
BAB  I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan diatur oleh kode etik 

akuntan.  Kode Etik Akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan 

antara akuntan dengan klien, akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi 

dengan masyarakat.  Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Ikatan Akuntan 

Indonesia mengamanatkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan 

integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya.  Menurut 

Khomsiyah dan Nur Indriantoro (1998) bahwa “Dalam mempertahankan 

integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi.  

Sedangkan dengan mempertahankan obyektivitas seorang akuntan akan 

bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau 

kepentingan pribadinya“. 

Namun akuntan dalam melaksanakan audit biasanya berhadapan 

dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang 

bertentangan.  Abdul Halim (1995) menyatakan bahwa “Etik menyangkut 

proses penentuan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar menurut 

standar moral.  Etik menyangkut proses pemecahan masalah.  Etika mencoba 

untuk memecahkan konflik kepentingan yang aktual atau potensial yang dapat 

merugikan bagi seseorang atau kelompok”. 



Dilema etis dalam setting auditing misalnya, dapat terjadi ketika 

auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan 

pemeriksaan.  Dalam keadaan ini, klien bisa menekan auditor untuk 

mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan, di samping itu 

auditor juga termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka pada 

saat tersebut auditor akan berada dalam situasi konflik audit karena 

pertimbangan profesional yang berlandaskan pada nilai dan keyakinan 

individu.

Banyak penelitian yang telah mengulas tentang etika dari sudut 

pandang yang berbeda, seperti Rest dalam Umi Muawanah (2000) menyatakan 

bahwa “Pemahaman (kesadaran) moral merupakan bagian dari kapasitas 

keseluruhan individual untuk menerangkan dan memecahkan masalah-masalah 

etika”.  Adapun dalam penelitian ini akan diambil beberapa aspek yang dapat 

mempengaruhi perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit, seperti locus

of control, komitmen profesi dan kesadaran etis. 

Umi Muawanah (2000) mendefinisikan “Locus of control sebagai cara 

pandang atau tingkat keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa yang 

menimpa dirinya, apakah merasa dapat atau tidak dapat mengendalikan 

perilaku yang terjadi padanya”.  Shaub dalam Khomsiyah dan Nur Indriantoro 

(1998) menyatakan bahwa “Komitmen profesi dapat didefinisikan sebagai 

intensitas seseorang untuk mengindentifikasikan dirinya, serta tingkat-tingkat 

keterkaitannya dalam profesi”.  Umi Muawanah (2000) menyatakan bahwa 

“Kesadaran etis merupakan kemampuan individu untuk mengevaluasi dan 



mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu peristiwa atau masalah yang 

terjadi pada dirinya”.  Sebenarnya kesadaran etis saja sudah dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah etika, namun belum bisa sepenuhnya dapat untuk 

memprediksi perilaku pengambilan keputusan, oleh karena itu ada variabel 

lain yang berinteraksi dengannya yang mempengaruhi perilaku seperti variabel 

personalitas (locus of control) dan komitmen profesi yang dapat berinteraksi 

dengan kesadaran etis. 

Dalam penelitian sebelumnya, Umi Muawanah (2000) meneliti  

tentang peran locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis sebagai 

variabel independen yang berinteraksi dengan perilaku etik auditor dalam 

situasi konflik audit sebagai variabel dependennya.  Dalam penelitian tersebut, 

Umi Muawanah (2000) menjelaskan bahwa “Locus of control, komitmen 

profesi dan kesadaran etis mempunyai peran yang sangat signifikan dalam 

menentukan perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit. 

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Sihwahjoeni dan M. 

Gudono (2000) dalam konteks etika profesi yang mengungkapkan bahwa 

“Etika profesional berkaitan dengan perilaku moral individu”.  Ini sejalan 

dengan penelitian I Wayan Regep (1996) yang menjelaskan bahwa 

“Pertimbangan etika profesional berdasarkan pada personalitas dan keyakinan 

individu serta kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambilan 

keputusan akhir auditor”. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis 



terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit.  Selain itu juga untuk 

mengetahui variabel independen manakah yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit. 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini penulis 

mengambil judul : Pengaruh Locus of Control, Komitmen Profesi  dan 

Kesadaran Etis Terhadap Perilaku Etik Auditor dalam Situasi Konflik 

Audit.  ( Survai pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta ). 

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

yang akan diteliti adalah seberapa besar pengaruh locus of control, komitmen 

profesi dan kesadaran etis terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik 

audit serta untuk mengetahui variabel independen manakah yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik 

audit.

Pembatasan masalah dalam obyek penelitian ini dibatasi hanya pada 

para auditor yang bekerja, berdomisili, dan atau memiliki Kantor Akuntan 

Publik di Kota Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh locus of control terhadap perilaku etik auditor 

dalam situasi konflik audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta. 



2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesi terhadap perilaku etik 

auditor dalam situasi konflik audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Surakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran etis terhadap perilaku etik auditor 

dalam situasi konflik audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Surakarta. 

4. Untuk mengetahui variabel independen yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit pada Kantor 

Akuntan Publik di Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi pemakai jasa profesi, hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

profesionalitas mereka terhadap profesi akuntan sebagai akuntan publik 

yang profesional dan independen. 

2. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, hasil penelitian ini 

dapat mencerminkan perlu tidaknya kurikulum pada jurusan akuntansi 

disempurnakan sedemikian rupa untuk mata kuliah yang difokuskan pada 

etika dan kode etik. 

3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan 

masalah pengaruh locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis 

terhadap perilaku etik auditor dalam situasi konflik audit, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan masukan atau perbandingan. 



E. Sistematika Penulisan Skripsi 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, penelitian judul, 

perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka, pendapat-pendapat, 

temuan hasil penelitian terdahulu dan informasi yang lain 

sebagai pembentuk kerangka teori dalam penyusunan 

penelitian.

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel, penelitian variabel dan pengukurannya, pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa-analisa dari tahap awal penelitian 

hingga tahap akhir dari penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran dari hasil temuan penelitian. 


