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Abtraksi

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh sifat machiavellian dan orientasi
etis terhadap perilaku etis serta dampaknya terhadap audit judgement auditor pada
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh fakta bahwa faktor-faktor yang bersifat individual dapat mempengaruhi audit
judgement dari auditor.

Populasi penelitian ini adalah auditor pada Badan Pemeriksa keuangan RI
perwakilan provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta
dengan metode pengambilan sampel simple random sampling yakni sistem
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua
anggota populasi untuk menjadi sampel dan teknik pengambilan sampel
menggunakan rumus Taro Yamane atau Slovin. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis jalur (path analisis). Analisis jalur tidak hanya
memprekdiksi pengaruh saja, akan tetapi dengan melihat koefisien jalur yang
distandarkan (standarized path coeficient) dapat digunakan untuk menjelaskan
besarnya pengaruh (bukan memprediksi) variabel eksogen (bebas) terhadap
variabel lain yang diberlakukan sebagai variabel endogen (terikat). Hasil
penelitian hipotesis 1 sub struktur 1 menemukan bahwa variabel sifat
machiavellian dan orientasi etis baik secara simultan maupun secara individual
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perilaku etis auditor. Sedangkan
untuk hasil pengujian hipotesis 2 sub struktur 2 menunjukkan bahwa sifat
machiavellian, orientasi etis dan perilaku etis auditor berpengaruh secara simultan
terhadap audit judgement auditor. Sedangkan uji secara parsial menemukan
bahwa sifat machiavellian dan perilaku etis berpengaruh signifikan terhadap audit
judgement auditor sedangkan untuk variabel eksogen yang lain yakni orientasi etis
tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgement auditor. Adanya hubungan
tidak langsung antara sifat machiavellian dengan audit judgement auditor melalui
variabel perilaku etis menunjukkan bahwa sifat machiavellian tinggi akan
menurunkan perilaku etis auditor. Semakin menurunnya perilaku etis auditor,
maka akan menurunkan kualitas audit judgement auditor. Walaupun uji individual
hipotesis 2 sub struktur 2 menunjukkan bahwa orientasi etis auditor tidak
berpengaruh signifikan terhadap audit judgement auditor akan tetapi adanya
hubungan tidak langsung antara orientasi etis auditor dengan audit judgement
auditor melalui variabel perilaku etis berarti bahwa semakin pragmatis / relativis
auditor akan menurunkan perilaku etis auditor. Semakin menurunnya perilaku etis
auditor, maka akan menurunkan kualitas audit judgement auditor.

Kata kunci: sifat machiavellian, orientasi etis, perilaku etis, audit judgemet
auditor.





1. PENDAHULUAN

Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi

mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat

dan diri mereka sendiri. Auditor mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten

dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Dalam menjalankan

profesinya seorang auditor secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik

yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dilema etis dalam

setting auditing misalnya, dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat

terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan.

Auditor BPK akan selalu menghadapi tantangan berupa suap dari pejabat-

pejabat nakal yang menginginkan laporan keuangan mereka dinyatakan wajar

tanpa pengecualian. Oleh karena itu faktor-faktor individual seorang auditor

seperti locus of control, sifat Machiavellian, orientasi etika, epistemological

belief, sangatlah penting untuk menjaga independensinya. Sesuai dengan

permasalahan diatas maka kami bermaksud untuk melakukan penelitian dengan

judul: ”Sifat machiavellian, Orientasi Etis : Anteseden Terhadap Perilaku Etis dan

Audit judgement (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)".

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 AUDIT JUDGEMENT

Hogarth (1992) dalam Jamilah (2007) mengartikan judgment sebagai proses

kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment merupakan



suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan

balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak,

penerimaan informasi lebih lanjut.. Audit judgement merupakan pendapat

mengenai hasil auditnya yang mengacu kepada pembentukan suatu gagasan,

pendapat atau perkiraan tentang suatu obyek, peristiwa, status atau jenis peristiwa

lain.

2.2 PERILAKU ETIS

Perilaku/ behavior dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan (action) atau

reaksi-reaksi (reaction) dari suatu obyek (Jogiyanto, 2007). Perilaku dapat berupa

kesadaran (concious) maupun tidak sadar (unconcious ), terus terang maupun

diam-diam, sukarela (voluntary) ataupun tidak sukarela (unvoluntary). Perilaku

manusia dapat berupa yang umum (common behavior), tidak umum, dapat

diterima atau tidak dapat diterima. Manusia mengevaluasi penerimaan dari

perilaku dengan  menggunakan standar perbandingan yang disebut dengan norma

norma sosial ( social norms) dan mengawasi perilaku dengan menggunakan

kontrol sosial (social control).

2.3 SIFAT MACHIAVELLIAN

Paham Machiavelianis diajarkan oleh seorang ahli filsuf politik dari Italian

bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Secara lebih eksplisit dalam bukunya

The Prince / IL Principle,   Machiavelli menjelaskan untuk meninggalkan

pertimbangan moralitas yang menjadi kepedulian perilaku para penguasa. Christie

dan Geis (1970) dalam Purnamasari (2006) mendefinisikan Machiavellianisme

sebagai ”sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward



dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang

lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek

2.4 ORIENTASI ETIS

Orientasi didefinisikan oleh Salim dan Salim (1991) sebagai dasar pemikiran

untuk menentukan sikap, arah dan sebagainya secara tepat dan benar (Mutmainah,

2006). Cohen (1995) dan Finegan (1994) menyatakan bahwa setiap orientasi etika

individu, pertama-tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan tersebut

berinteraksi dengan pengalaman pribadi dan sistem nilai individu yang akan

menentukan harapan atau tujuan dalam setiap perilakunya sehingga pada akhirnya

individu tersebut menentukan tindakan apa yang akan diambilnya. (Sasongko,

2005).

2.5 HIPOTESIS PENELITIAN

2.5.1Hipotesis 1 struktur 1

Christie dan Geis (1970) menjelaskan Machiavellianisme didefinisikan

sebagai ”sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward

dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang

lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Purnamasari, 2006).

Richmond (2003) menemukan individu dengan sifat machiavellian tinggi akan

lebih mungkin melakukan tindakan yang tidak etis dibandingkan individu dengan

sifat Machiavellian rendah. Maka dari itu Hipotesis 1 sub struktur 1 dirumuskan:

H1: Sifat machiavellian dan orientasi etis secara simultan dan individual

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis auditor”



2.5.2Hipotesis 2 Sub Struktur 2

Orientasi Etika menurut Forsyth (1992) dalam Sasongko, (2005)

dioperasionalisasikan sebagai kemampuan individu untuk mengevaluasi dan

mempertimbangkan nilai etika dalam suatu kejadian). penelitian Mutmainah

(2006) menemukan bahwa mahasiswa akuntansi lebih bisa melihat situasi dilema

etis dibandingkan dengan mahasiswa selain akuntansi.

Sebuah profesional judgement menetapkan sebuah proses terstruktur dimana

penyusun dan auditor, dengan tingkat yang sesuai pengetahuan, pengalaman, dan

objektivitas, dapat membentuk opini pada masalah akuntansi berdasarkan fakta-

fakta yang relevan dan keadaan dalam konteks yang disediakan oleh standards

akuntansi yang berlaku. Sebuah judgement yang baik haruslah obyektif dan tidak

terpengaruh oleh faktor-faktor individual auditor. Maka hipotesis 2 Sub Struktur 2

dirumuskan:

H2: Sifat machiavellian, orientasi etis dan perilaku etis secara simultan dan

individual berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement auditor”.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan maka penelitian ini termasuk jenis

penelitian survey, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar  maupun

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan

hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. (Kerlinger,



1973 dalam Sugiyono, 2001).

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Auditor pada BPK RI

Perwakilan Prov. Jateng dan DIY dengan tehnik pengambilan sampel simple

random sampling.

3.2 METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data menggunakan pendekatan Path Analysis model

dekomposisi. Model dekomposisi adalah model yang menekankan pada pengaruh

yang bersifat kausalitas antar variabel, baik pengaruh langsung maupun pengaruh

tidak langsung dalam kerangka Path Analysis, sedangkan hubungan yang sifatnya

nonkausalitas atau hubungan korelasional yang terjadi antara variabel eksogen

tidak termasuk dalam perhitungan ini (Riduwan, 2008).

Teknik analysis jalur (path anaysis) digunakan dalam menguji besarnya

kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari

hubungan kausal antar variabel X1 dan X2 terhadap X3 dan Y.

Riduwan dan Kuncoro (2008) menjelaskan bahwa Perhitungan menggunakan

analisis jalur model dekomposisi pengaruh kausal antar variabel dibedakan

menjadi tiga , yakni:

1. Direct Causal Effect (Pengaruh Kausal Langsung) adalah pengaruh satu

variabel eksogen kepada variabel endogen tanpa melalui variabel endogen yang

lain

2. Indirect Causal Effect (Pengaruh Kausal tidak Langsung) adalah pengaruh

satu variabel eksogen kepada variabel endogen melalui variabel endogen lain



yang terdapat dalam satu kausalitas yang sedang dianalisis.

3. Total Causal Effect (Pengaruh Kausal Total) adalah Jumlah dari pengaruh

kausal langsung dan pengaruh kausal tidak langsung.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil pengujian analisis jalur sub struktur 1 dapat dirangkum seperti tabel 4.1

berikut;

Tabel 4.1
Rangkuman hasil analisis jalur sub struktur 1

Pengaruh antar
variabel

Koef. jalur
(Beta)

F ρ value Koef.
Determinasi

residu
(ԑ1)1 terhadap 3 -.320 21.017

0,002
0,389 0,6112 terhadap 3 .614 0,000

4.1 Sifat Machiavellian ( ) dan Orientasi Eti ( ) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Perilaku Etis ( ).

1. Besarnya koefisien determinasi

Besarnya koefisien determinasi /Adjust adalah 0,389 hal ini berari

Perilaku Etis auditor dapat dijelaskan oleh variabel Sifat Machiavellian dan

Orientasi Etis sebesar 38,9% dan sisanya sebesar 61,1% dijelaskan oleh variabel

lain diluar model yang diteliti.

2. Pengujian secara Simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan (Simultan) ditunjukkan oleh tabel 4.1 menujukkan nilai

F sebesar 21,017 dengan p-value = 0,000. Karena p-value < 0,05 maka dapat

yang terdapat dalam satu kausalitas yang sedang dianalisis.

3. Total Causal Effect (Pengaruh Kausal Total) adalah Jumlah dari pengaruh

kausal langsung dan pengaruh kausal tidak langsung.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil pengujian analisis jalur sub struktur 1 dapat dirangkum seperti tabel 4.1

berikut;

Tabel 4.1
Rangkuman hasil analisis jalur sub struktur 1

Pengaruh antar
variabel

Koef. jalur
(Beta)

F ρ value Koef.
Determinasi

residu
(ԑ1)1 terhadap 3 -.320 21.017

0,002
0,389 0,6112 terhadap 3 .614 0,000

4.1 Sifat Machiavellian ( ) dan Orientasi Eti ( ) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Perilaku Etis ( ).

1. Besarnya koefisien determinasi

Besarnya koefisien determinasi /Adjust adalah 0,389 hal ini berari

Perilaku Etis auditor dapat dijelaskan oleh variabel Sifat Machiavellian dan

Orientasi Etis sebesar 38,9% dan sisanya sebesar 61,1% dijelaskan oleh variabel

lain diluar model yang diteliti.

2. Pengujian secara Simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan (Simultan) ditunjukkan oleh tabel 4.1 menujukkan nilai

F sebesar 21,017 dengan p-value = 0,000. Karena p-value < 0,05 maka dapat

yang terdapat dalam satu kausalitas yang sedang dianalisis.

3. Total Causal Effect (Pengaruh Kausal Total) adalah Jumlah dari pengaruh

kausal langsung dan pengaruh kausal tidak langsung.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil pengujian analisis jalur sub struktur 1 dapat dirangkum seperti tabel 4.1

berikut;

Tabel 4.1
Rangkuman hasil analisis jalur sub struktur 1

Pengaruh antar
variabel

Koef. jalur
(Beta)

F ρ value Koef.
Determinasi

residu
(ԑ1)1 terhadap 3 -.320 21.017

0,002
0,389 0,6112 terhadap 3 .614 0,000

4.1 Sifat Machiavellian ( ) dan Orientasi Eti ( ) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Perilaku Etis ( ).

1. Besarnya koefisien determinasi

Besarnya koefisien determinasi /Adjust adalah 0,389 hal ini berari

Perilaku Etis auditor dapat dijelaskan oleh variabel Sifat Machiavellian dan

Orientasi Etis sebesar 38,9% dan sisanya sebesar 61,1% dijelaskan oleh variabel

lain diluar model yang diteliti.

2. Pengujian secara Simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan (Simultan) ditunjukkan oleh tabel 4.1 menujukkan nilai

F sebesar 21,017 dengan p-value = 0,000. Karena p-value < 0,05 maka dapat



diambil keputusan bahwa Sifat Machiavellian ( ) dan Orientasi Eti ( ) secara

bersama-sama berpengaruh terhadap Perilaku Etis ( ).

3. Pengujian secara parsial/Individual

Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.1 menunjukkan bahwa p-value

variabel Sifat Machiavellian ( ) sebesar 0,002 dengan koefisien regresi -0,463

Karena p-value lebih kecil dari derajat signifikansi (α) yang ditetapkan (0,05).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sifat Machiavellian ( ) berpengaruh

negative signifikan terhadap Perilaku Etis Auditor ( ).

Untuk variabel Orientasi Etis ( ) didapatkan p-value sebesar 0,000 dan

koefisien regresi sebesar 0,862. Dikarenakan p-value lebih kecil dari derajat

signifikansi yang ditetapkan (α) yakni sebesar 0,05, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa Orientasi Etis ( ) berpengaruh positif signifikan terhadap

Perilaku Etis Auditor ( ).

Hasil pengujian analisis jalur sub struktur 2 dapat dirangkum seperti tabel 4.2

berikut;

Tabel 4.2
Rangkuman hasil analisis jalur sub struktur 2

Pengaruh antar
variabel

Koef. jalur
(Beta)

F ρ value Koef.
Determinasi

residu
(ԑ1)1 terhadap Y -.449

14.825
0,000

0,397 0,6032 terhadap Y .035 0,7823 terhadap Y .378 0,004

diambil keputusan bahwa Sifat Machiavellian ( ) dan Orientasi Eti ( ) secara

bersama-sama berpengaruh terhadap Perilaku Etis ( ).

3. Pengujian secara parsial/Individual

Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.1 menunjukkan bahwa p-value

variabel Sifat Machiavellian ( ) sebesar 0,002 dengan koefisien regresi -0,463

Karena p-value lebih kecil dari derajat signifikansi (α) yang ditetapkan (0,05).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sifat Machiavellian ( ) berpengaruh

negative signifikan terhadap Perilaku Etis Auditor ( ).

Untuk variabel Orientasi Etis ( ) didapatkan p-value sebesar 0,000 dan

koefisien regresi sebesar 0,862. Dikarenakan p-value lebih kecil dari derajat

signifikansi yang ditetapkan (α) yakni sebesar 0,05, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa Orientasi Etis ( ) berpengaruh positif signifikan terhadap

Perilaku Etis Auditor ( ).

Hasil pengujian analisis jalur sub struktur 2 dapat dirangkum seperti tabel 4.2

berikut;

Tabel 4.2
Rangkuman hasil analisis jalur sub struktur 2

Pengaruh antar
variabel

Koef. jalur
(Beta)

F ρ value Koef.
Determinasi

residu
(ԑ1)1 terhadap Y -.449

14.825
0,000

0,397 0,6032 terhadap Y .035 0,7823 terhadap Y .378 0,004

diambil keputusan bahwa Sifat Machiavellian ( ) dan Orientasi Eti ( ) secara

bersama-sama berpengaruh terhadap Perilaku Etis ( ).

3. Pengujian secara parsial/Individual

Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.1 menunjukkan bahwa p-value

variabel Sifat Machiavellian ( ) sebesar 0,002 dengan koefisien regresi -0,463

Karena p-value lebih kecil dari derajat signifikansi (α) yang ditetapkan (0,05).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sifat Machiavellian ( ) berpengaruh

negative signifikan terhadap Perilaku Etis Auditor ( ).

Untuk variabel Orientasi Etis ( ) didapatkan p-value sebesar 0,000 dan

koefisien regresi sebesar 0,862. Dikarenakan p-value lebih kecil dari derajat

signifikansi yang ditetapkan (α) yakni sebesar 0,05, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa Orientasi Etis ( ) berpengaruh positif signifikan terhadap

Perilaku Etis Auditor ( ).

Hasil pengujian analisis jalur sub struktur 2 dapat dirangkum seperti tabel 4.2

berikut;

Tabel 4.2
Rangkuman hasil analisis jalur sub struktur 2

Pengaruh antar
variabel

Koef. jalur
(Beta)

F ρ value Koef.
Determinasi

residu
(ԑ1)1 terhadap Y -.449

14.825
0,000

0,397 0,6032 terhadap Y .035 0,7823 terhadap Y .378 0,004



4.2 Sifat Machiavellian ( ), Orientasi Eti ( ) dan Perilaku Etis ( )

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Audit Judgement (Y).

a) Koefisien determinasi

Besarnya koefisien determinasi/ Adjust adalah 0,397 ( Tabel IV.19

Model Summary). Hal ini berarti Audit Judgement auditor dapat dijelaskan oleh

variabel Sifat Machiavellian, Orientasi Etis dan Perilaku Etis sebesar 39,7 % dan

sisanya dijelaskan variabel lain adalah sebesar 1-0,397 = 0,603 atau sebesar 60,3

%.

b) Pengujian secara Simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan (Simultan) ditunjukkan oleh tabel 4.2 nilai F sebesar

14,825 dengan problabilitas (sig) = 0,000. Karena sig < 0,05 maka dapat diambil

keputusan bahwa Sifat Machiavellian ( ), Orientasi Eti ( ) dan Perilaku Etis (

) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Audit Judgement (Y).

c) Pengujian secara parsial/Individual

Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai

signifikansi variabel Sifat Machiavellian ( ) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari

derajat signifikansi (α) yang ditetapkan yakni 0,05. Hal ini berarti bahwa Sifat

Machiavellian ( ) berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Judgement

Auditor (Y).

Dari tabel 4.2 didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel Orientasi Etis (

) adalah sebesar 0,782 yang berarti lebih besar dari derajat signifikansi yang

ditetapkan (α ) yakni sebesar 0,05, yang berarti bahwa Orientasi Etis ( ) tidak

4.2 Sifat Machiavellian ( ), Orientasi Eti ( ) dan Perilaku Etis ( )

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Audit Judgement (Y).

a) Koefisien determinasi

Besarnya koefisien determinasi/ Adjust adalah 0,397 ( Tabel IV.19

Model Summary). Hal ini berarti Audit Judgement auditor dapat dijelaskan oleh

variabel Sifat Machiavellian, Orientasi Etis dan Perilaku Etis sebesar 39,7 % dan

sisanya dijelaskan variabel lain adalah sebesar 1-0,397 = 0,603 atau sebesar 60,3

%.

b) Pengujian secara Simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan (Simultan) ditunjukkan oleh tabel 4.2 nilai F sebesar

14,825 dengan problabilitas (sig) = 0,000. Karena sig < 0,05 maka dapat diambil

keputusan bahwa Sifat Machiavellian ( ), Orientasi Eti ( ) dan Perilaku Etis (

) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Audit Judgement (Y).

c) Pengujian secara parsial/Individual

Uji secara individual ditunjukkan oleh tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai

signifikansi variabel Sifat Machiavellian ( ) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari

derajat signifikansi (α) yang ditetapkan yakni 0,05. Hal ini berarti bahwa Sifat

Machiavellian ( ) berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Judgement

Auditor (Y).

Dari tabel 4.2 didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel Orientasi Etis (

) adalah sebesar 0,782 yang berarti lebih besar dari derajat signifikansi yang

ditetapkan (α ) yakni sebesar 0,05, yang berarti bahwa Orientasi Etis ( ) tidak
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berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Judgement auditor (Y).

Dari tabel 4,2 didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel Perilaku Etis (

) adalah sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi yang

ditetapkan (α) yakni sebesar 0,05, yang berarti bahwa Perilaku Etis ( )

berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Judgement auditor (Y).

4.3 Diagram hubungan kausal empiris antar variabel penelitian

Setelah dilakukan analisis terhadap sub struktur 1 dan sub struktur 2 langkah

selanjutnya adalah membuat diagram hubungan kausal empiris antar variabel

penelitian untuk mengetahui pengaruh baik langsung maupun tidak langsung

setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen.
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Tabel 4.3
Rangkuman Koefisien jalur, kontribusi langsung, tidak langsung, konstribusi total
dan kontribusi Sifat Machiavellian ( 1), Orientasi Etis ( 2) dan Perilaku Etis ( 3)

secara simultan dan signifikan terhadap Audit Judgement (Y)

Variabel Langsung Melalui X3 Kontribusi totalX1 terhadap X3 -0,320 - -0,320X1 terhadap Y -0,449 (-0,320) x 0,378 -0,449 + (-0,12096) = (-
0,56996)X2 terhadap X3 0,614 - 0,614X2 terhadap Y 0,035 0,614 x 0,378 0,035 + 0,2320 = 0, 267X3 terhadap Y 0,378 - 0,378

4.4 Pengaruh langsung dan tidak langsung

Hasil analisis tambahan dari uji hiptesis 1 sub struktur 1 menunjukkan bahwa

ada hubungan langsung dan tidak langsung antara Sifat Machiavellian dan Audit

Judgement auditor melalui Perilaku Etis. Oleh karena itu kita dapat mengestimasi

besarnya direct effect dan indirect effect pengaruh antara ketiga variabel tersebut.

Hasil analisis dengan bantuan SPSS 19 menunjukkan bahwa :

 Direct Causal Effect Sifat Machiavellian  Audit

Judgement

 Indirect Causal Effect Sifat Machiavellian  Audit

Judgement (melalui Perilaku Etis) (-0,320) x 0,378

Pengaruh Total

: -0,449

: -0,12096 +

: -0,56996

Sedangkan hasil analisis tambahan dari uji hipotesis 2 sub struktur 2

menunjukkan bahwa ada hubungan langsung dan tidak langsung antara Orientasi

Etis auditor dan Audit Judgement auditor melalui Perilaku Etis. Oleh karena itu

kita dapat mengestimasi besarnya direct effect dan indirect effect pengaruh antara



ketiga variabel tersebut. Hasil analisis dengan bantuan SPSS 19 menunjukkan

bahwa :

 Direct Causal Effect Orientasi Etis Audit Judgement

 Indirect Causal Effect Orientasi Etis  Audit Judgement

(melalui Perilaku Etis) 0,614 x 0,378

Pengaruh Total

: 0,035

: 0,2320 +

: 0, 267

Adanya hubungan tidak langsung antara Orientasi Etis auditor dengan Audit

Judgement auditor melalui Perilaku Etis berarti bahwa semakin pragmatis auditor

akan menurunkan Perilaku Etis auditor. Semakin menurunnya Perilaku Etis

auditor, maka akan menurunkan kualitas Audit Judgement auditor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis jalur yang telah digunakan, maka hasil regresi dapat

dimaknai sehingga memberikan informasi yang obyektif sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian menunjukkan Hipotesis 1 sub struktur 1 terdukung, bahwa

Sifat machiavellian dan orientasi etis secara simultan maupun individual

berpengaruh terhadap persepsi perilaku etis auditor. Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan DIY.

2. Hipotesis 2 sub struktur 2 terdukung bahwa sifat machiavellian, orientasi etis

dan perilaku etis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Audit

judgement auditor. Uji secara individual menunjukkan bahwa variabel sifat



machiavellian dan perilaku etis berpengaruh secara signifikan terhadap audit

judgement auditor sedangkan variabel orientasi etis tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap orientasi etis auditor.

3. Adanya hubungan tidak langsung antara sifat Machiavellian dengan audit

judgement auditor berarti bahwa sifat Machiavellian tinggi akan menurunkan

perilaku etis auditor. Semakin menurunnya perilaku etis auditor, maka akan

menurunkan kualitas audit judgement auditor.

4. Adanya hubungan tidak langsung antara orientasi etis auditor dengan audit

judgement auditor melalui perilaku etis menunjukkan bahwa semakin

pragmatis / relativis auditor akan menurunkan perilaku etis auditor. Semakin

menurunnya perilaku etis auditor, maka akan menurunkan kualitas audit

judgement auditor.

5.2 Batasan penelitian

1. Variabel penelitian merupakan hasil kajian epistemologi barat sehingga

diperlukan kajian yang lebih mendalam agar lebih tepat untuk konteks

keIndonesiaan.

2. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner, penelitian

selanjutnya bisa menggunakan pendekatan yang lain misalkan dengan

eksperimental.



3. Penelitian ini hanya memakai 2 sampel dari BPK Perwakilan Jawa Tengah

dan DIY yang masih dalam wilayah pulau jawa, penelitian selanjutnya bisa

memperluas area sampel dari perwakilan BPK RI dari provinsi yang lain.

5.3 SARAN

Pimpinan BPK RI harus menjaga etika profesi Akuntan/Auditor salah satunya

adalah dengan mengendalikan sifat atau kepribadian Machiavellian dan Orientasi

Etis yang relativis sehingga perilaku para auditor akan selalu etis sesuai dengan

kode etik Badan Pemeriksa Keuangan. Adanya hubungan langsung dan tidak

langsung menunjukkan bahwa pimpinan BPK harus ekstra waspada terhadap

faktor-faktor individual yang dapat mempengaruhi setiap judgement auditor BPK

RI.
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