bekerja di
Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Tmur, dan terdaftar di IAPI dan PPAJP;
akuntan pendidik bekerja sebagai dosen tetap jurusan akuntansi di perguruan tinggi
6
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dan terdaftar di Kopertis III wilayah Jakarta Timur; dan manajemen perusahaan yang
bekerja sebagai manajer akuntansi di perusahaan induk yang beralamat di wilayah
Jakarta Timur dan perusahaannya terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
b. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai pemahaman auditor,
akuntan pendidik, dan manajemen perusahaan. Untuk mendapatkan pembahasan
yang lebih baik, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada Auditor yang
bersertifikat akuntan publik yangbekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Tmur,
akuntan pendidik yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi di Jakarta Timur,
dan manajer perusahaan yang beralamat pusat di Jakarta Timur.

1.4.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi auditor terhadap etika
profesi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi akuntan pendidik terhadap
etika profesi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi manajemen perusahaan
terhadap etika profesi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi auditor, akuntan pendidik dan
manajemen perusahaan secara bersama-sama terhadap etika profesi.
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1.4.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah berikut ini :
1. Bagi Profesi Auditor
Dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi agar lebih meningkatkan
profesionalisme dalam profesi yang dijalankannya.
2. Bagi Akuntan Pendidik
Untuk mengajarkan perilaku dan untuk mempersiapkan calon akuntan dan pelaku
bisnis lainnya agar nantinya dapat menjalankan profesinya dengan baik dan beretika.
3. Bagi Manajer Perusahaan
Untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan dirugikan dari kelalaian yang
disengaja atau tidak dari kaum profesional maka perlu dibekali pengetahuan tentang
etika profesi.
4. Bagi Penulis
Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berkesempatan untuk mempelajari lebih
dalam tentang etika profesi.
5. Bagi Pembaca
Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi dalam
pembelajaran.

1.5.

SISTEMATIKA PENELITIAN
Sistematika penelitian dalam skripsi ini terdiri dari :

BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab

ini penulis menguraikan latar belakang penelitian,

permasalahan yang ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai
8
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dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini serta sisitematika penulisan
dari penelitian ini.
BAB II

LANDASAN TEORITIS
Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian,
kerangka pemikiran dari penulis atas penelitian ini dan penelitian
terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam bab ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data, teknik
pengumpulan data yang dilakukan penulis, serta metode digunakan dalam
penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan hasil pengolahan data yang bertujuan menjawab
tujuan peneliti

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan simpulan, saran, keterbatsan, implikasi dan bagian akhir
yang terdiri dari lampiran daftar pustaka dan data pribadi

DAFTAR PUSTAKA
Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku, jurnal, maupun
bahan seminar yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Persepsi
Pengertian persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan
(penerimaan) langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui
panca indera. Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat suatu persepsi,
Menurut Walgito (1997) dalam Winarna dan Retnowati (2003) dalam penelitian Indiana
Farid dan Sri Suranta (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi
yaitu adanya objek yang dipersepsi, alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima
stimulus (fisiologis), adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam
mengadakan persepsi (Sugiarto Prajitno, 2006).
Menurut Robbins dan Judge (2011:202) menyatakann bahwa persepsi adalah
proses dimanain dividu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan sensorimereka
untukmemberi arti bagilingkungan mereka. Namun, apa yang kita rasakan dapat secara
substansial berbeda dari realitas obyektif. Persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor
yang dapat membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi. Faktor-faktor
tersebut dapat terletak pada orang yang mempersepsikannya, obyek atau sasaran yang
dipersepsikan, atau konteks dimana persepsi itu dibuat. Sedangkan karakteristik pribadi
yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan,
pengalaman masa lalu dan harapan.
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Gambar 2.1. Faktor Mempengaruhi Persepsi
FACTORS THAT INFLUENCE PERCEPTION

Factor in The situation:
• Time
• Work setting
• Social setting

Factor in the perceiver
• Attitudes
• Motives
• Interest
• Experience
• Expectations

Perception

Factor in the target
• Novelty
• Motion
• Sounds
• Size
• Background
• Proximity
• Similarity

Sumber: Robins, Stephen P., dan Judge, Timothy A. (2011:203)

2.1.2. Pengertian Umum Audit
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2014:24), audit adalah pengumpulan dan
evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang
kompeten dan independen. Terdapat beberapa poin penting yang mendasari definisi
audit, poin pertama adalah informasi dan kriteria yang ditetapkan dimana dalam
pelaksanaan audit harus terdapat informasi yang dapat diuji dan suatu kriteria yang dapat
digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut.Poin

kedua adalah

pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit dimana bukti audit merupakan informasi
yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah
disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dan oleh karena itu dibutuhkan bukti
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audit yang memadai untuk dapat mencapai tujuan audit.Poin ketiga adalah seseorang
yang kompeten dan independen.
Sesuai dengan SA Seksi 110 (PSA N0. 02), tujuan audit atas laporan keuangan
oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang
kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.Laporan
auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapat. Baik dalam auditor
menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus
menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan Institusi Akuntan Publik Indonesia
Boynton dan Johnson (2006) menyatakan terdapat empat tipe audit utama, yaitu :
1. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metode
operasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta
efektivitas prosedur serta metode tersebut. Pada saat suatu audit operasional selesai
dilaksanakan, manajemen biasanya akan mengharapkan sejumlah rekomendasi untuk
meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan adalah tinjauan yang dilakukan untuk menentukan apakah klien
(auditee) telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas
yang lebih tinggi.
3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan adalah tinjauan yang dilakukan untuk menentukan apakah
seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan
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kriteria tertentu.Umumnya kriteria yang digunakan adalah pernyataan standar
akuntansi keuangan.
4. Audit Internal Control (Internal Control Audit)
Menyediakan audit dan review laporan keuangan dan melaporkan pengendalian
internal sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

2.1.3. Jenis-Jenis Auditor
Arens, Elder dan Beasley (2014;35-36) secara umum menjelaskan klasifikasi tipe
auditor ke dalam tiga kelompok, yaitu :
1.

Auditor Internal
Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan
audit.Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam
melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama
berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan.

5. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang
tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari
berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor
yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan
Pemeriksa keuangan (BPK), dan Direktorat Jendral Pajak.
6. Auditor Independen
Auditor independen merupakan para praktisi individual atau anggota kantor akuntan
publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Selain itu, auditor
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juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen,
penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya.
7. Internal Revenue Agents (Agen Pendapatan Internal)
Agen pendapatan internal merupakan auditor yang bekerja untuk Internal Revenue
Service (IRS) dan melakukan pemeriksaan atas pengembalian wajib pajak.

2.1.4. Standar Audit
Dalam setiap tahap audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor
independen harus ditetapkan standar auditing. Standar auditing merupakan suatu
kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Secara lengkap,
seperti yang tercantum di dalam Standar Profesional Akuntan Publik, di mana
standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Secara umum Arens, Elder dan Beasley (2014:42-44) telah menjelaskan
standar audit, yaitu sebagai berikut:
1. Standar Umum
a. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusuna laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya.
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b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk
menyatakan pendapat ataas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi
tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode
berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterpkan dalam
periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat
diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dikaitkan
dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas
mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikulnya.
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2.1.5. Laporan Audit
Menurut Arens, Elder dan Beasly (2014:58), laporan audit adalah tahap akhir dari
keseluruhan proses audit. Terdapat empat kategori laporan audit menurut Arens, Elder
dan Beasly (2014:69), yaitu:
1. Wajar Tanpa Pengecualian Standar
Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut
terpenuhi:
a. Semua laporan (neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus
kas) sudah termasuk dalam laporan keuangan.
b. Ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan
penugasan.
c. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan auditor telah
melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk
menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi.
d. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah
tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
e. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan
sebuah paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan Atau Modifikasi Perkataan
Suatu audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan
laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor yakin bahwa penting
atau wajib untuk memberi informasi tambahan.
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3. Wajar Dengan Pengecualian
Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan dengan
wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang
berlaku umum tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan.
4. Tidak Wajar Atau Menolak Memeberikan Pendapat
Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar
(pendapat tidak wajar), sehingga ia tidak dapat disajikan secara wajar (menolak
memberikan pendapat), atau auditor tidak independen (menolak memberikan
pendapat).

2.1.6. Kategori Kepemilikan Kantor Akuntan Publik
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2014:32) membagi bentuk kepemilikan
kantor akuntan publik ke dalam empat kategori, tern diri dari:
1. Kantor Akuntan Publik Internasional
Setelah KAP Arthur Andersen membubarkan diri pada tahun 2002, maka terdapat
empat kantor akuntan terbesar di dunia yang disebut The Big Four yang terdiri dari
KAP Delloit Thouch Tohmatsu, KAP Ernst and Young, Kap Pricewaterhouse
Coopers, dan KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler/KPMG
2. Kantor Akuntan Publik Nasional
Beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat yang dianggap sebagai kantor akuntan
publik berukuran nasional karena memiliki cabang-cabang di seluruh kota besar di
Amerika Serikat. Mereka memiliki hubungan dengan KAP di luar negeri sehingga
memiliki juga potensi internasional. Pada masa belakangan ini semakin banyak
kantor akuntan publik jenis ini yang juga diwakili di Indonesia.
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3. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional
Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor akuntan publik lokal
atau regional, dan terutama sekali di Pulau Jawa. Banyak diantaranya yang berafiliasi
dengan organisasi kantor akuntan publik internasional dalam kelompok 30 besar
untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai hal-hal seperti teknik informasi
dan pendidikan lanjutan.
4. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil
Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia mempunyai kurang dari 25 orang tenaga
profesional pada suatu KAP. Mereka memberikan jasa audit dan pelayanan yang
berhubungan dengan badan-badan usaha kecil dan organisasi nirlaba, meskipun ada
diantaranya yang melayani satu dua perusahaan yang go public.

2.1.7. Struktur Organisasi Akuntan Publik
Setiap Kantor akuntan publik di Indonesia memiliki bentuk hukum yang berbeda,
ada yang berupa usaha sendiri (Sole Practitioners) atau bentuk kerjasama antara dua atau
lebih rekan akuntan (Partnership).Pada umumnyasetiap akuntan publik memiliki struktur
organisasi yang berbeda dengan kantor akuntan publik lainnya. Arens, Elder dan Beasley
(2014:49) menjelaskan pembagian kantorakuntan publik menurut jenjang atau jabatan ke
dalam empat bagia, yaitu:
a.

Auditor Junior
Auditor melaksanakan prosedur audit rinci, membuat kertas kerja untuk
mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Pekerjaan ini
biasanya dipegang oleh auditor yang baru saja menyelesaikan pendidikan
formalnya di sekolah.
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b.

Auditor Senior
Auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk
mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana; bertugas
untuk mengarahkan dan me-review pekerjaan auditor junior. Auditor senior
biasanya hanya menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan.
Umumnya auditor senior melakukan audit terhadap suatu objek pada saat
tertentu.

c.

Manajer Audit
Manajer audit bertidak sebagai pengawas audit; bertugas untuk membantu auditor
senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit; me-review kertas
kerja, laporan audit dan management letter.Biasanya manajer melakukan
pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior. Pekerjaan manajer tidak
berada di kantor klien, melainkan di kantor auditor, dalam bentuk pengawasan
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada auditor senior.

d.

Partner
Partner menduduki jabatan tertinggi dalam penugasan audit; bertanggung jawab
atas hubungan dengan klien; bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai
auditing.Partner menandatangani laporan audit dan management letter, dan
bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien.
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2.1.8. Akuntan Pendidik
Menurut Setyani (2005) di dalam penelitiannya berpendapat bahwa Akuntan
pendidik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tri Dharma perguruan tinggi,
yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengajaran merupakan
tugas utama seorang pendidik, pengajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas, proses
pengajaran diharapkan menjadi sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan
pendidikan pada anak didiknya. Penelitian juga merupakan tugas dari seorang akuntan
pendidik, sehingga disamping melakukan pekerjaan mengajar, seorang pendidik juga
dituntut untuk mampu melakukan penelitian sebagai sarana untuk menerapkan ilmu
dalam praktek yang sesungguhnya. Selain dua tugas tersebut seorang akuntan pendidik
juga harus mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, hal tersebut
dimaksudkan agar seorang pendidik tidak hanya mampu berkomunikasi dengan bidang
ilmunya sendiri, namun juga harus mampu berkomuniksai dengan masyarakat luas, yang
merupakan pihak yang tidak mungkin tidak mengenal disiplin ilmu si pendidik
(Setiyani:2005).
Oleh karena itu, seorang akuntan pendidik sangat berperan dalam meningkatkan
profesionalisme seorang profesional.Akuntan pendidik mendidik mahasiswanya dengan
baik agar mereka siap bersaing di dunia kerja dengan mengedepankan profesionalitas,
integritas, objektivitas di tempat mereka bekerja.
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2.1.9. Pengertian Manajemen
Menurut Bateman, Thomas S. dan Snell, Scott A. dalam buku Leading and
Collaborating in a Competitive World (2007) menjelaskan arti manajemen adalah suatu
proses bekerja dengan orang dan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan
organisasi. Manajer yang baik melakukan semua hal tersebut secara efektif dan
efisien.Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara
efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai
dengan jadwal.
Di dalam dunia bisnis pada zaman ini, eksekutif yang hebat tidak hanya
mengadopsi untuk mengubah kondisi tetapi juga mengaplikasikannya secara fanatic,
ketat, konsisten.Prinsip-prinsip manajemen dasar ini termasuk empat fungsi manajemen
tradisional, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling.
Mowen, Hansen dan Heitger (2014:6-7) mengemukakan pekerjaan akuntansi
dalam perusahaan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan
akuntansi keuangan.Akuntansi manajemen berguna untuk menghasilkan informasi
khusus bagi pengguna internal seperti manajer dan karyawan yang berfungsi untuk
mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan
informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam pembuatan, perencanaan,
pengendalian

dan

keputusan.Sedangkan

akuntansi

keuangan

berguna

untuk

menghasilkan informasi bagi pihak internal maupun eksternal, seperti manajer,
karyawan, investor, kreditur, maupun pemerintah yang terkait dengan penyusunan
laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan.
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2.1.10. Pengertian Etika
Pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa
yang baik dan apa yg buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.
Pengertian lainnya tentang etika adalah: “Etika berasal dari kata Yunani ethos,
yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam
pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri
maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat.”(Keraf, 1998:14)
“Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsi-prinsip moral
atau nilai-nilai.” (Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf., 2012:60).
“Etika adalah cabang filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang
perilaku apa yang benar atau apa yang harus dilakukan. kebutuhan etika muncul dari
keinginan untuk menghindari masalah kehidupan nyata. Hal itu tidak mengatasi masalah
dari apa yang Anda harus atau tidak percaya, mereka yang terkandung dalam kode
agama. sebagai gantinya, etika berkaitan dengan prinsip-prinsip yang membimbing
perilaku manusia. Etika adalah studi tentang norma dan nilai mengenai ide-ide yang
benar dan salah, baik dan buruk, serta apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus
kita lakukan menjauhkan diri” (Brooks dan Dunn, 2012:130)
Etika dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang
baik dan buruk yang dibawa menjadi suatu kebiasaan hidup suatu individu. Menurut
Siagian (1996) yang dikutip dalam penelitian Utami, Indriawati, dan Aryati (2009)
menyebutkan setidaknya terdapat empat alasan mengapa etika penting dipelajari, yaitu
karena etika memandu manusia dalam memilih suatu keputusan yang dialami dalam
hidup, etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai sehingga
kehidupan yang harmonis dapat tercapai, dinamika dalam kehidupan manusia
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menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau
ulang, dan yang terakhir etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan menghilhami
manusia untuk sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang
hakiki. Istilah etika selalu berkaitan dengan norma, dalam kehidupan kita, seringkali kita
menemukan begitu banyak norma yang memberi dasar pedoman tentang hidup dan
bagaimana kita harus bertindak dengan baik. Keraf (1998:18) menyatakan bahwa secara
umum terdapat dua macam norma, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus
adalah segala aturan yang berlaku pada kehidupan khusus.
Menurut Keraf (1998), terdapat tiga norma umum yang berhubungan dengan
etika, antara lain:
1. Norma sopan santun (norma etiket)
Norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia, misalnya
menyangkut sikap dan perilaku bertamu, makan dan minum, duduk, berpakaian, dan
sebagainya.
2. Norma Hukum
Norma yang dituntut keberlakuaannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap
perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat.
3. Norma Moral
Norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia sebai manusia. Norma ini
menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku
manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia..
Ketika seseorang dihadapi siiuasi dimana ia harus mengambil keputusan tentang
perilaku yang tepat, hal ini disebut dilemma etika (ethical dilemma). Menurut Arens,
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Elder dan Beasley (2014:127), untuk menyelesaikan masalah dilemma etika, maka
dibuatlah kerangka kerja formal yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi isuisu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai dari
orang itu sendiri.
Pendekatan berikut ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pendekatan agar
lebih relatif, antara lain:
1. Memperoleh fakta yang relevan.
2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut
3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilemma tersebut dan
bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi.
4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus
menyelesaikan dilemma tersebut.
5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif.
6. Memutuskan tindakan yang tepat.
Menurut Josephson Institute yang ditulis kembali dalam Arens, Elder, Beasley
(2014:125) mengungkapkan enam nilai etika utama yang terkait dengan perilaku etis,
yaitu:
1. Trustworthiness (Dapat Dipercaya) termasuk kejujuran, integritas, keandalan, dan
kesetiaan. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan
kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran, dalam
situasi apa pun. Keandalan berarti melakukan segala sesuatu yang memungkinkan
untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung
dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu dan organisasi.
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2. Respect (Rasa Hormat) termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatuhan, penghormatan,
toleransi dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperilakukan
orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan
keyakinan tanpa prasangka buruk.
3. Responsibility (Tanggung Jawab) berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang
dilakukannya dan memberikan batasan. Tanggung jawab juga berarti melakukan
yang terbaik dan memimpin dengan memberikan teladan, serta kesungguhan dan
melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Fairness (Kewajaran) dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan,
objektivitas, proporsionalitas, keterbukaan dan ketepatan.
5. Caring (Keperdulian) berrati secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain,
termasuk berlaku empati dan menunjukkan kasih saying.
6. Citizenship (Kewarganegaraan) termasuk mematuhi hokum dan menjalankan
kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu menjaga
kelestarian sumber daya.

2.1.11. Kode Etik Akuntan
Pedoman operasional, teknis, atau praktis mempunyai pengaruh langsung
terhadap praktik dan perilaku.Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang
berwenang yang berbentuk standar akuntansi atau pedoman lainnya yang dengan baik
telah dipraktikkan. Pedoman tersebut secara keseluruhan akan membentuk rerangka
pedoman operasional yang disebut generally accepted accounting principles (GAAP)
atau prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Sebagai pedoman operasional, PABU
menjadi kriteria untuk menentukan apakan statement keuangan sebagai media pelaporan
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keuangan telah menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, jujur secara teknis
atau dengan kata lain telah menyakikan secara wajar. Berbeda dengan Standar Akuntansi
yang hanya merupakan salah satu kriteria.Menurut Suwardjono (2005:125) menyatakan
bahwa PABU merupakan suatu rerangka pedoman berisikan komponen-komponen yang
tersusun

secara

hierarkis

baik

atas

dasar

tingkat

konseptualitas

maupun

autoritas.Rerangka pedoman ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan
kebutuhan praktik dan profesi. Terdapat beberapa versi PABU (2005:125-131), yaitu:
1.

PABU versi APB
APB sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar penting penyusunan dokumen yang
sekarang dikenal dengan rerangka konseptual.APB menyebutkan sebagai Basic
Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business
enterprises. Terdapat tiga prinsip dalam PAB versi APB yaitu:
a. Prinsip Mendasar merupakan prinsip tentang pengukuran dan pengakuan suatu
elemen statemen keuangan atau objek pelaporan lainnnya.
b. Prinsip operasi umum merupakan penjabaran lebih lanjut penerapan prinsip
mendasar untuk elemen atau pos-pos statemen keuangan.
c. Prinsip terinci berisi pedoman teknis untuk menjalankan prinsip mendasar dan
prinsip operasi umum. Pedoman atau petunjuk teknis ini berisi teknik dan
prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan menyajikan
transaksi atau kejadian finansial secara spesifik untuk suatu perusahaan.

2.

PABU versi Rubin
PABU bukan merupakan satu buku atau dokumen tetapi lebih merupakan rerangka
pedoman yang terdiri atas berbagai sumber dengan berbagai tingkat keautoritatifan
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yang membentuk suatu hierarki berbentuk rumah yang dianalogikan oleh Steven
Rubin dan ditujukan hanya untuik entitas nonkepemerintahan.
3.

PABU versi SAS No. 69
PABU versi SAS No. 69 mengambarkan makna GAAP menjadi lebih luas
cakupannya. Laporan auditor independen akan tetap menggunakan frasa “generally
accepted accounting principles” dalam paragraph opininya tanpa pewatas atau
penjelasan

apapun

untuk

membedakan

laporan

auditor

untuk

entitas

kepemerintahan dan nonkepemerintahan.
4.

PABU versi SPAP
Standar profesional akuntan publik (SPAP) disusun dari dua sumber yaitu American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Condification of Statements on
Auditing Standards (SAS) dan International Federation of Accountants (IFA),
International Standards on Auditing. PABU versi ini dibatasi untuk entitas
nonkepemerintahan sehingga ukuran kewajaran penyajian statemen keuangan untuk
entitas kepemerintahan belum jelas dalam menyajikan secara wajar.
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik Tahun 2011 Bagian A SA Seksi

100.4, Prinsip-Prinsip Dasar Etika Profesi, yang dikutip dalam Elder, Beasley, Arens,
dan Jusuf (2012:71) terdapat lima prinsip-prinsip dasar etika profesional yang harus
diterapkan auditor adalah sebagai berikut:
1. Integritas
Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan
sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka.

27

Analisis Pengaruh..., Astriddyna Sofia, Ak.-Ibs, 2014

2. Objektivitas
Para

auditor

harus

tidak

berkompromi

dalam

memberikan

pertimbangan

profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan atau adanya pengaruh dari
orang lain yang tidak semestinya.
3. Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional
Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam
tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan
keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional.
4. Kerahasiaan
Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas
profesional maupun hubungan dengan klien. Para auditor tidak boleh menggunakan
informasi yang sifatnya rahasia dari hubungan dari hubungan profesional mereka,
baik untuk kepentingan pribadi maupun demi demi kepentingan pihak lain.
5. Perilaku Profesional
Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendeskreditkan
profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian
Menurut UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 1 ayat 3
menyatakan asosiasi profesi akuntan publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik
yang bersifat nasional. Semua kode etik yang dikeluarkan oleh AICPA diterjemahkan,
dimodifikasi, dan dikeluarkan kembali oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
atau Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk memperoleh tanggapan tertulis dari
pihak-pihak yang tertarik pada isu-isu auditing dan pelaporan. Sedangkan Kode Etik
Akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara
akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat (Sihwahjoeni dan
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Gudono, 2000). Sukrisno Agoes (2012:42) mengungkapkan Rerangka Kode Etik IAPI
yang terdiri dari; Prinsip Etika, Aturan Etika, Interprestasi Aturan Etika, dan Tanya dan
Jawab.
Standar Profesional Akuntan Publik Tahun 2011, Seksi 100.2-3, Prinsip-Prinsip
Dasar Etika Profesi, menjabarkan kode etik menjadi dua bagian. Bagian A Kode Etik
menetapkan prinsip dasar etika profesi ang ditujukan untuk setiap praktisi dengan
memberikan kerangka konseptual dalam penerapannya. Keraka konseptual berguna
sebagai pedoman dalam melaksanakan etika profesi dan menekan adanya ancaman
pelanggaran prinsip etika profesi.Sedangkan Bagian B Kode Etik memberikan gambaran
kepada para praktisi mengenai kerangka konseptual yang dapat digunakan pada situasi
tertentu dan contoh-contoh pencegahan baik yang tersedia dan tidak tersedia yang
diperlukan guna mengatasi ancaman pelanggaran prinsip dasar etika profesi sehingga
setiap praktisi dapat menhindari pelanggaran prinsip etika profesional.
Ikatan Akuntan Manajemen (Institute of Management Accountant – IMA) di
Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut Standar Kode Etik untuk
Praktisi Akuntan Manajemen dan Manajemen Keuangan (Standards of Ethical Conduct
for Practitioners of Management Accounting and Financial Management). Teradapat
empat standar etika untuk akuntan manajemen yaitu:
1. Kompetensi
Akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya,
mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas
dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Praktisi
manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:
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a.

Menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan
berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

b.

Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang
berlaku.

c.

Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang
relevan serta dapat diandalkan.

2. Kerahasiaan (Confidentiality)
Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan
informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk
melakukan hal tersebut. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan
memiliki tanggung jawab untuk:
a.

Mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh
dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban
hukum.

b.

Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang
diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini
dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan.

c.

Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga.

3. Integritas (Integrity)
Mengharuskan untuk menghindari “conflicts of interest”, menghindari kegiatan
yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam
menjunjung etika. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan
memiliki tanggung jawab untuk:
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a.

Menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar
terhindar dari potensi konflik.

b.

Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan
mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tigas secara etis.

c.

Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat
mempengaruhi tindakan mereka.

d.

Menahan diri dari aktivitas negati yang dapat menghalangi dalam pencapaian
tujuan organisasi.

e.

Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain
yang dapat menghalagi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan.

f.

Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang
menguntungkan dalam penilaian profesional.

g.

Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan
mendiskreditkan profesi.

4. Objektivitas (Objectifity)
Mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar
dan objektif, mengungkapan secara penuh (fully disclose) semua informasi
relevan yang diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap
pelaporan, komentar dan rekomendasi yang ditampilkan. Praktisi manajemen
akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:
a.

Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif.

b.

Mengungkapkan

semua

informasi

relevan

yang

diharapkan

dapat

memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan.
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Menurut Gudono dan Sihwahjoeni (2000), “Keberadaan kode etik yang
menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada
profesi, maka dengan cara ini kode etik profesi memberikan beberapa solusi langsung
yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori etika yang umum. Di samping itu dengan
adanya kode etik, maka para anggota profesi akan lebih memahami apa yang diharapkan
profesi terhadap para anggotanya”.

2.1.12. Etika Profesi
Keraf (1998) menyatakan seringkali kita beranggapan bahwa bisnis merupakan
sebuah profesi, tetapi sebenarnya istilah tersebut tidaklah selalu benar.Bisnis tidak selalu
diimplementasikan

sebagai

sebuah

profesi.Sebuah

profesi

menuntut

keahlian,

pengetahuan yang mendalam, dan karakter dari individu.Profesi merupakan bidang
pekerjaan

yg

dilandasi

pendidikan

dan

keahlian

atau

keterampilan

dan

kejuruan.Pekerjaan tersebut tidak disebut profesi bilamana tidak disertai karakter yang
baik dan etis dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan dalam melaksanakan suatu
bisnis, banyak cara yang digunakan agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan
tetap bertahan baik yang mematuhi peraturan maupun cara yang melanggar hukum.
Tetapi bisnis dapat menjadi suatu profesi ketika bisnis selalu mengamalkan prinsipprinsip etis.
Profesional menurut Arens, Elder dan Beasley (2014:105), “Tanggung jawab
untuk bertindak lebih dari sekedar mematuhi tanggung jawab diri sendiri maupun
ketentuan hukum dan peraturan masyarakat”.Akuntan adalah sebuah profesi yang
menuntut profesionalisme, dimana tidak hanya berpengetahuan dan terampil tetapi harus
memiliki karakter etis yang memematuhi tanggung jawab diri sendiri, mematuhi hukum
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dan peraturan masyarakat.Akuntan baik akuntan publik, akuntan perusahaan dan akuntan
pendidik adalah profesi yang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, klien,
rekan praktisi, perusahaan, dan pengguna laporan keuangan terkait.
Bagi seorang akuntan tingkat profesional yang tinggi dibutuhkan untuk
menumbuhkan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan profesi tanpa
memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.untuk mengatur perilaku yang
profesional, AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) mengeluarkan
kode etik profesional yang ditujukan untuk memberikan bimbingan dan aturan kepada
semua anggota, seperti di kalangan praktisi umum, industri, pemerintah, dan pendidikan
yang terdiri dari 6 (enam) indikator prinsip, anatara lain:
1. Responsibilities (Tanggung Jawab)
Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus
melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua
aktivitas mereka.
2. The Public Interest (Kepentingan Publik)
Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat
melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan
komitmennya dalam profesionalisme.
3. Integrity (Integritas)
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus
melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat tingkat
integritas tertinggi.
4. Objectivity and Independence (Objektivitas dan Independensi)
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Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan
dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi
publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika
menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.
5. Due Care (Keseksamaan)
Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras
meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan
tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya
6. Scope and Nature of Services (Ruang Lingkup dan Sifat Jasa)
Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode
perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan
disediakanya.
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2.2.
No.

Penelitian Terdahulu

Nama

Judul

Peneliti

Operasional

Hasil Penelitian

Variabel
•

Persepsi profesi dan kesadaran etis
secara simultan berpengaruhpositif
yang signifikan terhadapkomitmen
profesi akuntan publik pada taraf

Pengaruh Persepsi

1

signifikansi 5%

Darmoko

Profesi dan Kesadaran

Persepsi Profesi,

dan Suharni

Etis Akuntan terhadap

Kesadaran

secara parsial berpengaruhpositif yang

(2013)

Komitmen Profesi pada

Etis, Komitmen

signifikan terhadapkomitmen profesi

Jurnal

Auditor di Kantor

Profesi

akuntan publik

•

Persepsi profesi dan kesadaranetis

pada taraf signifikansi 5%

Akuntan Publik
•

Variabel yang lebih
dominanberpengaruh terhadap
komitmenprofesi akuntan publik adalah
kesadaran etis

Perbedaan Persepsi

2

Sugiarto

Akuntan Publik, Akuntan

Prajitno

Perusahaan, dan Akuntan

(2006)

Pendidik Terhadap Etika

Jurnal

Bisnis dan Etika Profesi

•

Terdapat perbedaan persepsi antara

Etika Bisnis,

akuntan publik, akuntan perusahaan,

Etika Profesi

dan akuntan pendidik mengenai etika

Akuntan

bisnis dan etika profesi akuntan.

Akuntah

3

Indiana

Persepsi Akuntan

Akuntan,

Farid

Mahasiswa Akuntansi

Mahasiswa

Martadi dan

dan Karyawan Bagian

akuntansi,

Sri

Akuntansi dipandang dari Karyawan,

mahasiswa akuntansi, dengan akuntan

Suranta

segi Gender terhadap

Gender, Etika

wanita dan mahasiswi akuntansi wanita

(2006)

Etika Bisnis dan Etika

Bisnis, Etika

terhadap etika profesi.

Jurnal

Profesi

Profesional

•

Tidak terdapat perbedaan persepsi yang
signifikan antara akuntan pria,
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•
Analisis Pengaruh
Pengalaman Auditor,
Komitmen Profesional,

4

Indira

Orientasi Etis dan Nilai

Januarti

Etika Organisasi terhadap

(2011)

Persepsi dan

Jurnal

Pertimbangan Etis
(Auditor Badan
Pemeriksaan Keuangan

variabel orientasi etis yang berpengaruh

Persepsi Etis,

signifikan terhadap persepsi dan

Pertimbangan

pertimbangan etis Auditor BPK.

Etis, Pengalaman

Sedangkan variabel pengalaman,

Auditor,

komitmen profesional dan nilai etika

Komitmen

organisasi tidak berpengaruh signifikan

profesional,

terhadap persepsi dan pertimbangan

Orientasi Etika

etis. Meskipun tidak signifikan untuk

dan Nilai Etika

variabel komitmen profesional dan nilai

Organisasi

Indonesia)

Hasil penelitian menunjukkan hanya

etika organisasi arahnya sesuai dengan
yang dihipotesakan, yaitu positif

•

Persepsi auditor internal atas kode etik
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
auditor internal. Persepsi auditor

5

Pengaruh Persepsi

internal atas kode etik terdiri atas

Auditor Internal atas

integritas, obyektivitas, kerahasiaan,

Kode Etik terhadap

dan kompetensi.
•

Kinerja Auditor Internal.

Persepsi auditor

Tantri Febri

Studi pada Auditor

nternal atas kode

dan kompetensi secara simultan

Arini (2010)

Badan Pengawasan

etik, Kinerja

mempunyai pengaruh yang signifikan

Skripsi

Keuangan dan

auditor

terhadap kinerja auditor internal.

Pembangunan

internal

•

Integritas, obyektivitas, kerahasiaan,

Obyektivitas dankompetensi secara

Perwakilan Provinsi

parsial mempunyai pengaruh yang

Daerah Istimewa

signifikan terhadapkinerja auditor

Yogyakarta.

internal. Dalam penelitian ini tidak
ditemukan pengaruhintegritas dan
kerahasiaan secara parsial terhadap
kinerja auditor internal

Sumber: Olahan Penulis
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2.3.

Kerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas yaitu persepsi auditor (X1),

persepsi akuntan pendidik (X2), persepsi manajemen perusahaan (X3), dan variabel
terikat yaitu etika profesi (Y). Hubungan antara variabel terikat dengan variabel-variabel
bebas yang dipilih dan digunakan dalam Peneltian ini dapat digambarkan pada skema di
berikut ini :

Gambar 2.2 :
Konstelasi Hubungan antara Variabel Penelitian

Persepsi Auditor
(X1)
Ha1
Persepsi Akuntan
Pendidik
(X2)

Ha2
Ha3

Etika Profesi
(Y)

Persepsi Manajemen
Perusahaan
(X3)

Ha4
Sumber: Olahan Penulis
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2.4.

Pengembangan Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah, dikatakan

sementara karena jawaban masih didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan
pada fakta-fakta empiris yang diperoleh, sehingga perlu dibuktikan kebenarannya
melalui data-dataempiris yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Persepsi Auditor terhadap Etika Profesi
Seorang auditor eksternal adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik
(KAP) terdaftar dan kegiatan utamanya adalah mengaudit laporan keuangan perusahaan
klien dan mengeluarkan pendapat dalam laporan audit yang tidak memihak orang atau
badan tertentu. Oleh karena itu para auditor dsebagai kaum profesional harus memahami
aturan – aturan profesi seorang auditor. Auditor harus melaksanakan perilaku etis dalam
melakukan penugasan audit pada klien. Berdasarkan logika tersebut, terdapat pengaruh
antara persepsi auditor terhadap etika profesi.
H01:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi auditor terhadap etika
profesi.

Ha1:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi auditor terhadap etika profesi.

2.4.2. Pengaruh Persepsi Akuntan Pendidik terhadap Etika Profesi
Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi,
melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, menyusun kurikulum
pendidikan akuntansi di Perguruan Tinggi. Seorang yang berprofesional sebagai akuntan
pendidik biasanya berlatar belakang sarjana S1 fakultas ekonomi atau memilik gelar Ak.
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Seorang akuntan bertugas mentransfer ilmunya kepada para mahasiswa atau calon
akuntan atau auditor agar mereka dapat berperilaku profesional ketika bekerja. Oleh
karena itu akuntan pendidik memberikan kontribusi bagi perilaku etis para auditor di
dunia kerja. Berdasarkan logika tersebut, terdapat pengaruh antara persepsi akuntan
pendidik terhadap etika profesi.
H02:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsiakuntan pendidik
terhadap etika profesi.

Ha2:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi akuntan pendidik terhadap
etika profesi.

2.4.3.Pengaruh Persepsi Manajemen Perusahaan terhadap Etika Profesi
Seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan
organisasi. Kegiatan manajer adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti
memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Agar dapat
membuat rencana secara logis dan teratur, dibutuhkan informasi yang mendukung, akan
etapa informasi tersebut tidak dapat didapatkan bila informasi tersebut tidak
mencerminkan keadaan perusahaan pada saat itu. Oleh karena itu manajer membutuhkan
bantuan dari pihak lain yaitu auditor independen untuk menyiapkan informasi dan
membuktikan kepada pihak internal dan ekternal perusahaan bahwa informasi tersebut
layak dan wajar untuk digunakan oleh perusahaan. Untuk memastikan pekerjaan auditor
dalam penugasan audit, manajer pun harus mengetahui dasar dan aturan – aturan
pekerjaan auditor yang terdapat di etika profesi agar pekerjaan auditor dapat bekerja
secara maksimal sehingga informasi yang dibutuhkan manajer dapat tercipta dengan
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wajar dan layak untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Berdasarkan logika
tersebut, terdapat pengaruh antara persepsi manajemen perusahan terhadap etika profesi.
H03:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsimanajemen perusahaan
terhadap etika profesi.

Ha3:

Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi manajemen perusahaan terhadap
etika profesi.

2.4.4.Pengaruh Persepsi Auditor, Persepsi Akuntan Pendidik, dan Persepsi
Manajemen Perusahaan terhadap Etika Profesi
Etka profesi menjadi suatu pedoman kualitas jasa yang diberikan oleh akuntan
kepada masyarakat serta menjadi pedoman bagi para auditor dalam pelaksanaan
tugasnya, sehingga pada akhirnya timbul adanya suatu tuntutan kepada para auditor
tersebut untuk memahami etika profesi dengan baik dalam memberikan jasanya kepada
masyarakat. Etika profesi menjadi suatu landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai
dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat sebagai dampak dari hasil jasa yang
berkualitas. Oleh karena itu para auditor harus memahami etika profesi dan
melaksanakan perilaku etis ketika sedang melakukan penugasan audit. Perilaku etis tidak
dapat timbul begitu saja bila tidak dibiasakan ketika berada di bangku pendidikan.
Pengetahuan tentang etika profesi harus diberikan pada masa pembelajaran. Akuntan
pendidik membantu para calon auditor dan manajer untuk memberikan pemahaman dan
gambaran di dunia kerja untuk selalu mengedepankan perilaku etis ketika melakukan
pekerjaannya. Berdasarkan logika tersebut, terdapat pengaruh antara persepsi auditor,
akuntan pendidik dan manajemen perusahan terhadap etika profesi.
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H04:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara auditor, akuntan publik,
manajemen perusahaan secara bersama-sama terhadap etika profesi.

Ha4:

Terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi auditor, akuntan pendidik dan
manajemen perusahaan secara bersama-sama terhadap etika profesi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Jenis dan Objek Penelitian
Penelitian ini meneliti mengenai analisis pengaruh persepsi auditor, akuntan

pendidik dan manajemen perusahaan terhadap etika profesi. Objek dalam penelitian ini
adalah auditor, akuntan pendidik, dan manajer perusahaan yang berdomisili di Jakarta
Timur. Nantinya responden akan memberikan opini dan jawaban atas kuesioner yang
berisikan pertanyaan yang terkait tentang etika profesi auditor.
Penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP), Perguruan
Tinggi, dan Perusahaan di Jakarta Timur. Peneliti memilih lokasi di Jakarta Timur
karena merupakan salah satu pusat atau sentra perekonomian di Jakarta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif, yakni data-data yang
lebih bersifat kualitatif diterjemahkan kedalam bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat
dianalisis menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan
disajikan kembali ke dalam bentuk kuantitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihakpihak yang membutuhkannya.

3.2.

Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Data Yang Dihimpun
Menurut Sugiyono (2013:389) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi
yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang terdaftar dan menjadi anggota Forum
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Akuntan Pasar Modal (FAPM) dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
terdaftar di IAPI, dan PPAJP di wilayah Jakarta Timur, akuntan pendidik bekerja sebagai
dosen tetap jurusan akuntansi di perguruan tinggi dan terdaftar di Kopertis III wilayah
Jakarta Timur, dan manajemen perusahaan yang bekerja sebagai manajer akuntansi di
perusahaan induk yang beralamat di wilayah Jakarta Timur dan terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
Menurut Sugiyono (2013:389) Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa auditor divisi audit laporan
keuangan, akuntan pendidik dan manajemen perusahaan di wilayah Jakarta Timur
dengan total populasi sebanyak 255 orang dan sampel 75 orang

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel
Dalam penelitian kali ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel
dengan purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Menurut
Sugiyono (2013:392), pada cara ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel
diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang berdasarkan atas pertimbangan
sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Untuk menentukan ukuran sampel adalah mengacu pada formula yang
dikemukakkan oleh Malhotra (2005), sebagai berikut :

N
n

=
1 + Ne2
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255
n

=
1 + 255(10%)2

255
n

=
1 + 2.55

255
71.83 =
3.55
Keterangan :

n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e = Persentase kelongaran ketidak telitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir /
diinginkan, adalah 10%

Dengan demikian sampel yang digunakan adalah sebanyak 71.83 atau dibulatkan
menjadi 75 responden.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang
digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Kuisioner
Kuisioner disebut juga sebagai angket atau self administrated questioner adalah
teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada
responden untuk diisi kepada masing-masing responden (Sugiyono, 2013:199). Hasil
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opini atau persepsi yang telah didapat, akan menjadi acuan bagi penulis sebagai data
primer yang akan diolah dan dianalisis. Kuesioner pada penelitian ini diambil dari
skripsi Yulia Rachman (2011), Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, yaitu sebagai
berikut:
Tabel 3.1
Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI AUDITOR, AKUNTAN PENDIDIK, DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN TERHADAP ETIKA
PROFESI (STUDI DI WILAYAH JAKARTA TIMUR)
Petunjuk :

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara, kami mohon masukan dari
Bapak/Ibu/Saudara tentang Persepsi Auditor, Akuntan Pendidik, dan Manajemen
Perusahaan Terhadap Etika Profesi. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan
merncerminkan baik buruknya mutu pelayanan bagi penyedia jasa.
Berikan tanda ( √) pada kolom jawaban yang tersedia.

A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Jenis kelamin

:

Laki-laki

Perempuan

2. Status

:

Manajer Akuntansi
Akuntan Publik
Akuntan Pendidik

3. Nama tempat bekerja
Perguruan Tinggi
KAP
Perusahaan
4. Usia anda ?
25-35

36-45

5. Latar belakang pendidikan anda :
D3
S1

46-55

> 55

S2

Lainnya

Sebutkan _______________________________________________________
6. Dan sudah berapa lama anda bekerja?
< 5 thn
6-10
11-20

20-30

> 30
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1. PERNYATAAN
Untuk pernyataan berikut, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dimohon untuk memberikan persepsi mengenai etika
profesi akuntan. Nyatakan jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu berikut:

PILIHAN JAWABAN

NO
1.

Sangat Setuju
Setuju
Ragu-Ragu
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
PERSEPSI AUDITOR (X1)
PERNYATAAN

SS
S
R
TS
STS
SS

S

R

TS

STS

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan
publik dan merupakan patokan bagi akuntan dalam menguji
semua keputusan yang diambilnya

2.

Akuntan bertanggung jawab menyusun laporan dan
rekomendasi yang lengkap, serta jelas setelah melakukan
analisis memadai terhadap informasi yang relevan

3.

Akuntan harus melakukan jasa profesional sesuai dengan
standar teknis dan standar profesi yang relevan

4.

Akuntan harus menerima petunjuk dari komite kode etik
akuntan Indonesia, dalam hal adanya masalah etika yang tidak
jelas pengaturannya.

1.

Akuntan pendidik bersungguh-sungguh mentransfer ilmunya
kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar

2.

Akuntan dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun
baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut
diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan
wewenangnya

3.

Seorang akuntan pendidik memberikan nilai apa adanya
terhadap mahasiswa, sekalipun terdapat hubungan keluarga.

4.

Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan
harus memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing,
memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang
berkaitan dengan entitas yang diperiksa

PERSEPSI AKUNTAN PENDIDIK (X2)
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NO
1.

PERSEPSI MANAJEMEN PERUSAHAAN (X3)
PERNYATAAN
SS

S

R

TS

STS

Pengungkapan rahasia klien atau informasi rahasia perusahaan
tempat bekerja harus berdasarkan izin dari klien atau
manajemen yang bersangkutan

2.

Mengungkapkan semua informasi yang diperkirakan dapat
mempengaruhi pemahaman penggunaan terhadap laporan,
komentar dan rekomendasi yang disajikan

3.

Seorang akuntan publik pada KAP yang juga merupakan staf
internal audit pada perusahaan klien tidak boleh menerima
penugasan audit karena dapat mempengaruhi objektivitas dan
independensi

4.

Setiap akuntan harus menghindari hal yang dapat
menimbulkan Conflict of Interest

1.

Akuntan berkewajiban untuk bertindak dalam rangka
pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik dan perlu
menunjukkan komitmen atau profesionalisme

2.

Skeptisme profesional adalah sikap mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis
bukti audit

3.

Pengungkapan rahasia diharuskan oleh hukum jika untuk
menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses
hukum dan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum
kepada public

4.

Akuntan menjamin bahwa laporan keuangan klien atau
perusahaan telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan
standar umum yang berlaku

ETIKA PROFESI (Y)

Sumber: Yulia Rachman (2011)
2. Kepustakaan
Untuk mengumpulkan data sekunder, teknik untuk mendapatkannya menggunakan
studi kepustakaan.Data dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini didapat
dari buku cetak, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Teknik penelitian
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kepustakaan

bertujuan

untuk

memperoleh

data

kepustakaan

dengan

cara

mempelajari, mengkaji, serta menelaah, berbagai literatur yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan
penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar–dasar
teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah
yang diteliti, serta sebagai data pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori
guna mendukung yang menggunakan data primer. (Sugiyono, 2013:203)

3.3.

Metode Analisis Data

3.3.1. Teknik Pengolahan Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden yaitu
auditor, akuntan pendidik, dan manajemen perusahaan.
Dalam mengolah data untuk melakukan operasional variabel yang akan diuji,
data primer yang telah dikumpulkan di input ke dalam bantuan Microsoft Excel dan
kemudian diolah dengan program softwareStatistical Package For Sosial Science (SPSS)
For Windows Versi 20.00.

3.3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian
3.3.2.1.Persepsi
Menurut Robbins dan Judge (2011:202) menyatakann bahwa persepsi adalah
proses dimanaindividumengorganisasikan danmenafsirkankesan-kesan sensorimereka
untukmemberi arti bagilingkungan mereka. Namun, apa yang kita rasakandapat secara
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substansialberbeda darirealitaobyektif. Persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang
dapat membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi.
Metode skala yang digunakan dalam penyusunan kuisioner penelitian ini adalah
skala ordinal atau skala Likert. Menurut Sugiyono (2013:132) Skala Likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik
oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor, misalnya :
(Sugiyono, 2013:133):
1. Sangat Setuju / Selalu / Sangat Positif diberi skor

5

2. Setuju / Sering / Positif diberi skor

4

3. Ragu-ragu / Kadang-kadang / Netral diberi skor

3

4. Tidak Setuju / Hampir Tidak Pernah / Negatif diberi skor

2

5. Sangat Tidak Setuju / Tidak Pernah / Sangat Negatif diberi skor

1

Skala likert dikatakan ordinal karena pernyataan “Sangat Setuju” mempunyai tingkat
atau preferensi yang lebih tinggi dari “Setuju”, dan “Setuju” lebih tinggi dari “Netral”.

3.3.2.2.Etika Profesi
Menurut Boynton dan Kell (1996) dalam Murtanti dan Marini (2003) yang
dikutip kembali dalam Sugiarto Prajitno (2006) mengemukakan bahwa etika profesi
merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan profesi lain yang berfungsi
untuk mengatur tingkah laku para anggotanya
Etika Profesi merupakan sekumpulan prinsip-prinsip moral yang mengatur
tentang perilaku profesional seorang auditor dalam melakukan profesinya.Tanpa adanya
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etika, profesi auditor tidak dapat berfungsi dengan baik, auditor tidak dapat menyediakan
informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajerial perusahaan dan para pemakai
laporan keuangan lainnya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesi
harus menaati etika profesinya untuk menciptakan profesi yang lebih baik bagi
masyarakat luas.
Untuk mengetahui etika auditor digunakan indikator yaitu etika profesi, dengan
sub variabel yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kecermatan,
kerahasiaan, dan perilaku profesional. Masing-masing item pertanyaan pada sub variabel
tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana semakin mengarah ke
poin 1 menunjukkan bahwa kuantitas pengalaman yang dimiliki auditor rendah dan
semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa pengalaman auditor semakin
tinggi.
Tabel 3.2
Ikhtisar Operasonalisasi Variabel
Variabel
Persepsi

Definisi Variabel

Sub
Variabel
Proses
Persepsi
dimanaindividumengorganisasikan Auditor
danmenafsirkankesan-kesan
sensorimereka untukmemberi arti
bagilingkungan mereka

Indikator

Skala
Statistik

Integritas landasan kepercayaan
publik
Bertanggung jawab menyusun
laporan dan rekomendasi yang
lengkap
Melakukan jasa profesional sesuai
dengan standar teknis

Skala
Likert
(1 – 5)

Menerima petunjuk komite kode
etik, tentang masalah etika

Persepsi
Akuntan
Pendidik

Bersungguh-sungguh mentransfer
ilmu dalam proses belajar mengajar

Skala
Likert
(1 – 5)
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Tidak menerima pemberian dalam
bentuk apapun dalam masa
penugasan audit
Memberikan nilai apa adanya
sekalipun
terdapat
hubungan
keluarga

Persepsi
Manajemen
Perusahaan

Memiliki
keahlian
dibidang
akuntansi,
auditing,
dan
memahami
prinsip
akuntansi
berlaku umum
Pengungkapan
rahasia
klienberdasarkan izin dari klien
Mengungkapkan semua informasi
yang mempengaruhi pemahaman
penggunaan laporan

Skala
Likert
(1 – 5)

Internal audit tidak boleh
mengikuti penugasan audit
Menghindari hal yang dapat
menimbulkan Conflict of Interest

Etika
Profesi

Sekumpulan prinsip-prinsip moral
yang mengatur tentang perilaku
profesional seorang auditor dalam
melakukan profesinya

Menghormati
kepercayaan
publik, menunjukkan komitmen
dan profesionalisme
Menunjukkan sikap sikeptisme
professional

Skala
Likert
(1 – 5)

Pengungkapan rahasia diharuskan
oleh hukum untuk menghasilkan
dokumen atau memberikan bukti
Menjamin laporan keuangan klien
telah sesuai dengan peraturan dan
standar umum yang berlaku

Sumber: Olahan Penulis

3.3.3. Teknik Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi SPSS untuk mempermudah
pengolahan data. Berikut adalah metode-metode yang digunakan :
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3.3.3.1.Pengujian Validitas
Menurut Sugiyono (2013:172) Instrumen yang valid berarti alat ukur yang
digunakan untuk mendapat data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Uji Validitas
dilakukan untuk membuktikan bahwa alat ukur yang dibuat memang benar benar
mengukur apa yang ingin diukur, sedangkan reabilitas dilakukan untuk membuktikan
bahwa alat ukur yang digunakan konsisten dalam mengukur gejala yang sama.
Pengujian validitas ditujukan kepada responden yang berada dalam populasi
tersebut, yaitu dengan Kegiatan kalibrasi uji coba instrumen dilakukan melalui uji
validitas dan uji reabilitas yang masing-masing menggunakan 30 responden diluar
sampel pada masing-masing variabel. Uji validitas instrumen penelitian selain untuk
dapat mengungkapkan rumusan masalah yang diteliti secara obyektif juga untuk menjaga
agar tidak terjadi bias dalam memberikan kesimpulan penelitian. Untuk maksud itu suatu
instrumen antara lain dituntut agar memiliki sifat sahih (valid).
Pada penelitian ini pengukuran validitas instrumen penelitian menggunakan
rumus korelasi Pearson Product Moment dari Karl Pearson (Sugiyono, 2013:180-181).
Perhitungan untuk mengukur validitas instrumen dibantu dengan program Statistical
Package For Sosial Science (SPSS) For Windows Versi 20.00.
Rumus yang digunakan : (Sugiyono, 2013:248)

r=

n.( XY ) − ( X . Y )

n X − ( X ) . n. Y 2 − ( Y ) .
2

2

2

Dimana :
r

= Korelasi

n

= Jumlah sampel (jumlah responden)
52

Analisis Pengaruh..., Astriddyna Sofia, Ak.-Ibs, 2014

X

= Variabel independen

Y

= variabel dependen

Selanjutnya, hasil perhitungan yang diperoleh dibandingkan dengan tabel r Product
Moment pada X = 0,050; df = n-2 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bila harga rhitung rtabel : Instrumen dinyatakan valid.
b. Bila harga rhitung rtabel : Instrumen dinyatakan tidak valid.

3.3.3.2.Pengujian Reliabilitas
Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran tetap
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu apabila dilakukan pengukuran dua kali atau
lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula,
kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi
dengan menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Peneliti melakukan uji reliabilitas
dengan menghitung koefisien Cronbach Alpha dari masing-masing item dalam suatu
variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal (reliable)
apabila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (Sugiyono, 2013:184-187).

3.3.3.3.Pengujian Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel
dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak.Model
regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal
(Ghozali, 2011). Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu
menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva
penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf
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signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji
normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran P Plot dan grafik histogram, yakni jika
pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.
Pengujian normalitas galat regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample K-S) terhadap variabel
residual.Adapun hipotesa uji normalitas adalah sebagai berikut.
Ho

: databerdistribusi normal

Ha

: data tidak berdistribusi normal

Sedangkan dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (I-Sample
K-S) adalah sebagai berikut.
1. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti
data residual terdistribusi tidak normal;
2. jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka Ha ditolak. Hal ini berarti
data residual terdistribusi normal.

3.3.3.4.Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan yang lain. Jika
variance dari residual satu pengamat ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dalam uji ini
menganalisis dengan cara :
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada usmbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pengujian dilakukan dengan uji Spearman Rank Test. Hipotesa pengujian
heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
H0

: tidak ada heteroskedastisitas

Ha

: ada heteroskedastisitas

Adapun kriteria keputusan pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut.
1. jika sig. <0,05 maka Ho ditolak, artinya ada heteroskedastisitas
2. jika sig. >0,05 maka Haditolak artinya tidak ada heteroskedastisitas.

3.3.3.5.Pengujian Multikolinieritas
Asumsi multikolinieritas disebabkan suatu keadaan dimana variabel-variabel
independen mempunyai korelasi yang tinggi antara satu dengan yang lainnya, yaitu
terdapat korelasi berpasangan yang kuat diantara variabel bebasnya. Jika ada
kolinearita sempurna maka koefisien regresi pada variabel bebas tidak dapat
ditentukan dan standard error nya tak terhingga. Sedangkan jika ada kolinearitas
kurang sempurna, maka meskipun koefisien regresi dapat ditentukan tetapi
mempunyai standard error yang tinggi berarti koefisienregresi tidak dapat ditentukan
dengan ketelitian yang tinggi. Menurut Gozali (2011), jika antar variabel bebas ada
korelasi yang cukup tinggi yaitu di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi
adanya multikolinieritas tetapi sebaliknya bila nilai korelasi di bawah 0.90 maka di
antara ketiga variabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas.
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3.3.3.6.Analisis Deskriptif
Dalam deskripsi data penelitian ini akan jelaskan lebih rinci data yang dipakai
dan

diolah

yang

akan

memudahkan peneliti untuk mengetahui seberapa besar

perbandingan yang diperoleh dari data yang akan di uji. Dalam analisis deskriptif ini
terdiri dari :
1. Mean

:



=

1
n

n


i =1

1
( X 1 + X 2 + ... + X n
n

1 n
( X i − )2

n i =1

2. Std. Deviasi

: S =

3. Range

X n − X1
k

: C=

atau  =

4. Minimum : X1 = Nilai terkecil data
5. Maximum : Xn = Nilai terbesar data

3.3.3.7.Analisis Regresi
Analisis regresi digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai
variabel X serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X.
Bentuk persamaan regresi multiple dengan dua variabel bebas adalah sebagai berikut:
(Sugiyono, 2013:277-281)
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e
Dengan :
Ỹ

= Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan

Y

= Etika Profesi

X1

= Persepsi Auditor

X2

= Persepsi Akuntan Pendidik
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X3

= Persepsi Manajemen Perusahaan

a

= Konstanta

b1b2b3

= Koefisien masing-masing variabel X1,X2,X3

e

= Error

3.3.3.8.Uji t (Parsial)
Menurut Ghozali (2011), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam variabel dependen.
Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari

variabel

independennya. Pengujian ini dilakukan dengan pendeketan p-value yang disebut juga
dengan

probabilitas,

membandingkan

probabilitas

(signifikansi)

masing-masing

koefisien regresi dengan signifikansi (α) sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai
berikut :
Jikap-value≤ 5% (α) maka Ho ditolak
Jika p-value> 5% (α) maka Ho diterima

3.3.3.9.Uji F (Simultan)
Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersamasama (simultan) variable-variabel independen (bebas) terhadap variable dependen
(terikat).Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel
independen (kompetensi, independensi, dan etika auditor) secara simultan berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen (kualitas audit).Pengujian ini dilakukan
dengan pendeketan p-value yang disebut juga dengan probabilitas, membandingkan
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probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi (α)
sebesar 5%.Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Jikap-value≤ 5% (α) maka Ho ditolak
Jika p-value> 5% (α) maka Ho diterima

3.3.3.10.

Adjusted R2

AdjustedR2mengukur kecocokan atau kesesuaian yang disesuaikan terhadap jumlah
variabel penjelas dalam model.AdjustedR2digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Bila nilai adjustedR2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam

menjelaskan

variasi

variabel

dependen

sangat

kecil.

Bila

nilai

adjustedR2mendekati 1, berarti variabel-variabel independen dapat memberikan hampir
seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.Dalam
kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus
bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2
negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1,
maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2= (1 - k)/(n - k).
Jika k > 1, maka adjusted R2akan bernilai negatif (Ghozali, 2011).
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Analisis Statistik Deskriptif
Pada dasarnya penelitian ini menganalisis mengenai persepsi auditor, akuntan

pendidik, dan manajemen perusahaan.Sebelum membahas hasil penelitian terlebih
dahulu dilakukan pre-test (uji coba) kuesioner terhadap 30 responden diluar sampel pada
masing-masing variabel.
Pada tahap ini dilakukan pengujian kuesioner dengan menggunakan uji kesahihan
butir, dengan uji one shot method (sekali pengukuran). Dimana r tabel didapat dari Df =
N – 2. N = 30 berarti r tabel nya = Df = 30– 2 = 28 = 0,2407. Pengambilan keputusan
dari uji kesahihan butir, sebagai berikut:
1. Jika r hasil positif (+), serta r hasil > r tabel, butir pertanyaan valid.
2. Jika r hasil tidak positif (-), serta r hasil < r tabel, butir pertanyaan tidak valid.
Dari nilai koefisien korelasi butir yang tertera dalam lampiran, dapat terlihat
masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien korelasi butir yang lebih besar dan
koefisien korelasi nilai tabel. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel di atas
adalah valid.
Selanjutnya setelah butir dinyatakan valid, maka uji selanjutnya adalah uji
reliabilitas dengan alpha cronbach.

Reliabilitas masing-masing variabel adalah X1

sebesar 0,830 ; X2 sebesar 0,755 ; X3 sebesar 0,839 dan Y sebesar 0,785. Dengan
demikian r Alpha masing-masing variabel > 0,600, maka dapat disimpulkan semua
variabel datanya valid dan reliabel, sehingga layak disebar ke sampel untuk mengadakan
penelitian.
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Data responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 orang yang
terdiri dari 25 orang Auditor, 25 orang Akuntan Pendidik, dan 25 orang Manajemen
Perusahaan Data data responden tersebut di atas, akan ditampilkan data responden
menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut masa kerja, dan menurut tingkat
pendidikan berdasarkan masing – masing responden, sebagai berikut:

1.

Data Responden Auditor

Tabel 4.1.
Data Responden Menurut Jenis Kelamin
No.

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

(orang)
1.

Pria

15

60%

2.

Wanita

10

40%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase jenis kelamin yang
populasinya paling banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin Pria yaitu
sebanyak 15 orang atau sebesar 60% dari total sampel.Sedangkan persentase yang
populasinya paling kecil adalah responden yang memiliki jenis kelamin perempuan,
yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 40% dari total sampel.
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Tabel 4.2.
Data Responden Menurut Umur
No

Umur

Jumlah
Persentase
(orang)

1

25 – 35

14

56%

2

36 – 45

9

36%

3

46 – 55

2

8%

4

> 55

0

0%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase yang populasinya paling
banyak adalah responden yang memiliki umur 25 – 35 tahun, yaitu sebanyak 14 orang
atau sebesar 56% dari total sampel. Sedangkan persentase yang populasinya paling kecil
adalah responden yang memiliki umur > 55 tahun, yaitu sebanyak 0 orang atau sebesar
0% dari total sampel.

Tabel 4.3.
Data Responden Menurut Masa Kerja
No

Masa Kerja

Jumlah
Persentase
(orang)

1

<5

11

44%

2

6 – 10

8

32%
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3

11 – 20

3

12%

4

20 – 30

2

8%

5

> 30

1

4%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa responden yang populasinya paling
banyak adalah responden yang masa kerjanya < 5, yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar
44% dari total sampel. Sedangkan persentase masa kerja responden yang populasinya
paling kecil adalah responden yang masa kerjanya >30, yaitu sebanyak 1 orang atau
sebesar 4% dari total sampel.

Tabel 4.4.
Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah
Persentase
(orang)

1

D3

0

0%

2

S1

13

52%

3

S2 / S3

12

48%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase tingkat pendidikan
responden

yang populasinya

paling

banyak

adalah

responden

yang tingkat
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pendidikannya S1, yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 48% dari total
sampel.Sedangkan persentase tingkat pendidikan yang populasinya paling kecil adalah
responden yang tingkat pendidikannya D3, yaitu sebanyak 0 orang atau sebesar 0% dari
total sampel.

2.

Data Responden Akuntan Pendidik

Tabel 4.5.
Data Responden Menurut Jenis Kelamin
No.

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

(orang)
1.

Pria

18

72%

2.

Wanita

7

28%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase jenis kelamin yang
populasinya paling banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin Pria yaitu
sebanyak 18 orang atau sebesar 72% dari total sampel.Sedangkan persentase yang
populasinya paling kecil adalah responden yang memiliki jenis kelamin perempuan,
yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 28% dari total sampel.
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Tabel 4.6.
Data Responden Menurut Umur
No

Umur

Jumlah
Persentase
(orang)

1

25 – 35

13

52%

2

36 – 45

7

28%

3

46 – 55

4

16%

4

> 55

1

4%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase yang populasinya paling
banyak adalah responden yang memiliki umur 25 – 35 tahun, yaitu sebanyak 13orang
atau sebesar 52% dari total sampel. Sedangkan persentase yang populasinya paling
kecil adalah responden yang memiliki umur > 55 tahun, yaitu sebanyak 1 orang atau
sebesar 4% dari total sampel.

Tabel 4.7.
Data Responden Menurut Masa Kerja
No

Masa Kerja

Jumlah
Persentase
(orang)

1

<5

12

48%

2

6 – 10

8

32%
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3

11 – 20

4

16%

4

20 – 30

1

4%

5

> 30

0

0%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa responden yang populasinya paling
banyak adalah responden yang masa kerjanya < 5, yaitu sebanyak 12 orang atau
sebesar 48% dari total sampel. Sedangkan persentase masa kerja responden yang
populasinya paling kecil adalah responden yang masa kerjanya >30, yaitu sebanyak 0
orang atau sebesar 0% dari total sampel.

Tabel 4.8.
Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah
Persentase
(orang)

1

D3

0

0%

2

S1

5

20%

3

S2 / S3

20

80%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase tingkat pendidikan
responden yang populasinya paling banyak adalah responden yang tingkat
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pendidikannya S2/S3, yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 80% dari total
sampel.Sedangkan persentase tingkat pendidikan yang populasinya paling kecil
adalah responden yang tingkat pendidikannya D3, yaitu sebanyak 0 orang atau
sebesar 0% dari total sampel.

3.

Data Responden Manajemen Perusahaan

Tabel 4.9.
Data Responden Menurut Jenis Kelamin
No.

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

(orang)
1.

Pria

13

52%

2.

Wanita

12

48%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase jenis kelamin yang
populasinya paling banyak adalah responden yang memiliki jenis kelamin Pria yaitu
sebanyak 13 orang atau sebesar 52% dari total sampel.Sedangkan persentase yang
populasinya paling kecil adalah responden yang memiliki jenis kelamin perempuan,
yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 48% dari total sampel.
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Tabel 4.10.
Data Responden Menurut Umur
No

Umur

Jumlah
Persentase
(orang)

1

25 – 35

8

32%

2

36 – 45

13

52%

3

46 – 55

4

16%

4

> 55

0

0%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase yang populasinya paling
banyak adalah responden yang memiliki umur 25 – 35 tahun, yaitu sebanyak 8 orang
atau sebesar 32% dari total sampel.Sedangkan persentase yang populasinya paling
kecil adalah responden yang memiliki umur > 55 tahun, yaitu sebanyak 0 orang atau
sebesar 0% dari total sampel.

Tabel 4.11.
Data Responden Menurut Masa Kerja
No

Masa Kerja

Jumlah
Persentase
(orang)

1

<5

18

72%

2

6 – 10

6

24%
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3

11 – 20

1

4%

4

20 – 30

0

%

5

> 30

0

0%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa responden yang populasinya paling
banyak adalah responden yang masa kerjanya < 5, yaitu sebanyak 18 orang atau
sebesar 72% dari total sampel. Sedangkan persentase masa kerja responden yang
populasinya paling kecil adalah responden yang masa kerjanya 20 – 30 dan >30,
yaitu sebanyak 0 orang atau sebesar 0% dari total sampel.

Tabel 4.12.
Data Responden Menurut Tingkat Pendidikan
No

Tingkat Pendidikan

Jumlah
Persentase
(orang)

1

D3

1

4%

2

S1

15

60%

3

S2 / S3

9

36%

25

100%

Jumlah
Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa persentase tingkat pendidikan
responden yang populasinya paling banyak adalah responden yang tingkat
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pendidikannya S1, yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 60% dari total
sampel.Sedangkan persentase tingkat pendidikan yang populasinya paling kecil
adalah responden yang tingkat pendidikannya D3, yaitu sebanyak 1 orang atau
sebesar 4% dari total sampel.

4.2.

Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif
Dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yang terdiri dari tiga variabel
independen dan satu variabel dependen.
-

Persepsi auditor

: X1

-

Persepsi akuntan pendidik

: X2

-

Persepsi manajemen perusahaan

: X3

-

Etika profesi

: Y

Daftar angket penelitian yang penulis sampaikan kepada responden sebanyak 75
orang, kemudian dikumpulkan, direkapitulasikan, dan dianalisis sesuai dengan
pengolahan data sebagaimana yang telah dibahas pada Bab III.
Angket penelitian ini kemudian diberi skor sesuai dengan jawaban responden dan
dijumlahkan. Proses penelitian harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengalami
kekeliruan dalam merekapitulasi.
Hasil

rekapitulasi

skor

untuk

masing-masing variabel

ini

selanjutnya

menggunakan alat bantu komputer Program SPSS 20.0 for windows. Rekapitulasi jumlah
skor untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada lampiran.
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Tabel 4.13.
Descriptive Statistics
Mean
Etika Profesi (Y)

Std. Deviation

N

16.27

1.803

75

Persepsi Auditor (X1)

5.49

7.894

75

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

5.73

8.234

75

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)

5.67

8.166

75

Sumber: Hasil Olahan SPSS

4.2.2. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov One Sample Test dilakukan
untuk melihat apakah distribusi data berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan
perangkat lunak komputer SPSS Ver. 20.00 menunjukkan bahwa uji normalitas sebagai
berikut :
Tabel 4.14
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

75

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

.0000000
1.62785936

Absolute

.066

Positive

.058

Negative

-.066

Kolmogorov-Smirnov Z

.571

Asymp. Sig. (2-tailed)

.901

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olahan SPSS
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Dalam tabel 4.10 di atas menunjukkan hasil uji Normalitas data untuk semua
variabel dengan probabilitas signifikansi pada 0,901> 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan
Ha diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

4.2.3. Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari
residual pada model regresi.Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah
heterokedastisitas adalah dengan melihat pola titik – titik pada scatterplots regresi. Hasil
output uji heterokedastisitas sebagai berikut:
Gambar 4.1

Sumber: Hasil Olahan SPSS
Metode pengambilan keputusan pada uji Heterokedastisitas dengan

melihat

scatterplots yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah
heterokedastisitas pada model regresi.
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4.2.4. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas adalah keadaan antara dua variabel bebas atau lebih
pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati
sempurna.Model

regresi

yang

baik

mensyaratkan

tidak

adanya

masalah

multikolinearitas. Output uji multikolinearitas dengan menggunakan data yang
ditampilkan oleh program SPSS 20.0 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Correlations
Etika Profesi

Persepsi

Persepsi

Persepsi

(Y)

Auditor (X1)

Akuntan

Manajemen

Pendidik (X2)

Perusahaan
(X3)

Etika Profesi (Y)

1.000

.008

.279

-.208

Persepsi Auditor (X1)

.008

1.000

-.491

-.489

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.279

-.491

1.000

-.490

-.208

-.489

-.490

1.000

.

.474

.008

.037

Persepsi Auditor (X1)

.474

.

.000

.000

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.008

.000

.

.000

Persepsi Manajemen Perusahaan

.037

.000

.000

.

Etika Profesi (Y)

75

75

75

75

Persepsi Auditor (X1)

75

75

75

75

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

75

75

75

75

Persepsi Manajemen Perusahaan

75

75

75

75

Pearson
Correlation

Persepsi Manajemen Perusahaan
(X3)
Etika Profesi (Y)

Sig. (1-tailed)

(X3)

N

(X3)

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas
ada korelasi yang cukup tinggi yaitu di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi
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adanya multikolinieritas tetapi sebaliknya bila nilai korelasi di bawah 0.90 maka di
antara ketiga variabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas. Berdasarkan
table correlation di atas dapat diketahui bahwa nilai di antara ketiga variabel bebas
mempunyai nilai korelasi kurang dari 0.90, berarti disimpulkan bahwa dalam model
regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.5. Pengujiann Hipotesis Penelitian
4.2.5.1.Analisis Regresi Linier Berganda
Dari analisis di atas dengan bantuan komputer berdasarkan perhitungan SPSS
20.0 for windows diperoleh hasil output regresi linier berganda sebagai berikut:
Tabel 4.16
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients Standardized

T

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B
(Constant)
Persepsi Auditor (X1)
1 Persepsi Akuntan Pendidik (X2)
Persepsi Manajemen Perusahaan

Std. Error

11.251

1.666

.302

.102

.329
.259

Beta

Tolerance

VIF

6.755

.000

1.321

2.964

.004

.058

17.309

.098

1.503

3.372

.001

.058

17.316

.098

1.175

2.639

.010

.058

17.278

(X3)
a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Persamaan regresi linear berganda dengan tiga variable independen sebagai
berikut:

Y = b + b1X1 + b2X2 + b3X3
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Y adalah variable dependen, b adalah konstanta, b1, b2, dan b3 adalah koefisien regresi,
dan X1, X2, dan X3 adalah variable independen. Nilai-nilai koefisien dapat dilihat pada
output table Coefficients dan dimasukkan pada persamaam sebagai berikut:

Y’ = 11.251 + 0.302X1 + 0.329X2 + 0.259X3
a.

Konstanta b = 11.251, artinya jika persepsi auditor, persepsi akuntan pendidik, dan
persepsi manajemen perusahaan, memiliki hubungan yang searah. Dengan
demikian, etika profesi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
persepsi auditor, persepsi akuntan pendidik, dan persepsi manajemen perusahaan.

b.

Koefisien b1 = 0.302, artinya memiliki hubungan yang searah. Dengan demikian,
etika profesi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persepsi
auditor.

c.

Koefisien b2 = 0.329, artinya memiliki hubungan yang searah. Dengan demikian,
etika profesi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persepsi
akuntan pendidik.

d.

Koefisien b3 = 0.259, artinya memiliki hubungan yang searah. Dengan demikian,
etika profesi akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya persepsi
manajemen perusahaan.

4.2.5.2. Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
variabel dependen. Berikut hasil output uji t:
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Tabel 4.17
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients Standardized

T

Sig.

Collinearity Statistics

Coefficients
B
(Constant)
Persepsi Auditor (X1)
Persepsi Akuntan Pendidik (X2)
Persepsi Manajemen Perusahaan

Std. Error

11.251

1.666

.302

.102

.329
.259

Beta

Tolerance
6.755

.000

1.321

2.964

.004

.058

17.309

.098

1.503

3.372

.001

.058

17.316

.098

1.175

2.639

.010

.058

17.278

(X3)
a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :
a.

Ho = 0 ; atau koefisien regresi variabel persepsi auditor (X1), persepsi akuntan
pendidik (X2), dan persepsi manajemen perusahaan (X3) tidak signifikan terhadap
variabel etika profesi (Y).

b.

Ha = 0 ; atau koefisien regresi variabel persepsi auditor (X1) persepsi akuntan
pendidik

VIF

(X2), dan persepsi manajemen perusahaan (X3) signifikan terhadap

variabel etika profesi (Y).
c. Dasar dari pengambilan keputusan adalah membandingkan thitung dengan ttabel
1. Jika thitung< ttabel maka Ha ditolak, Ho diterima
2. Jika thitung> ttabel maka Ha diterima, Ho ditolak
d. Kesimpulan:
1. Kesimpulan uji t variabel persepsi auditor, t hitung adalah 2.964 dan t tabel
adalah 1.993, t hitung > t tabel atau 2.964 > 1.993 jadi H0 ditolak. Dapat
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disimpulkan bahwa persepsi auditor secara parsial berpengaruh terhadap etika
profesi.
2. Kesimpulan uji t variabel persepsi akuntan pendidik, t hitung adalah 3.372 dan t
tabel adalah 1.993, t hitung > t tabel atau 3.372 > 1.993 jadi H0 ditolak. Dapat
disimpulkan bahwa persepsi akuntan pendidik secara parsial berpengaruh
terhadap etika profesi.
3. Kesimpulan uji t variabel persepsi manajemen perusahaan, t hitung adalah 2.639
dan t tabel adalah 1.993, t hitung > t tabel atau 2.639 > 1.993 jadi H0 ditolak.
Dapat disimpulkan bahwa persepsi manajemen perusahaan secara parsial
berpengaruh terhadap etika profesi.

4.2.5.3.Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersamasama terhadap variabel dependen. Berikut hasil output uji F:
Tabel 4.18
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Df

Mean Square

44.572

3

14.857

Residual

196.095

71

2.762

Total

240.667

74

F
5.379

Sig.
.002b

a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)
b. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Perusahaan (X3), Persepsi Auditor (X1),
Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

Sumber: Hasil Olahan SPSS
a. Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis ini adalah;
1. Ho = 0; atau model regresi tidak signifikan
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2. Ha ≠ 0; atau model regresi signifikan
b. Dasar pengambilan keputusan adalah :
1. Jika Fhitung< Ftabel maka Ha ditolak, Ho diterima
2. Jika Fhitung> Ftabel maka Ha diterima, Ho ditolak
c. Kesimpulan:
Kesimpulan uji F, F hitung adalah 5.379 dan t tabel adalah 2.733, F hitung > F
tabel atau 5.379 >2.733 jadi H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa persepsi
auditor, persepsi akuntan pendidik, dan persepsi manajemen secara bersamasama berpengaruh terhadap etika profesi.

4.2.5.4.Adjusted R2
Analisis R Square atau koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui
seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersamasama terhadap variabel dependen. Berikut hasil output analisis koefisien determinasi:
Tabel 4.19
Model Summaryb
Model

1

R

R Square

.430a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.185

.151

1.662

Durbin-Watson

2.239

a. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Perusahaan (X3), Persepsi Auditor (X1),
Persepsi Akuntan Pendidik (X2)
b. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)

Sumber: Hasil Olahan SPSS
Dari hasil output tabel Model Summary dapat diketahui nilai Ajusted R Square
adalah diketahui sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu 15.1%,
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sedangkan sisanya sebesar 84.9% dipengaruhi oleh faktor lain seperti perbedaan
budaya dimana daerah atau kota tertentu berbeda perilaku bisnisnya dengan daerah
lain; pengetahuan, semakin banyak hal yang diketahui dan semakin baik seseorang
memahami suatu situasi, semakin baik pula kesempatannya dalam membuat
keputusan-keputusan yang etis; perilaku organisasi, dimana kebiasaan bersikap suatu
perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya.

4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian
Merujuk pada hasil analisis pengaruh persepsi auditor, persepsi akuntan pendidik

terhadap etika profesi pada lampiran, maka selanjutnya perlu dibahas eksistensi masingmasing variabel sebagai berikut:

4.3.1. Pengaruh Persepsi Auditor terhadap Etika Profesi
Dari hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa terdapat pengaruh
Persepsi auditor terhadap etika profesi. Dari perhitungan SPSS 20.0, thitung yang
diperoleh adalah sebesar 2.964 pada  (0,05) diperoleh ttabel sebesar 1,993. Dengan
demikian thitung 2.964> ttabel 1,993, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.Berdasarkan
keterangan di atas, hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi auditor (X1)
mempunyai pengaruh positif terhadap etika profesi (Y).
Auditor dituntut memiliki kecakapan dalam pengetahuan dan keahlian serta
profesionalitas dalam menjalankan penugasan audit. Standar Profesional Akuntan
Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut
Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). SPAP merupakan panduan dalam
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memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur
mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.

4.3.2. Pengaruh Persepsi Akuntan Pendidik terhadap Etika Profesi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa terdapat pengaruh
Persepsi akuntan pendidik terhadap etika profesi.Dengan bantuan perhitungan SPSS
20.0, thitung yang diperoleh adalah sebesar 3.372 pada  (0,05) sebesar 1,993. Dengan
demikian thitung 3.372> ttabel 1,993, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel persepsi akuntan pendidik
mempunyai pengaruh positif terhadap etika profesi.
Akuntan pendidik berkewajiban memberikan dasar konsep etika kepada
akuntan untuk menjaga profesionalisme di dunia pekerjaan dan menerapkan normanorma etika profesi seorang akuntan. Akuntan pendidik juga memberikan
pemahaman kepada akuntan tentang kasus-kasus yang telah terjadi baik dalam
penyelesaian permasalahan etika maupun sanksi dari pelanggaran etika yang
dilakukan.

4.3.3. Pengaruh Persepsi Manajemen Perusahaan terhadap Etika Profesi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa terdapat pengaruh
Persepsi manajemen perusahaan terhadap etika profesi. Dengan bantuan perhitungan
SPSS 20.0, thitung yang diperoleh adalah sebesar 2.639 pada (0,05) sebesar 1,993.
Dengan demikian thitung 2.639 > ttabel 1,993, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal
ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel persepsi manajemen perusahaan
mempunyai pengaruh positif terhadap etika profesi.
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Efektivitas pelaksanaan audit merupakan salah satu ukuran yang dapat
digunakan mengukur kinerja manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan yang
memiliki pemahaman tentang kode etik profesi akan memiliki persepsi yang baik
mengenai kode etik tersebut. Selanjutnya, persepsi etika bersama dengan pengalaman
akan membuat manajemen perusahaan semakin patuh pada standar profesi serta
semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan profesionalismenya.

4.3.4. Pengaruh Persepsi Auditor, Akuntan Pendidik dan Manajemen Perusahaan
Secara Bersama-sama terhadap Etika Profesi.
Dengan melakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20.0
dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0.151 adalah
nilai dari Adjusted R Square. Hal ini menunjukkan 15.1% variabel etika profesi (Y)
ditentukan oleh faktor variabel persepsi auditor (X1), variabel persepsi akuntan
pendidik (X2), dan variabel persepsi manajemen perusahaan (X3) sedangkan sisanya
sebesar 84.9% ditentukan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dan dibahas dalam
penelitian ini.
Dengan bantuan pengolahan komputer berdasarkan perhitungan SPSS 20.0
tersebut diperoleh Fhitung sebesar 5.379. sedangkan harga kritis nilai Ftabel pada 
(0,05) dan Ftabelsebesar 2.733.Dengan demikian Fhitung (5.379) > Ftabel (2.733),
sehingga jelas Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunujukkan variabel persepsi
auditor, persepsi akuntan pendidik dan persepsi manajemen perusahaansecara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel etika profesi.
Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel bebas
baik secara parsial maupun secara ganda turut memberikan kontribusi bagi
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terbentuknya efektivitas pelayanan. Dengan kata lain, makin tinggi persepsi auditor,
makin tinggi etika profesi, dan makin tinggi persepsi akuntan pendidik, makin tinggi
pula etika profesi, serta dan makin tinggi persepsi manajemen perusahaan, makin
tinggi pula etika profesi.
Ketika auditor, akuntan pendidik dan manajemen perusahaan telah
memahami etika profesi yang telah dibuat untuk mereka, maka auditor, akuntan
pendidik dan manajemen perusahaan akan mengaplikasikannya dalam setiap
pekerjaan yang mereka lakukan. Auditor, akuntan pendidik dan manajemen
perusahaan juga mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan mereka yang
tidak memahami kaidah profesional seorang profesi. Selanjutnya etika profesi yang
telah dipahami bersama pengalamanakan membuat auditor, akuntan pendidik dan
manajemen perusahaan semakin patuh pada standar profesi serta semakin
bertanggung jawab dalam melaksanakan profesionalismenya.

4.4. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh persepsi auditor,
persepsi akuntan pendidik, dan persepsi manajemen perusahaan terhadap etika
perusahaan yang dilakukan di wilayah Jakarta Timur, terdapat beberapa hal yang dapat
dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak auditor, akuntan pendidik
dan manajemen perusahaan, pengguna laporan keuangan, dan pihak yang berkepentingan
lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan, persepsi auditor, persepsi akuntan pendidik,
dan persepsi manajemen perusahaan seluruhnya berpengaruh, baik secara parsial
maupun simultan terhadap etika profesi. Pengujian ini mengindikasikan semakin tinggi
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persepsi auditor, akuntan pendidik, dan manajemen perusahaan yang direfleksikan
menjadi sikap, perilaku, dan pemahaman auditor, akuntan pendidik, dan manajemen
perusahaan akan meningkatkan kualitas etika profesi.
Dalam penelitian ini persepsi auditor memiliki pengaruh terhadap etika
profesi.Seorang auditor sebagai pelaksana praktis yang juga merupakan bisnis mereka
seharusnya memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang baik
tentan aturan – aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang auditor dalam
melaksanakan penugasan audit. Ketika auditor telah memahami makna dari etika profesi,
maka auditor akan berusaha untuk menunjukkan sikap etis dalam setiap pekerjaan yang
dilakukannya kepada klien. Tidak melihat kepentingan dari pihak lainnya, audtor sebagai
pihak yang independen berhak dan wajib melakukan pekerjaan audit dengan sebenarbenarnya menurut kaidah-kaidah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang
dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hasil dari pemahaman etika
profesi maka akan tercipta hasil pekerjaan audit yang berkualitas.
Variabel kedua yang mempengaruhi etika profesi adalah persepsi akuntan
pendidik.Seorang akuntan pendidik bertugas sebagai pengkaji ilmu yang memberikan
ilmu yang mereka miliki kepadan para mahasiswa.Akuntan pendidik mendidik para
mahasiswa baik secara teori maupun praktek tentang gambaran peristiwa dan masalah –
masalah di dunia kerja.Akuntan pendidik juga memberikan distribusi atas pola pikir
mahasiswanya, memberikan pendidikan moral dan perilaku etis sebagai bekal kepada
mahasiswa untuk berperilaku di dunia kerja.
Variabel

ketiga

yang

mempengaruhi

etika

profesi

adalah

manajemen

perusahaan.Seorang manajer yang bekerja di perusahaan yang maju harus memiliki
pemahaman tetntang etika profesi.Seorang manajer bertugas untuk membuat
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perencanaan dengan mengambil keputusan untuk kemajuan perusahaan.Keputusan tidak
dapat dibuat secara maksimal bila tidak tersedianya informasi yang memadai dan
menggambarkan kondisi perusahaan pada masa tersebut. Informasi yang berupa laporan
keuangan merupakan hal penting bagi perusahaan karena tidak dipakai oleh pihak
internal saja tetapi laporan keuangan dipakai oleh pihak eksternal seperti para investor
atau pemodal dan kreditur bank yang memodali proses pekerjaan perusahaan. Untuk
membantu pekerjaan manajer, manajer membutuhkan pihak lain yaitu auditor untuk
memastikan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan apakah sudah dapat
menggambarkan kondisi perusahaan. Agar menjdapatkan hasil yang maksimal dari
pekerjaan audit, manajer pun harus mengetahui bagaimana batasan-batasan dan cara
bekerja seorang auditor. Oleh karena itu pemahaman manajer tentang etika profesi
sangat dibutuhkan.
Diperlukannya etika auditor yang sesuai dengan prinsip etika profesi untuk
menunjang kinerja auditor, akuntan pendidik dan manajemen perusahaan. Apabila
seorang auditor memiliki etika yang baik, maka masyarakat akan terus menaruh
kepercayaan kepada auditor. Ada beberapa cara untuk tetap menjaga dan melakukan
etika profesi, antara lain selalu berpedoman dengan standar professional akuntan public
yang berlaku dalam penugasan audit dan menjalankan prinsip – prinsip etika profesi
audit. Dengan demikian auditor akan selalu dipercaya oleh masyarakat, hasil dari
pekerjaan audit dan memberikan opini yang sesuai dengan bukti audit yang terkumpul
secara maksimal, dan tercipta hubungan yang harmonis antara auditor dan manajer
sebagai klien.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada babsebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.

Terdapat pengaruh positif antara persepsi auditor terhadap etika profesi,

2.

Terdapat pengaruh positif antara persepsi akuntan pendidik terhadap etika profesi.

3.

Terdapat pengaruh positif antara persepsi manajemen perusahaan terhadap etika
profesi.

4.

Terdapat pengaruh signifikan antara persepsi auditor, persepsi akuntan pendidik,
dan persepsi manajemen perusahaan terhadap etika profesi.

5.2.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membatasikesempurnaan hasil

penelitian. Oleh karena itu terdapat beberapa kelemahan dan keterbatasan yang perlu
diperhatikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:
1. Objek penelitian belum mencakup semua tipe akuntan, seperti akuntan pemerintah,
akuntan manajemen.
2. Responden penelitian terbatas hanya dilakukan di wilayah Jakarta Timur.
3. Metode

pengumpulan

data

yang

hanya

menggunakan

metode

kuesioner,

menyebabkan kurangnya komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Selain itu
metode kuesioner yang mengandalkan self report akan memberikan kelemahan
apabila dijawab dengan tidak jujur.
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5.3.

Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk dapat digunakan dalama

penelitian selanjutnya adalah:
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengikutsertakan akuntan pemerintah, dan akuntan
manajemen sebagai objek penelitian.
2. Responden dalam penelitian selanjutnya tidak hanya pada auditor, akuntan pendidik,
dan manajemen perusahaan di Jakarta Timur, melainkan penelitian dilakukan di
seluruh kota Jakarta bahkan di kota-kota besar yang ada di Indonesia
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan penggunaan metode survey seperti
metode interviewsehingga mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan
mendapatkan kejujuran jawaban subyek.
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Reliability

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100,0
,0
100,0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,830

N of Items
4

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

x11

13,1000

3,610

,622

,800

x12

13,1000

3,266

,714

,758

x13

13,3333

3,333

,652

,788

x14

12,9667

3,689

,646

,791

Scale Statistics
Mean
17,5000

Variance
5,845

Std. Deviation
2,41761

N of Items
4

88

Analisis Pengaruh..., Astriddyna Sofia, Ak.-Ibs, 2014

Reliability

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100,0
,0
100,0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,755

N of Items
4

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

x21

12,5333

4,395

,628

,657

x22

12,3667

4,378

,531

,710

x23

12,4333

4,461

,717

,621

x24

12,6667

4,782

,385

,795

Scale Statistics
Mean
16,6667

Variance
7,402

Std. Deviation
2,72072

N of Items
4
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Reliability

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100,0
,0
100,0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,839

N of Items
4

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

x31

12,2667

5,582

,822

,728

x32

12,5000

6,052

,698

,785

x33

12,4667

6,257

,499

,881

x34

12,4667

6,257

,710

,782

Scale Statistics
Mean
16,5667

Variance
10,185

Std. Deviation
3,19140

N of Items
4
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Reliability

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100,0
,0
100,0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
,785

N of Items
4

Item Statistics
y1
y2
y3
y4

Mean
4,2667
4,1667
4,2667
4,2667

Std. Deviation
,98027
,91287
,82768
,82768

N
30
30
30
30

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

y1

12,7000

4,769

,457

,807

y2

12,8000

4,579

,583

,736

y3

12,7000

4,907

,572

,742

y4

12,7000

4,286

,793

,632
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DESCRIPTIVE SATISTIC

Descriptive Statistics
N

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Persepsi Auditor (X1)

75

20

0

20

5.49

7.894

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

75

20

0

20

5.73

8.234

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)

75

20

0

20

5.67

8.166

Etika Profesi (Y)

75

8

12

20

16.27

1.803

Valid N (listwise)

75

Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

14.36

17.84

16.27

.776

75

-2.451

2.021

.000

1.000

75

.328

.559

.380

.057

75

14.16

17.74

16.27

.789

75

Residual

-3.860

3.222

.000

1.628

75

Std. Residual

-2.323

1.939

.000

.980

75

Stud. Residual

-2.401

1.982

.000

1.009

75

Deleted Residual

-4.126

3.367

.000

1.726

75

Stud. Deleted Residual

-2.487

2.025

-.002

1.019

75

Mahal. Distance

1.894

7.401

2.960

1.262

75

Cook's Distance

.000

.100

.015

.020

75

Centered Leverage Value

.026

.100

.040

.017

75

Std. Predicted Value
Standard Error of Predicted Value
Adjusted Predicted Value

a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)
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Statistics

Valid

Persepsi Auditor

Persepsi

Persepsi

Etika Profesi (Y)

(X1)

Akuntan

Manajemen

Pendidik (X2)

Perusahaan (X3)

75

75

75

75

0

0

0

0

5.49

5.73

5.67

16.27

.00

.00

.00

16.00

0

0

0

17

7.894

8.234

8.166

1.803

20

20

20

8

Minimum

0

0

0

12

Maximum

20

20

20

20

412

430

425

1220

N
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range

Sum
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Frequency Table

Persepsi Auditor (X1)
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

0

50

66.7

66.7

66.7

12

1

1.3

1.3

68.0

13

1

1.3

1.3

69.3

14

1

1.3

1.3

70.7

15

3

4.0

4.0

74.7

16

6

8.0

8.0

82.7

17

7

9.3

9.3

92.0

18

2

2.7

2.7

94.7

19

3

4.0

4.0

98.7

20

1

1.3

1.3

100.0

75

100.0

100.0

Total

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

0

50

66.7

66.7

66.7

13

1

1.3

1.3

68.0

14

2

2.7

2.7

70.7

15

2

2.7

2.7

73.3

16

3

4.0

4.0

77.3

17

4

5.3

5.3

82.7

18

5

6.7

6.7

89.3

19

7

9.3

9.3

98.7

20

1

1.3

1.3

100.0
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Total

75

100.0

100.0

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

0

50

66.7

66.7

66.7

12

1

1.3

1.3

68.0

13

2

2.7

2.7

70.7

14

1

1.3

1.3

72.0

16

5

6.7

6.7

78.7

17

5

6.7

6.7

85.3

18

4

5.3

5.3

90.7

19

4

5.3

5.3

96.0

20

3

4.0

4.0

100.0

75

100.0

100.0

Valid

Total

Etika Profesi (Y)
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

12

1

1.3

1.3

1.3

13

5

6.7

6.7

8.0

14

7

9.3

9.3

17.3

15

12

16.0

16.0

33.3

16

14

18.7

18.7

52.0

17

17

22.7

22.7

74.7

18

10

13.3

13.3

88.0

19

8

10.7

10.7

98.7

20

1

1.3

1.3

100.0

75

100.0

100.0

Valid

Total
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NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

75

Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Mean

.0000000

Std. Deviation

1.62785936

Absolute

.066

Positive

.058

Negative

-.066

Kolmogorov-Smirnov Z

.571

Asymp. Sig. (2-tailed)

.901

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Correlations
Etika Profesi

Persepsi

Persepsi

Persepsi

(Y)

Auditor (X1)

Akuntan

Manajemen

Pendidik (X2)

Perusahaan
(X3)

Etika Profesi (Y)

1.000

.008

.279

-.208

Pearson

Persepsi Auditor (X1)

.008

1.000

-.491

-.489

Correlation

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.279

-.491

1.000

-.490

-.208

-.489

-.490

1.000

.

.474

.008

.037

Persepsi Auditor (X1)

.474

.

.000

.000

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.008

.000

.

.000

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)

.037

.000

.000

.

Etika Profesi (Y)

75

75

75

75

Persepsi Auditor (X1)

75

75

75

75

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

75

75

75

75

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)

75

75

75

75

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)
Etika Profesi (Y)
Sig. (1-tailed)

N
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Charts
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Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

1

Std. Error

11.251

1.666

Persepsi Auditor (X1)

.302

.102

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.329

Persepsi Manajemen Perusahaan

.259

t

Sig.

Collinearity Statistics

Beta

Tolerance
6.755

.000

1.321

2.964

.004

.058

17.309

.098

1.503

3.372

.001

.058

17.316

.098

1.175

2.639

.010

.058

17.278

(X3)
a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)

Model Summaryb
Model

R

.430a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.185

.151

Durbin-Watson

1.662

2.239

a. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Perusahaan (X3), Persepsi Auditor (X1), Persepsi
Akuntan Pendidik (X2)
b. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)

ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

VIF

df

Mean Square

44.572

3

14.857

Residual

196.095

71

2.762

Total

240.667

74

F
5.379

Sig.
.002b

a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)
b. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Perusahaan (X3), Persepsi Auditor (X1), Persepsi
Akuntan Pendidik (X2)

98

Analisis Pengaruh..., Astriddyna Sofia, Ak.-Ibs, 2014

Coefficient Correlationsa
Model

Persepsi

Persepsi Auditor

Persepsi Akuntan

Manajemen

(X1)

Pendidik (X2)

Perusahaan (X3)
Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)
Correlations

1.000

.961

.961

Persepsi Auditor (X1)

.961

1.000

.961

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.961

.961

1.000

Persepsi Manajemen Perusahaan (X3)

.010

.010

.009

Persepsi Auditor (X1)

.010

.010

.010

Persepsi Akuntan Pendidik (X2)

.009

.010

.010

1
Covariances

a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)

Collinearity Diagnosticsa
Model

Dimension

Eigenvalue

Condition Index

Variance Proportions
(Constant)

Persepsi Auditor

Persepsi Akuntan

Persepsi

(X1)

Pendidik (X2)

Manajemen
Perusahaan (X3)

1

1.993

1.000

.00

.00

.00

.00

2

1.000

1.412

.00

.01

.01

.03

3

1.000

1.412

.00

.02

.02

.00

4

.007

17.302

1.00

.97

.97

.97

1

a. Dependent Variable: Etika Profesi (Y)
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RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi
Nama

: Astriddyna Sofia

Tempat/Tgl Lahir

: Jakarta, 27 September 1991

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Kristen

Alamat

: Jalan Mesjid Bendungan No. 5, RT 008/ RW 007, Cawang,

Jakarta

Timur

Telepon

: 021 – 8094565

Handphone

: 087788434887

Email

: astridsimatupang27@gmail.com

Pendidikan Formal
1997 – 2003

: SDN Kayu Ringin Jaya 1, Bekasi

2003 – 2006

: SMP Perguruan Advent XIV Bekasi

2006 – 2009

: SMA Perguruan Advent 1 Jakarta

2009 – 2014

: STIE Indonesia Banking School

Pengalaman
5. Magang di BPR Daerah, Pati

2010

6. Magang di Kantor Bank Indonesia, Solo

2011

Pendidikan Non Formal
1.

The British Institute (TBI)

2009
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2.

ELI (GMU)

2012

Pengalaman Lain
1.

Pelatihan Service Excellent

2010

2.

Workshop Investasi Pasar Modal

2010

3.

Pelatihan Customer Service

2011

4.

Basic Activist Training Program

2011

5.

Accounting Goes to Campuss

2011

6.

Pelatihan Basic Treasury

2012

7.

Pelatihan Trade Finance

2013

8.

Pelatihan Analisis Kredit

2013
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