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ABSTRAK 
 

Profesi  Akuntan Publik diperlukan untuk dapat memberikan penilaian dan 
pertanggungjawaban atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan 
tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarkat dan 
pemakainya. Tugas seorang auditor adalah memeriksa dan memberikan opini 
terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang 
ditentukan Ikatan Akuntansi Indonesia. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh persepsi profesi dan kesadaran etis terhadap komitmen 
profesi akuntan publik.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey kepada auditor di Kantor 
Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Populasi dalam penelitian 
ini adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada di 
Yogyakarta. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
metode pemilihan sampel probabilitas, yang berupa simple random sampling. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji F, uji koefisien 
determinasi, uji T, dan Uji asumsi klasik. 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh penting antara 
persepsi profesi dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukan bahwa ada pengaruh positif  dan signifikan antara persepsi 
profesi dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan public. 
 
Kata kunci :  persepsi profesi, kesadaran etis, komitmen profesi. 
 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia, profesi auditor mengalami perkembangan yang signifikan sejak 

awal tahun 1970-an dengan adanya perluasan kredit-kredit perbankan kepada 

perusahaan. Bank-bank ini mewajibkan nasabah yang menerima kredit dalam 

jumlah tertentu untuk menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh akuntan publik (auditor). Umumnya perusahaan-perusahaan di 

Indonesia baru memerlukan jasa audit oleh profesi auditor jika kreditur 

mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor sehingga keandalan atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

dapat dipertanggung jawabkan.  

Untuk mengetahui tingkat kinerja hasil akhir proses audit yang berupa laporan 

auditor dalam suatu bidang pekerjaan, yaitu dengan menentukan besarnya tingkat 

kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmen terhadap bidang yang 

ditekuninya. Komitmen profesi dapat didefinisikan sebagai intensitas seseorang 



untuk mengidentifikasi dirinya, serta tingkat keterlibatannya dalam organisasi atau 

profesi (Mowday dalam Khomsiyan dan Indriantoro). Identifikasi ini memerlukan 

beberapa tingkat persetujuan dengan tujuan dan nilai dalam organisasi dan profesi, 

termasuk didalamnya nilai-nilai moral dan etika. Aranya dan Ferris mendefinisikan 

komitmen profesi sebagai suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dan nilai 

dalam suatu organisasi dan/atau profesi, kemauan untuk melakukan usaha yang 

dibutuhkan bagi organisasi dan/atau profesi, keinginan untuk menjaga anggota, 

dengan organisasi dan/atau profesi. 

Bagi profesi akuntan publik, persepsi profesi merupakan pemahaman seorang 

auditor terhadap apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan faktor 

kognitif masing-masing individu auditor tersebut sehingga persepsi auditor satu 

dengan yang lain akan berbeda. Apabila seorang auditor memiliki persepsi atau 

pandangan positif terhadap profesinya, maka auditor tersebut akan memahami 

segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya dan beranggapan 

bahwa profesinya merupakan profesi yang sangat penting bagi pihak lain sehingga 

mereka akan melakukan apa yang harus dilakukan secara proporsional.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul 

penelitian “PENGARUH PERSEPSI PROFESI DAN KESADARAN ETIS 

TERHADAP KOMITMEN PROFESI AKUNTAN PUBLIK (Survey pada 

Kantor Akuntan Publik Wilayah Yogyakarta)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi profesi 

terhadap komitmen profesi akuntan publik dan mengetahui pengaruh kesadaran 

etis  terhadap komitmen profesi akuntan publik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Komitmen Profesi Akuntan Publik 

Dalam suatu organisasi profesi seorang anggota organisasi profesi dituntut 

untuk memiliki komitmen profesi. Menurut Gibson et. al. (1996) yang dikutip oleh 

Haryani (2001) mendefinisikan komitmen profesi sebagai lingkup, identifikasi, 

keterlibatan dan loyalitas yang diekspresikan oleh seseorang terhadap 

organisasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2001) yang 



meneliti tentang komitmen karyawan sebagai keunggulan bersaing, menyatakan 

bahwa komitmen profesi dapat dijadikan landasan daya saing karena organisasi 

atau perusahaan dengan karyawan yang memiliki komitmen tinggi, akan 

mendapatkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki organisasi lain. 

Komitmen Profesi adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya 

seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Komitmen profesi dapat 

didefinisikan sebagai: (1) Sebuah kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan-

tujuan dan nilai-nilai dari profesi, sehingga dengan adanya komitmen profesi para 

anggota profesi akan melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang ditetapkan 

bagi profesinya tanpa adanya paksaan, (2) Sebuah kemauan untuk menggunakan 

usaha yang sungguh-sungguh guna kepentingan profesi. Para anggota profesi akan 

selalu berusaha melakukan sesuatu semaksimal mungkin untuk kemajuan profesi 

yang digelutinya, (3) Sebuah kepentingan untuk memelihara keanggotaan dalam 

profesi, karena para anggota profesi merasa bahwa profesi tersebut merupakan 

wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan atau mencurahkan aspirasi dan 

kemampuan yang dimilikinya. Komitmen profesi adalah tingkat loyalitas individu 

terhadap organisasi dalam melaksanakan tugas dan menaati norma aturan dan kode 

etik profesi. 

Pengaruh Persepsi Profesi dan Kesadaran Etis Akuntan Publik dengan 

Komitmen Profesi 

Komitmen profesi pada dasarnya merupakan pandangan yang berintikan 

loyalitas, tekad dan harapan seseorang dengan dituntun oleh sistem nilai atau 

norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja sesuai 

dengan prosedur-prosedur tertentu dalam menjalankan tugasnya. Loyalitas yang 

dimaksudkan meliputi sebuah keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam 

profesi dan kemauan untuk menggunakan usaha yang sungguh-sungguh demi 

kepentingan profesi.  

Persepsi profesi merupakan cara pandang individu terhadap profesi yang 

digelutinya. Persepsi ini merupakan pandangan individu terhadap suatu profesi. 

Apabila seseorang mempunyai persepsi positif terhadap suatu profesi, maka dia 

akan beranggapan bahwa profesi tersebut baik, dan sebaliknya apabila persepsi 



terhadap suatu profesi adalah negatif, maka anggapan terhadap profesi tersebut 

akan negatif juga. Dengan persepsi positif yang dimiliki seseorang akan 

berdampak pada peningkatan loyalitas terhadap profesi atau peningkatan terhadap 

komitmen profesi orang tersebut dikarenakan persepsi positif akan menumbuhkan 

rasa bangga dan bertanggungjawab terhadap profesi yang digelutinya sehingga 

terbentuklah loyalitas terhadap profesi.  

Selain variabel kognitif persepsi profesi, variabel kesadaran etis juga 

kesadaran etis yang dimiliki seseorang, maka orang tersebut akan mampu 

memutuskan sesuai dengan apa yang harus dilakukan dengan benar sekalipun 

dihadapkan pada situasi dilematis. Hal ini tentunya akan berhubungan dengan 

loyalitas seseorang terhadap profesinya atau terhadap komitmen profesi yang 

dimiliki seseorang. 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Sampel penelitian ini yaitu auditor yang terdapat pada KAP di Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai responden pada penelitian ini. Metode pangambilan 

sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode pemilihan sampel 

probabilitas, yang berupa simple random sampling (sampel acak sederhana). 

Simple random sampling adalah suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur 

yang membentuk pupolasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi 

sampel. Alasan peneliti menggunakan simple random sampling adalah pemilihan 

sampel secara acak sederhana memungkinkan terpilihnya sampel yang mempunyai 

bias paling sedikit dan tingkat generalisasi yang tinggi. 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan 

Persepsi Profesi 

Kesadaran Etis 

Komitmen Profesi 



tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor yang bekerja pada KAP 

sebagai responden dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

regresi dengan bantuan Software SPSS for windows versi 15. Sementara itu, fungsi 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Statistik diskriptif yaitu 

proses pengumpulan dan peringkasan data serta upaya untuk menggambarkan 

berbagai karakteristik yang penting pada data yang telah terorganisir tersebut. 

Metode statistik ini digunakan untuk menggambarkan tentang diskripsi responden 

yang terdiri atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Selain 

itu juga digunakan metode diskriptif kualitatif yang digunakan untuk 

mendiskripsikan variable-variabel dalam penelitian ini, (2) Statistik inferensial 

digunakan sebagai kelanjutan atau pengembangan dari proses statistik diskriptif 

karena pada metode ini dilakukan berbagai perkiraan (estimasi) berdasarkan data-

data yang terkumpul serta melakukan pengujian hipotesis. 

 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Tabel IV.5 
Rangkuman Hasil Uji Validitas Persepsi profesi 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  
Persepsi 
profesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.872 
0.930 
0.933 
0.956 
0.817 
0.926 
0.907 
0.800 
0.903 
0.802 

0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 

Valid 
Valid 
Valid  
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  
Valid 
Valid 

  Sumber: Data diolah 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti dalam tabel IV.5, maka 

dapat dikemukakan bahwa hasil uji r-hitung pada setiap item pertanyaan 



lebih besar daripada r-tabel. Dengan demikian, 10 item pertanyaan yang 

digunakan dalam kuesioner persepsi profesi adalah valid. 

Tabel IV.6 
Rangkuman Hasil Uji Validitas Kesadaran etis 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  
Kesadaran etis 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.458 
0.517 
0.560 
0.610 
0.709 
0.698 
0.756 
0.634 
0.667 
0.597 

0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 

Valid 
Valid 
Valid  
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

   Sumber: Data diolah 
Nilai r-tabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,213. 

Tabel IV.6 menunjukan bahwa r-hitung pada 10 item pertanyaan lebih 

besar daripada r-tabel. Dengan demikian, 10 item pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel kesadaran etis adalah valid. 

Tabel IV.7 
Rangkuman Hasil Uji Validitas Komitmen profesi 

Variabel  Butir r-hitung r-tabel Keterangan  
Komitmen 

profesi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

0.577 
0.642 
0.632 
0.589 
0.599 
0.448 
0.413 
0.409 
0.492 
0.384 
0.401 
0.379 
0.450 
0.439 
0.397 
0.397 
0.485 
0.633 

0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 
0,213 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 Sumber: Data diolah 



Pada tabel IV.7 dikemukakan bahwa hasil uji r-hitung pada 18 item 

pertanyaan, lebih besar dari pada r-tabel. Dengan demikian, 18 item 

pertanyaan yang digunakan dalam komitmen profesi adalah valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Tabel IV.8 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien  
Alpha 

Critical 
Value 

Keterangan  

Persepsi profesi 0,975 0,6 Reliabel 
Kesadaran etis 0,884 0,6 Reliabel 
Komitmen profesi 0,870 0,6 Reliabel 

Sumber: Data diolah 
 

Hasil  perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 12.0, hasil perhitungan terhadap variabel persepsi profesi sebesar 

0,975, variabel kesadaran etis sebesar 0,884, dan komitmen profesi sebesar 

0,870. Dari hasil tersebut terlihat bahwa reliabilitas masing-masing variabel 

menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6 maka kuesioner dinyatakan 

reliabel. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Normalitas 

 
Model Zhitung Prob Kesimpulan 

Residual  0,503 0,962 Normal 
 

Hasil uji normalitas dengan program SPSS 10.0 terhadap nilai residual 

diperoleh nilai probabilitas masing-masing model di atas 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal ( p > 0,05). 

 

  



2. Uji Multikolinieritas 

Tabel IV.10 
Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel Tolerance  VIF Kesimpulan  

PP 
KE 

0,978 
0,978 

1,023 
1,023 

Bebas Multikolinearitas 
Bebas Multikolinearitas 

               Sumber: Data diolah 
 

Pada tabel IV.10 diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel bebas yang lain lebih kecil dari 10, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

3. Uji  Heterokedastisitas 

Tabel IV.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Variabel t hitung Prob Kesimpulan  

PP 
KE 

1,769 
-1,214 

0,087 
0,234 

Bebas Heteroskedastisitas 
Bebas Heteroskedastisitas 

    Sumber : Hasil pengolahan data 
 

Pada tabel IV.11 diketahui bahwa probabilitas masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 

variabel dalam model tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas 

 

Pengujian Hipotesis 

Tabel  IV.12 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi  

Variabel  Koef.  
Regresi 

Std.  
Error  

t-hitung Sign 

Konstanta  
PP 
KE 

38,313 
0,280 
0,449 

7,852 
0,103 
0,183 

 
2,716 
2,453 

 
0,011 
0,020 

R                                 0,586 
R-Squared 0,344 
Adj. R-Squared  0,300 
F-Hitung 7,860 
Probabilitas F 0,002 

   Sumber: Data diolah 



Persepsi profesi merupakan cara pandang individu terhadap profesi yang 

digelutinya. Persepsi ini merupakan pandangan individu terhadap suatu profesi. 

Apabila seseorang mempunyai persepsi positif terhadap suatu profesi, maka dia 

akan beranggapan bahwa profesi tersebut baik, dan sebaliknya apabila persepsi 

terhadap suatu profesi adalah negatif, maka anggapan terhadap profesi tersebut 

akan negatif juga. Dengan persepsi positif yang dimiliki seseorang akan 

berdampak pada peningkatan loyalitas terhadap profesi atau peningkatan terhadap 

komitmen profesi orang tersebut dikarenakan persepsi positif akan menumbuhkan 

rasa bangga dan bertanggungjawab terhadap profesi yang digelutinya sehingga 

terbentuklah loyalitas terhadap profesi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

persepsi profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen profesi, 

pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin baik persepsi profesi akan semakin 

meningkatkan komitmen profesi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Umi Muawanah (2001)  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara persepsi profesi terhadap komitmen profesi. 

Selain variabel kognitif persepsi profesi, variabel kesadaran etis juga 

kesadaran etis yang dimiliki seseorang, maka orang tersebut akan mampu 

memutuskan sesuai dengan apa yang harus dilakukan dengan benar sekalipun 

dihadapkan pada situasi dilematis. Hal ini tentunya akan berhubungan dengan 

loyalitas seseorang terhadap profesinya atau terhadap komitmen profesi yang 

dimiliki seseorang. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kesadaran etis berpengaruh signifikan terhadap  komitmen profesi. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung temuan dari penelitian Umi Muawanah (2001)  yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran etis 

terhadap komitmen profesi. 

 

  



KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

profesi.  

2. Kesadaran etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

komitmen profesi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil 

penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. 

2. Penelitian lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 

dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden 

terhadap instrument penelitian yang digunakan. 
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