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INTENSITAS ETIS INDIVIDUALDALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS: STUDI 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA MADIUN 

 

Abstrak 
 

Studi ini berkaitan dengan pengaruh intensitas etis dalam proses pembuatan keputusan etis. 
Organisasi juga menggunakan aturan, kode etik, norma hukum baik aturan formal maupun 
informal sebagai alat pengendalian munculnya perilaku tidak etis oleh individu sebagai 
anggota organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah 
pegawai di lingkup pemerintah daerah yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 
Madiun yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pembangunan 
infrastruktur kota, hunian dan lingkungan. Sampel ditentukan dengan teknik metode 
convenience sampling, dengan responden sebanyak 58 orang.Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik kuesioner (angket).Analisis data menggunakan analisa regresi linier 
berganda dengan mengukur kekuatan dan menunjukkan arah hubungan antara tiga variabel 
independen dan satu variabel dependen, selain itu juga menggunakan Moderated Regression 
Analysis (MRA) untuk menguji kesadaran hukum sebagai variabel moderator. Hasil penelitian 
diperoleh dengan menggunakan SPSS, hasil uji F menunjukkan bahwa persepsi pentingnya 
etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavelliandan pertimbangan etis 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembuatan keputusan 
etis. Hasil uji t dari variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, 
penghindaran sifat machiavellian,pertimbangan etis dan kesadaran hukum masing-masing 
secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembuatan keputusan etis. 
Hasil uji kalayakan model menunjukkan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan 
memenuhi syarat dilihat dari nilai koefisien determinansi (R2).Hasil uji interaksi, Kesadaran 
hukum bukan merupakan variabel moderatoryang mampu memoderasi pengaruh persepsi 
pentingnya etika dan tanggunga jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan 
pertimbangan etis terhadap pembuatan keputusan etis. 
 
 

Kata Kunci : Pembuatan Keputusan Etis, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab 
Sosial, Sifat Machiavellian, Pertimbangan Etis, Kesadaran Hukum. 
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Abstract 
 

This study is concerned with  effect of ethical intention in the ethical decision making process 
as members of the organization. Where the organization as well use rules, codes of ethics, 
legal norms both formal or informal rules as an appearing control device unethical behavior 
by individuals within the organization. This research used quantitative method. This study 
population wereemployees of the local government sector ie, Departement of Public Works 
and Spatial Planning of Madiun City whose main job missions are to organize urban 
infrastructure development, residences and environtment. The sample is determined by 
convenience sampling method with 58 respondents. Data collection method using 
questionnaire technique (questionnaire). Data analysis using the multiple linier regression 
analysis by measuring intensity and indicating current direction the relation between three 
independent variables and one dependent variable, it also uses Moderated Regression 
Analysis (MRA) to test law consciousness as moderator variable. Study results obtained by 
using SPSS, F test results shows that perception of the importance ethic and social 
responsibility, avoidance of machiavellinism and ethical reasoning are simultaneously have 
positive significant influence toward ethical decision making process. T test results shows that 
perception of the importance ethic and social responsibility, avoidance of machiavellinism, 
ethical reasoning and law consciousness partialy have positive influence toward ethical 
decision making process. Mulpile regression model has fulfill the requirements, seen from the 
value of determinant coefficient (R2).Interaction test results shows that, the law consciousness 
variable is not a moderator variablethat able to moderated influence perception of the 
importance ethic and social responsibility, avoidance of machiavellinism and ethical 
reasoning on ethical decision making process. 
 
Keywords: Ethical Decision Making , Perception Of The Iimportance Ethical And Social 
Responsibility , Machiavellinism, Ethical Reasoning, law Consciousness. 
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1. PENDAHULUAN  

Keberagaman dan luasnya dimensi etika dalam berbagai penelitian terdahulu menunjukkan 
kesulitan yang akan dihadapi yaitu, aspek pengukuran dan pengamatan dengan hasil yang 
tidak bias.Bertens (2000), mengemukakan bahwa etika adalah: 

seperangkat  nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang 
atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 

Etika diartikan secara universal menurut Arens danLoebbecke (2000, hal: 76),sebagai satu set 
prinsip moral atau nilai.Dua pengertian diatas menunjukkan kedudukan etika dan moral yang 
kemudian oleh Magnis (1987),dikemukakan bahwa etika dimaksud adalah tindakan yang 
paling etis menurut seseorang atau kelompok sedangkan moral dimaksudkan sebagai cara 
menekankan sesuatu. 
Teori pengambilan keputusan etis Ferrell dan Gresham (1985), Rest (1986), Trevino (1986), 
Hunt dan Vitell (1986), Dubinsky dan Loken (1989) dan juga oleh Jones (1991) teori 
pengambilan keputusan etis ini dikonstruksikan kembali menjadi Synthesis of Ethical 
Decision Making Models atau disebut juga Jones’s Model.Berbagai penelitian menguji 
Jones’s Model ini karenadimensi yang luas dan beragam untuk dilakukan analisa lebih 
mendalam. 
Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) dalam beberapa kali penelitian menemukan bahwa 
Kode etik PNS yang dituangkan dalam PP No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan 
Kode Etik PNS yang menjadi aturan formal yang belum sepenuhmya secara mendalam 
dipahami oleh Aparatur Sipil Negara yang kemudian disingkat dengan sebutan ASN. 
Penyebab hal tersebut salah satunya adalah ASN yang belum menyadari secara utuh ketentuan 
hukum yaitu belum tercapainya tingkatan kesadaran secara berurutan yaitu; diketahui, 
dipahami, ditaati, dan dihargai akibat dari kurangnya sosialisasi oleh pemerintah terkait 
dengan kebijakan ini. 
Studi ini ikut ambil bagian mendasari beberapa kecenderungan perilaku etis atau tidak etis 
individu dalam dunia kerja khususnya dalam organisasi pemerintahan.Individu atau yang 
dimaksud disini adalah aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat kerap dihinggapi rasa kebingungan, rasa takut, rasa terancam, rasa tertekan, rasa 
diintervensi dan sejenis lainnya. Rasa tersebut tentu bergejolak dalam pikiran aparatur 
pemerintahan untuk membuat keputusan yang paling etis itu tindakan yang seperti apa yang 
diambil. Wisesa (2009), mengemukakan bahwaindividu berperilaku etis disebabkan oleh rasa 
takut atas beragam pertimbangan dan rasa itu kerap mempengaruhi pembuatan keputusan 
etis.Oleh karena rasa takut ini seseorang sebelum bertindak berfikir etis terlebih dahulu.Untuk 
memahami rasa atau kesan ini Magnis (2000), kesadaran moral tidak ditentukan oleh 
perasaan, melainkan oleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk memahami dan 
mengerti sesuatu secara rasional.pernyataan tersebut diperkuat olehRobbins (2006) yang 
menyatakan individu akan mempersepsikan rasa atau kesan tersebut dapat berbeda dari 
kenyataan yang obyektif.Kohlberg (1976) tidak mengatakan apakah tindakan seseorang 
adalah etis atau tidak etis, melainkan apakah tindakan itu disetujui ataupun tidak disetujui 
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dibenarkan secara memadai (Arbuthnot & Faust, 1980).Maka penting juga kita memahami 
bagaimana arah rasional dipersepsikan oleh individu. 
Sebelum mengarah ke proses pembuatan keputusan etis, perlu juga diuraikan makna dari 
keputusan etis sebagai berikut: menurut  Hunt dan Vitell (2006, Hal. 3), keputusan etis itu 
relatif karena setiap alternatif dapat berupa baik dan buruk, hal ini sama dengan menurut Rest 
(1986), Schwepker (1999), Valentine dan Rittenburg (2004)  dan Peikoff (1991). Dengan kata 
lain keputusan etis saat ini dapat bernilai benar dan dimungkinkan suatu saat keputusan etis 
tersebut dapat pula bernilai  salah di waktu dan keadaan yang berbeda. 
Beberapa peneliti menyimpulkan terkait proses pembuatan keputusan etis ini diantaranya, 
menurut  Hunt dan Vitell (2006, Hal. 3),mengemukakan bahwa individu berbuat suatu 
tindakan jika sudah ada niat, niat muncul setelah ada masukan saran secara kognitif dari 
proses evaluasi/penialaian deontologis dan teleologis individu atas beberapa alternatif 
tindakan yang juga disebut dengan proses penilaian etis.Gagasan-gagasan moral individu juga 
perlu dipikirkan apabila ingin diperkuat atau diperlemah.Caranya bagaimana ini masih perlu 
kajian lebih mendalam.Bagaimana jadinya apabila individu dalam pembuatan keputusan etis 
pada suatu organisasi ternyata lemah nilai hukum, nilai moral dan nilai spiritual saat 
menjalankan amanah dari masyarakat.Proses penilaian etis ini membandingkan beberapa 
alternatif hingga menemukan alternating yang paling etis.Pembuatan keputusan etis juga 
diuraikan oleh Wisesa (2011), pembuatan keputusan etis dilakukan dengan proses penalaran 
yang mengelaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitifhal ini sama dengan 
yang telah dinyatakan Crain (1985).Jones (1991) menyatakan bahwa Intensitas moral 
merupakan karakteristik pembuat keputusan, dan meliputi enam dimensi: (1) magnituda 
konsekuensi; (2) konsensus sosial; (3) probabilitas pengaruh; (4) temporal immediacy; (5) 
proximity; (6) konsentrasi pengaruh. Peningkatan dalam setiap dimensi tersebut menyebabkan 
peningkatan intensitas moral. Dengan demikian, Jones (1991) mengintegrasi unsur model etis 
dari Rest (1986), kerangka kerja etis dan intensitas  moral Hunt dan Vittel (1986). Hunt dan 
Vittel (1986) dan Jones (1991) menyatakan bahwa perilaku yang dirasakan sebagai etis (misal 
keputusan tidak melakukan manajemen laba), dan magnituda konsekuensi positif yang 
dihasilkan dari perilaku tersebut, akan menghasilkan intervensi yang mendorong perilaku 
tersebut. Sebaliknya, perilaku yang berlawanan dengan konsensus sosial secara etis, dan 
konsekuensi perilaku yang dirasakan sebagai tidak menguntungkan, akan menghasilkan 
intervensi untuk menegur perilaku tersebut. Menurut Jones (1991), komponen penting dari 
keputusan etis adalah intensitas moral yang mendasari tindakan, atau derajat sampai sejauh 
mana perilaku tersebut dipersepsikan mempunyai karakteristik moral atau etis. Berbeda pula 
menurut Conroy & Emerson (2004), religiusitas memiliki dampak positif terhadap 
perkembangan moral.penelitian Cornwell et al.(2005) dan  Vasconcelos (2009) yang 
menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis.Penelitian 
yang dilakukan oleh Alletne & Persaud (2012), menunjukkan bahwa mahasiswa yang merasa 
drinya religius lebih etis. Hubungan negatif disimpulkan oleh Burks (2006). Sedangkan 
campuran atas keduanya didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Albaum & Peterson 
(2006).Keller et al. (2007) berpendapat bahwa religiusitas merupakan faktor yang paling kuat 
sebagai dasar pengambilan keputusan etis. 
Kembali ke awal teori pembuatan keputusan etis Ferrel dan Gresham (1985), pembuatan 
keputusan etis individu itu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan faktor-faktor internal individu 
secara kontinjensi atas etika yang disepakati. 
Mengenai etika, studi ini menggunakan etika yang berlaku di dalam organisasi pemerintahan 
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun.Sebagaimana 
Ferrel dan Gresham (1985), Ferrel et al. (1989), Hunt dan Vitell (1986 dan 1991) dan Victor 
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dan Cullen (1988) menggambarkan bahwa etika itu berkaitan dengan teori organisasi dan teori 
ekonomi. Berbagai aspek pengaturan tata kelola organisasi diantaranya ada aspek Manajemen 
Sumber Daya Manusia (MSDM) yaitu, kedudukan dan kewenangan individu diatur 
berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat (OPD) yang telah dibentuk 
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Terkait hal ini  DPUTR Kota Madiun adalah salah satu 
organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai 
penyelenggara pembangunan infrastruktur kota, lingkungan dan hunian. Memperhatikan efek 
dari  aktifitas yang begitu padat, ada rasa tekanan dan intervensi dalam menjalankan tugas 
sehingga individu didalamnya dituntut dan harus memegang teguh etika yang telah disepakati 
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Fokus OPD dalam penelitian ini adalah Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun. OPD ini pastinya ada perbedaan 
dengan OPD lain, seperti waktu operasional yang sama dengan jumlah anggaran yang 
dikelola lebih besar. Pertanyaan kemudian muncul bagaimana seharusnya individu selaku 
pegawai DPUTR menyikapi pekerjaan agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang 
berlaku.Dengan bobot pekerjaan yang tinggi dengan harus melalui dilema etika sehingga 
menuntut individu mengambil keputusan etis.Dengan demikian individu atau pegawai 
DPUTR Kota Madiun dituntut untuk berperilaku etis dalam situasi dan kondisi 
apapun.Apalagi jika melihat dampak dari hasil pelaksanaan tugas DPUTR tersebut begitu 
besar dan luas. 
Menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pegawai DPUTR Kota Madiun yang saat ini 
jumlah pegawaidapat dijadikan obyek pengukuran dan pengamatan dalam penelitian.Trevino 
(1986), penelitian pembuatan keputusan etis disarankan memenuhi tiga aspek diantaranya: (1) 
memenuhi syarat aspek individu meliputi: variabel-variabel umur, gender, tingkat pendidikan. 
(2) memenuhi syarat aspek organisasi meliputi: variabel-variabel kode etik, iklim etis dan 
manajemen puncak. (3) memenuhi syarat aspek isu etis meliputi: konskwensi, konsensus 
sosial dan kemungkinan pengaruh. 
Dengan mengadopsi teori Ferrel dan Gresham (1985) dan variabel-varabel yang disarankan 
Trevino (1986) pada studi ini faktor-faktor internal individu yang diteliti hanya menggunakan 
tiga variabel bebas diantaranya: pertama, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial 
sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Singhapakdi et al. (1995 dan 2001), 
Shafer dan Simmons (2008), Jiwo (2011), Krismanto (2014) dan Arestanti et al. (2016). 
Kesadaran individu-individu pegawai DPUTR Kota Madiun dalam memenuhi besarnya 
tuntutan pekerjaan yaitu konsekwensi dan konsensus sosial menunjukkan salah satu item 
penting dalam mengukur intensitas etis.sebagaimana Barnet dan Valentine (2003); McMahon 
dan Harvey, (2007); Sweeney dan Costello (2009); Musbah (2010). Berdasarkan penjelasan 
tersebut di atas studi merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: 
H1 : Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pembuatan 

keputusan etis. 

Kedua, sifat machiavellian sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Richmond (2001), Purnamasari (2006), Shafer dan Simmons (2008), Jiwo (2011), Murphy 
(2012), Nida (2014) dan Arestanti et al. (2016). Sifat machiavellian menarik jika diteliti dalam 
kaitannya denganbenturannilai hukum, nilai moral dan nilai spiritual.Apakah sifat 
machiavellian individu cenderung melemah atau diabaikan. Individu dalam suatu kedudukan 
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menggunakan kekuasaan dan kewenangan secara keliru maka muncul pelanggaran-
pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum, moral dan spiritual yang berujung pada sanksi 
hukum. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: 
H2 : Penghindaran sifat machiavellian berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. 

Ketiga,Wisesa (2009) mengemukakan analisa perilaku individu di dalam pengambilan 
keputusan etis tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat perilaku yang ditunjukkan, tetapi 
juga prinsip moral yang dipegangnya yang melatarbelakangi perilakunya tersebut.Hal ini juga 
penting untuk dilakukan penelitian untuk mengukur intensitas etis individu sebagai loyalitas 
terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang rasional.Intensitas etis adalah hasil dari pengaruh 
pertimbangan etis.Study sebelumnya terkait pertimbangan etistelah dilakukan oleh 
Purnamasari (2006), Jiwo (2011) dan Arestanti (2016) sehingga dapat dirumuskan hipotesis 
ketiga sebagai berikut: 
H3 : Pertimbangan etis berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. 

Keempat, studi ini juga meneliti pengaruh faktor kesadaran hukum. Sebagaimana Jones 
(1991) mengatakan keputusan tidak etis akan tidak diterima dalam anggota 
kelompok/organisasi apabila tidak sesuai hukum dan etika yang disepakati 
kelompok/organisasi tersebut.Jika melihat hukum dan etika berada pada faktor eksternal atau 
lingkungan maka hukum dan etika dibutuhkan untuk mencegah munculnya niat melakukan 
perilaku tidak etis. Sparks dan Hunt (1998) juga mengatakan individu yang menyadari hukum 
dan etika akan lebih sensitif dalam membuat keputusan etis. Hal ini mendukung pernyataaan 
Ferrel dan Gresham (1985), kesadaran hukum sebagai salah satu faktor internal dapat 
mempengaruhi individu untuk bertindak etis hal yang sama juga disampaikan Trevino dan 
Youngblood (1990) dan Becker (1998). Pada akhirnya pernyataan Lewis (1985), yang 
menjadi tolak ukur mengapa hukum dapat mengendalikan perilaku etis hal ini dikarenakan 
hukum memberikan petunjuk bagi perilaku yang benar secara moral dan kebenaran/kejujuran 
dalam situasi-situasi tertentu sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut: 
H4 : Pengaruh kesadaran hukummemperkuatintensitas etis individual persepsi pentingnya 

etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan 

etisterhadap pembuatan keputusan etis. 

 
2. METODE  
Studi ini merupakan penelitian replikasi dan modifikasi dari Shafer dan Simmons (2008), 
Jiwo (2011) dan Arestanti et al. (2016). Pengukuran dan pengamatan pengaruh faktor-faktor 
internal individu yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis dan uji interaksi pengaruh 
variabel moderator yakni, kesadaran hukum sebagai pengembangan model studi sebelumnya 
sebagai pengembangan model studi sebelumnya. Dalam studi inifaktor-faktor internal 
individu yang dijadikan sebagai variabelindependenmeliputi persepsi pentingnya etika dan 
tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian, pertimbangan etisyang dilakukan uji 
interaksi dengan kesadaran hukum dalam pembuatan keputusan etis.Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif menggunakantipologi dua dimensi yaitu, pembuatan keputusan etis 
individu dan lokus analisis. Lokus analisis yang dimaksud adalahterkaitpersepsi individu 
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pentingnyaetikadantanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan 
pertimbangan etisserta dan uji interaksi variabel moderasi yaitu, kesadaran hukum. 

 
Gambar 1,Model Penelitian 

Model penelitian (lihat Gambar 1) menjelaskan pengaruh antara variabel independen meliputi 
persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial,penghindaran sifat machiavellian, 
pertimbangan etisdanvaribel moderatorkesadaran hukumterhadap variabel dependen yaitu 
pembuatan keputusan etis. Hubungan variabel independen dapat menunjukkan hubungan 
searah apabila intensitas etis individual mengalami kenaikan/peningkatan/bertambahmaka 
pembuatan keputusan etis akan mengalami  kenaikan/peningkatan/bertambah.Demikian pula 
sebaliknya apabila intensitas etis individual mengalamipenurunan/pengurangan maka 
pembuatan keputusan etis akan mengalami penurunan/pengurangan.  
Berbeda halnya ketika menunjukkan hubungan berlawanan arah antara variabel independen 
terhadap variabel dependent.Dimaksud berlawanan arah apabilaintensitas etis 
individualmengalami kenaikan/peningkatan/bertambah maka  pembuatan keputusan etis akan 
mengalami hal yang sebaliknya yaitu penurunan/pengurangan. Sebaliknya, apabila  intensitas 
etis mengalami penurunan/pengurangan maka  pembuatan keputusan etis akan mengalami 
kenaikan/peningkatan/bertambah. 
Gambar 1, menggambarkan situasi dan kondisi hubungan antar intensitas etissecara simultan 
atau serentak. Untuk mendapatkan hasil studi yang baik dimulai dari kuesioner atau angket 
yang terdapat pertanyaan-pertanyaan yang merepresentasikan hubungan model studi yang 
dilakukan.Penyebaran kuesioner dilakukan secara acak yang dapat merepresentasikan 
karakteristik pegawai DPUTR Kota Madiun secara keseluruhan. Pertanyaan kuesioner ini 
diharapkan mampu menangkap fenomena-fenomena yang akan diteliti dengan mendasari teori 
yang melatarbelakangi pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
Studi ini menggunakan 15 (lima belas) pertanyaan, tiga pertanyaan yang digunakan untuk 
mengukur pembuatan keputusan etisdiantaranya: (1) “Pada saat ini saya mampu menerapkan 
sikap kejujuran dalam menjalankan tugas ?”, (2)“ Pembuatan keputusan etis yang saya buat 
berpegang teguh pada kebenaran data yang saya dapatkan ?”, dan (3) “Dalam segala hal saya 
menghindari pelanggaran aturan dalam bekerja ?”. Tiga pertanyaan untuk mengukur persepsi 
pentingnyaetika dan tanggung jawab sosial diantaranya: (1) “Sebagai seorang pegawai, saya 
bertanggungjawab terhadap profesi yang telah saya pilih ?”, (2) “Prinsip kehati-hatian dalam 
bekerja selalu saya terapkan saat bekerja ?”, dan (3) “Pada saat memberikan jasa pada 
masyarakat, saya bekerja sesuai dengan kode etik yang ditetapkan?”.Tiga pertanyaanuntuk 
mengukurpenghindaran sifat machiavellian diantaranya: (1) “Pada saat ini saya mampu 
menghadapi situasi penuh tekanan dan intervensi ?”, (2) “Bagi saya kejujuran adalah hal 
terbaik dalam kondisi apapun ?”, dan (3)“Bagi saya dalam segala hal rendah hati dan jujur 
lebih baik daripada dipandang buruk oleh orang lain dan sulit dipercaya atas kejujuran saya?”. 
Tiga pertanyaan untuk mengukurpertimbangan etisdiantaranya: (1) “Saat membuat keputusan 
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etis, saya bersikap objektif ?”, (2) “Saat membuat keputusan etis, penarikan kesimpulan yang 
saya ambil didukung sejumlah bukti yang memadai?”, dan (3) “Saat membuat keputusan etis, 
saya selalu berpegang teguh kepada standart operasional, prosedur dan etika pelayanan yang 
berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dilaksanakan?”. Dan tiga 
pertanyaanuntuk mengukur kesadaran hukumdiantaranya: (1) “Dalam membuat keputusan 
etis, saya siap mempertanggungjawabkannya termasuk dampaknya bagi masyarakat ?”, (2) 
“Saat terjadi konflik atau isu etis, pengambilan keputusan yang saya lakukan, selalu mengacu 
aturan standar operasional dan prosedur pelayanan dengan rasa takut untuk berbuat salah?”, 
dan (3) “Saat terjadi konflik atau isu etis, pengambilan keputusan yang saya lakukan, selalu 
mempertimbangkan aspek hukum ?. 
Skala pengukuran yang sesuai untuk menggambarkan satuan variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu; penting/tidak penting atau setuju/tidak setuju dinilai 
tepat apabila menggunakan skala Likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 
(sangat setuju). Untuk menginterpretasikan besaran sangat tidak setuju/tidak setuju/netral/ 
setuju/sangat setuju perlu dibentuk suatu model regresi linier.Penelitian ini perlu 
mengestimasi dua model regresi linier berganda ke dalam dua persamaan sebagai berikut: 
Keterangan: 
Y  =  Nilai pembuatan keputusan etis 
α  =  Konstanta 
β1– β7 = Koefisien regresi perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai variabel independen 
ET  =  Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial  
SM  =  Penghindaran sifat machiavellian 
PE  =  Pertimbangan etis 
KH  = Kesadaran hukum 
ET*KH = Interaksi antara ET dengan KH 
SM*KH = Interaksi antara SM dengan KH 
PE*KH  = Interaksi antara PE dengan KH 
ε  =  Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. 
  
Y = α + β1ET+β2SM+β3PE +ε …………………………………………….. (persamaan 1) 
Y=α+β1ET+β2SM+β3PE+β4KH+β5ET*KH+β6SM*KH+β7PE*KH+ε …….. (persamaan 2) 
 

Setelah dibentuk2 (dua) model regresi linier di atas, perlu dilakukan analisa model regresi 
linier berganda dan uji interaksi terhadap kedua model regresi linier tersebut namun 
sebelumnya terlebih dahulu melakukan uji instrument (uji validitas dan uji reliabilitas). Jika 
model regresi linier tersebut hasil analisanya memenuhi syarat uji asumsi klasik (uji 
multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas) dan uji kelayakan model (nilai 
koefisien determinansi (Adjusted R2), uji F dan uji t) maka diperoleh model regresi linieryang 
layak.Kemudian dapat dilakukan langkah interpretasi atau penafsiran atau penjelasan yang 
diperlukan terhadap model regresi linier yang dihasilkan. 
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3. HASIL  DAN  PEMBAHASAN 
 
3.1. Hasil penelitian 
3.1.1 Datastatistik penelitian 
 
Berikut ini merupakan data statistik penelitian yang terkumpuldari total responden sejumlah 
58 responden. Untuk mendeskripsikan keadaan sekelompok data diperlukan karakteristik data 
responden yang terdiri dari: (1) umur, (2) masa kerja, (3) gender, (4) pendidikan terakhir, (5) 
jabatan, (6) status pernikahan (lihat Tabel 1). 

Tabel 1, Hasil analisis statistik deskriptif 
Karakteristik Responden Rata-rata 

Umur 
-17-30 tahun sejumlah 10 org (17,2%) 
-30-50 tahun sejumlah 34 org (58,7%) 
->50 tahun sejumlah14 org(24,1%) 

39 tahun 4 bulan 

Masa kerja 16 tahun 11 bulan 
- 0-10 tahun sejumlah 20 org (34,5%) 
- 10-20 tahun sejumlah 16 org (27,6%) 
- >20 tahun sejumlah 22 org (38,9&) 
Gender 
-Laki-laki sejumlah 46 org (79,3%) 
-Perempuan sejumlah 12 org (20,7%) 

 

Pendidikan terakhir 
-SLTA/SMA/sederajat sejumlah 29 org 

(50,0%) 
-Sarjana (S1)/sederajat sejumlah 26 org 

(44,8%) 
-Master (S2) sejumlah 3 org (5,2%) 

 

Jabatan 
-Staf sejumlah 51 org (87,9%) 
-Kepala seksi sejumlah 7 org (12,1%) 

 

Status pernikahan 
-Menikah sejumlah 52 org (89,7%) 
-Belum Menikah sejumlah 4 org (6,9%) 
-Janda/duda sejumlah 2 org (3,4%) 

 
 

Total Responden sejumlah 58orang   
 Sumber : Data primer diolah 2019 
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Tabel 2, Hasil ujivaliditas 

Item 
Component 

Ket 
1 2 3 4 5 

KE1 
KE2 
KE3 

 
0,700 
0,849 
0,780 

   
Valid 
Valid 
Valid 

ET1 
ET2 
ET3 

  
0,829 
0,774 
0,663 

  
Valid 
Valid 
Valid 

SM1 
SM2 
SM3 

    
0,773 
0,645 
0,763 

Valid 
Valid 
Valid 

PE1 
PE2 
PE3 

0,811 
0,779 
0,728 

    
Valid 
Valid 
Valid 

KH1 
KH2 
KH3 

   
0,654 
0,837 
0,839 

 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data primer diolah 2019 
Tabel 3, Hasil ujireliabilitas 

Variabel Cronbach’
s Alpha Ket 

Keputusan etis (KE) 0,866 Reliabel 
Persepsi pentingnya 
etika dan tanggung 
jawab sosial (ET) 

0,890 Reliabel 

Penghindaran Sifat 
machiavellian (SM) 

0,743 Reliabel 

Pertimbangan etis 
(PE) 

0,891 Reliabel 

Kesadaran hukum 
(KH) 

0,803 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah 2019 
3.1.2 Uji instrumen 
 
Hasil uji validitas instrumen diperoleh menggunakan Confirmatory Factory Analysis 
(CFA)yang menunjukkan data empiris terkonfirmasi membentuk konstruk sesuai dengan 
konstruk yang secara teori telah terbentuk (lihat Tabel 2). Melihat variabel-variabel yang 
membentuk faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4 dan faktor 5 yang apabila diurutkan dari nilai 
loading factor tertinggi ke rendah adalah faktor 1 yaitu, variabel pertimbangan etis mampu 
menjelaskan 49,32% variasi, faktor 2 yaitu, variabel keputusan etis mampu menjelaskan 
9,40% variasi, faktor 3 yaitu, variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial 
mampu menjelaskan 8,08% variasi, faktor 4 yaitu, variabel kesadaran hukum mampu 
menjelaskan 6,92% dan faktor 5 yaitu, variabel penghindaran sifat machiavellian mampu 
menjelaskan 6,72% variasi.Kesimpulan dari analisa faktor konfirmatori adalah semua 
indikator keputusan etis, indikator persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, 
indikator penghindaran sifat machiavellian, indikator pertimbangan etis dan indikator 
kesadaran hukum disimpulkan valid. Sehingga uji instrumen penelitian dengan melihat juga 
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hasil pengujian reliabilitas maka semua item pertanyaan pada instrument penelitian (lihat 
Tabel 2 dan Tabel3) dapat dinyatakan valid dan reliabel. 
Berikutnya uji asumsi klasik daintaranya; 1) uji normalitas, diperoleh hasil distribusi data 
dinyatakan terdistribusi normal danestimasi model regresi dikategorikan layak.Terlihat data 
mengikuti arah dan menyebar disekitar garis diagonal maka model regresi penelitian ini 
memenuhi syarat asumsi normalitas. Namun untuk lebih akurat dilakukan pula uji statistik 
non-parametrikKolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,712, nilai absolute Most Extreme 
Difference’s (D) sebesar 0,094 dan D* kritis dari sebuah tabel statistik diperoleh lebih besar 
senilai 0,49  (D<D*)  dan Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai tidak signifikan secara statistik 
sebesar 0,690 dengan demikian data terdistribusi normal dan estimasi model regresi dapat 
dikategorikan baik. 2) Uji multikolinieritas, berdasarkan hasil perhitungan (lihat Tabel 4), 
model regresi penelitian ini tidak terdeteksi adanya multikolinieritas melalui interpretasi 
nilaiVIF dan Tolerance masing-masing variabel independen (nilai VIF dapat ditolerir jika < 
10 atau Tolerance ≥0,10). 

Tabel 4, Hasil uji multikolinieritas 
Variabel Independen Toleranc

e 
VIF 

Persepsi pentingnya 
etika dan tanggung 
jawab sosial (ET) 

0,523 1,914 

Penghindaran sifat 
machiavellian (SM) 

0,676 1,480 

Pertimbangan etis (PE) 0,500 2,000 
Sumber : Data primer diolah 2019 
 
3) Uji heterokedastisitas, tidak terdeteksi adanya heterokedastisitas karena tidak terbentuk 
pola tertentu,demikian pula halnya ketika melakukan uji glesjer dengan meregresi nilai 
absolut residual terhadap variabel independen sebagaimana hasil perhitungan dalamTabel 5, 
terlihat bahwa keempat variabel independen tidak signifikan secara statistik (>0,05), artinya 
Ho ditolak maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya uji 
normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas ini maka estimasi model regresi 
(persamaan 1) dapat dinyatakan bebas asumsi klasik. 

Tabel 5, Hasil uji glesjer 
Variabel Independen Sig 
Persepsi pentingnya etika 
dan tanggung jawab sosial 
(ET) 

0,098 

Penghindaran sifat 
machiavellian (SM) 

0,832 

Pertimbangan etis (PE) 0,421 
Sumber : Data primer diolah 2019 
 

3.1.3 Analisa uji hipotesis 
 
Secara statistik ketepatan fungsi regresi dapat diperoleh dari nilai kofisien determinansi, nilai 
statistik F dan nilai statistik t. Untuk menghasilkan koefisien masing-masing variabel 
independen dengan cara memprediksi nilai variabel keputusan etis melalui persamaan. Maka 
penelitian ini memprediksi nilai keputusan etis (KE) yang dipengaruhi oleh persepsi 
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pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (ET), penghindaran sifat machiavellian (SM), 
pertimbangan etis (PE) dan variabel moderatorkesadaran hukum (KH). Melihat hasil analisa 
regresi (lihat Tabel 6) dan mengacu pada persamaan 1 maka diperoleh model matematis 
sebagaimana persamaan 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 6, Hasil analisis regresi linier 
Variabel Independen Koefisien 

β 
t 

hitung 
Sig 

Konstanta 4,544 3,624 0,001 

Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial 
(ET) 

0,270 2,241 0,029 

Penghindaran sifat machiavellian (SM) 0,190 2,031 0,047 

Pertimbangan etis (PE) 0,254 2,054 0,045 

Uji F 17,198   
R2 0,489   
Adjusted R2 0,460   

Sumber : Data primer diolah 2019 
 

 
 
Berdasarkan tampilan hasil analisa model regresi linier berganda dengan menggunakan 
persamaan 3sebagaimana tabel 6 di atas maka dapat diinterpretasikan sebagaimana  
pembahasan berikut ini:  
1. Nilai koefisien determinansi (AdjustedR2 ) perhitungan statistik menunjukkan nilai 0,460. 

Artinya, bahwa variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (ET), 
penghindaran sifat machiavellian (SM) danpertimbangan etis (PE)secara simultan hanya 
mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel keputusan etis sebesar 46,0%, sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
Dengan demikian estimasi model regresi linier dengan persamaan 1 dinyatakan layak dan 
bernilai baik. 

2. Berdasarkan Tabel 6 hasil analisis  model regresi dapat dilihat bahwa nilai Fhitung 
diperoleh sebesar 17,198 (>4,0) atau lebih besar dari Ftabel (2,77), artinya Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dengan demikian variabel independen diantaranya, persepsi pentingnya etika 
dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etissecara 
simultanatau bersama-sama berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. 

3. Nilai probabilitas signifikansi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sebesar 
0,029, penghindaran sifat machiavellian sebesar 0,047 danpertimbangan etis sebesar 
0,045secara statistik ketiga variabel tersebut signifikan karena lebih kecil dari 0,05, maka 

Persamaan 3: 
Y = 4,544 + 0,270ET+ 0,190SM + 0,254PE + ε 
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model regresi dengan fungsi persamaan 1dapat digunakan untuk memprediksi pembuatan 
keputusan etis. 

4. Koefisien variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (β1) bernilai positif 
sebesar 0,270, hal ini mununjukkan bahwa faktor persepsi pentingnya etika dan tanggung 
jawab sosial mempunyai pengaruh langsung positif searah terhadap pembuatan keputusan 
etis. Artinya, hipotesis H1 diterima. Jika persepsipentingnya etika dan tanggung jawab 
sosialsemakin kuat maka berakibat pada meningkatnya pembuatan keputusan etis. 

5. Koefisien variabel penghindaran sifat machiavellian (β2) bernilai positif sebesar 0,190, hal 
ini menunjukkan bahwa faktor penghindaran sifat machiavellian mempunyai pengaruh 
langsung positifsearah terhadap pembuatan keputusan etis. Artinya, hipotesis H2 diterima. 
Jika penghindaran sifat machiavellian semakin kuatmaka berakibat pada meningkatnya 
pembuatankeputusan etis. 

6. Koefisien variabel pertimbangan etis (β3) bernilai positif sebesar 0,254, hal ini 
menunjukkan bahwa faktor pertimbangan etis mempunyai pengaruh langsung positif 
searah terhadap pembuatan keputusan etis. Artinya, hipotesis H3 diterima. 
Jikapertimbangan etissemakin kuat, maka mengakibatkan peningkatan pembuatan 
keputusan etis. 

7. Nilai t hitung variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sebesar 2,241, t 
hitung variabel penghindaran sifat machiavellian sebesar 2,031 dan t hitung variabel 
pertimbangan etis sebesar 2,054. Nilai statistik t hasil perhitungan variabel persepsi 
pentingnya etika dan tanggung jawab sosial lebih besar dari t tabel (sebesar 2,003). Artinya 
ketiga variabel independen yaitu persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, 
penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etis secara simultan mempengaruhi 
variabel pembuatan keputusan etis.Jikapersepsi pentingnya etika dan tanggung jawab 
sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etissemakin kuat, maka 
mengakibatkan peningkatan pembuatan keputusan etis. 

Uji interaksi atau disebut juga Moderated Regression Analysis (MRA) adalah analisa  regresi 
linier berganda untuk menguji pengaruh variabel moderator (faktor kesadaran hukum) dalam 
mempengaruhi pengaruh variabel independen diantaranya: persepsi etika dan tanggung jawab 
sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etis terhadap variabel dependen 
pembuatan keputusan etis sebagaimana persamaan 3. 
Berdasarkan hasil uji interaksi dengan menggunakan model matematis  persamaan 4, nilai 
probabilitas signifikansi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sebesar 0,028, 
penghindaran sifat machiavellian sebesar 0,723, pertimbangan etis sebesar 0,746, kesadaran 
hukum sebesar 0,349, interaksi persepsi etika dan tanggung jawab sosial dan kesadaran 
hukum sebesar 0,047,interaksi penghindaran sifat machiavellian dan kesadaran hukum 
sebesar 0,583 dan interaksi pertimbangan etis dan kesadaran hukum sebesar 0,657 secara 
statistik ke-7 (tujuh) variabel tersebut tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05, maka 
model regresi dengan fungsi persamaan 2 tidak dapat digunakan untuk memprediksi 
pembuatan keputusan etis. Artinya, hipotesis H4 ditolak dan hipotesis alternatif diterima 
meskipun nilai koefisien determinansi (R2) naik setelah ditambahkan variabel kesadaran 
hukum serta interaksinya. 
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Tabel .7, Hasil uji interaksi MRA 
Variabel Koefisien β t hitung Sig 
Konstanta -10,279 -0,615 0,541 
Persepsi Etika dan Tanggung Jawab Sosial 
(ET) 

2,379 2,258 0,028 

Penghindaran Sifat Machiavellian (SM) -0,326 -0,356 0,723 
Pertimbangan Etis (PE) -0,421 -0,326 0,746 
Kesadaran Hukum (KH) 1,215 0,944 0,349 
Interaksi Persepsi Etika dan Tanggung 
Jawab Sosial*Kesadaran Hukum (ET*KH) 

-0,156 -2,034 0,047 

Interaksi Penghindaran Sifat 
Machiavellian*Kesadaran Hukum(SM*KH) 

0,037 0,553 0,583 

Interaksi Pertimbangan Etis*Kesadaran 
Hukum (PE*KH) 

0,043 0,446 0,657 

Uji F 8,140   
R2 0,533   
Adjusted R2 0,467   
Sumber : Data primer diolah 2019 

Persamaan 4: 
Y = -10,279+2,379ET-0,326SM-0,421PE+1,215KH-0,156ET*KH+0,037SM*KH+0,043PE*KH+ε  

Berdasarkan hasil uji interaksi dengan menggunakan model matematis  persamaan 4, nilai 
probabilitas signifikansi persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sebesar 0,028, 
penghindaran sifat machiavellian sebesar 0,723, pertimbangan etis sebesar 0,746, kesadaran 
hukum sebesar 0,349, interaksi persepsi etika dan tanggung jawab sosial dan kesadaran 
hukum sebesar 0,047,interaksi penghindaran sifat machiavellian dan kesadaran hukum 
sebesar 0,583 dan interaksi pertimbangan etis dan kesadaran hukum sebesar 0,657 secara 
statistik ke-7 (tujuh) variabel tersebut tidak signifikan karena lebih kecil dari 0,05, maka 
model regresi dengan fungsi persamaan 2 tidak dapat digunakan untuk memprediksi 
pembuatan keputusan etis. Artinya, hipotesis H4 ditolak dan hipotesis alternatif diterima 
meskipun nilai koefisien determinansi (R2) naik setelah ditambahkan variabel kesadaran 
hukum serta interaksinya. 
 
3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dengan melihat dari nilai koefisien masing-
masing variabel, bisa dijelaskan ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel 
bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen serta variabel moderatordan 
penjelasannya dibawah ini: 
1. Pengaruh persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pembuatan 

keputusan etis 
Berdasarkan hasil dari analisis data diketahui bahwa variabel persepsi pentingnya etika dan 
tanggung jawab sosial  mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembuatan keputusan 
etis.Berarti jika persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial pegawai bertambah baik, 
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maka semakin tinggi pembuatan keputusan etis. Hasil penelitian ini dapat mendukung 
penelitian yang telah dilakukan oleh Singhapakdi et al. (1995) yang juga menemukan ada 
hubungan  positif  antara nilai-nilai  etikadan persepsi-persepsinya mengenai pentingnya etika 
dan tanggung jawab sosial di perusahaan pemasar. 
Dalam penyelenggaraan pembangunanorganisasi perangkat daerah DPUTR Kota Madiun 
bertugas untuk  mewujudkan infrastruktur, hunian dan lingkungan yang mantab. Melihat 
konsekuensi sosial yang timbul begitu besar menjadi alasan rasional individu sangat 
mementingkan persepsi etika dan tanggung jawab sosial dalam pembuatan keputusan etis saat 
bekerja. 

2. Pengaruh penghindaran sifat machiavellianterhadap pembuatan keputusan etis 
Berdasarkan hasil dari analisis data diketahui bahwa variabel penghindaran sifat 
machiavellian  mempunyai pengaruh positif signifikanterhadap pembuatan keputusan etis. 
Berarti semakin kuat penghindaran sifat machiavellian maka pembuatan keputusan etis 
semakin meningkat. Demikian hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu, yang 
diteliti oleh Richmond (2001), Purnamasari (2006) Shafer dan Simmons (2008), Jiwo (2011), 
Murphy (2012), dan Nida (2014) yang juga menemukanbahwa penghindaran sifat 
machiavellian menunjukkan  nilai-nilai  etika positif searah namun  rendah. Richmond   
(2001)   mengemukakan bahwakecenderungan sifat machiavellian yang semakin tinggi 
menggiring seseorang untuk berperilaku tidak etis.   
Kecenderungan perilaku tidak etis semakin kuat apabilapenghindaran sifat machiavellian 
yang negatif mempengaruhi indivdu dalam pembuatan keputusan etis. Bahkan pada tingkat 
independensi tertentu secara individual dapat terpengaruh individu lain untuk berperilaku 
sama yaitu, perilaku tidak etis. 
Hasil studi ini juga sejalan dengan Purnamasari (2006), individu dengan sifat machiavellian 
tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih 
memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan.  
Studi Shafer dan Simmons (2008) juga menemukan bahwa praktisi pajak profesional dengan 
orientasi machiavellian kuat lebih cenderung menilai skema penghindaran pajak agresif 
menguntungkan. Juga sejalan dengan hasil studi Murphy (2012) yang menemukan bahwa 
akuntan machiavellian lebih  cenderung  melaporkan  laporan keuangan secara keliru 
dibandingkan dengan machiavellianism yang lebih rendah. Studi Jiwo (2011) menemukan 
sifat machiavellian berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembuatan keputusan etis 
oleh konsultan pajak di KAP di kota Semarang. Nida (2014) menemukan sifat machiavellian 
berpengaruh negatif  terhadapindependensi  auditor  pada  KAP yang terdaftar pada directory 
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) wilayah Bali. 
Orientasi sifat machiavellian kuat memberikan pengaruh negatif terhadap pembuatan 
keputusan etis. Maka hipotesis penelitian yang menyatakanpenghindaran sifat machiavellian 
berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis dapat diterima.  
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3. Pengaruh persepsi pertimbangan etis terhadap keputusan etis  
Berdasarkan hasil dari analisa data bahwa variabel pertimbangan etis mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap keputusan etis. Berarti semakin baik atau tinggi pertimbangan 
etismaka  semakin tinggi keputusan etis.  
Hal ini dapat mendukung penelitian terdahulu oleh hasil ini sejalan dengan penelitian Jiwo 
(2011) menyarankan   individu   yang   berkembang   dengan moral  yang  lebih  baik, kecil  
kemungkinannya  berperan dalam kepribadian yang tidak etis. Dengan tingkat pertimbangan 
etis yang tinggi mampu untuk mengambil   pertimbangan   etis  secara  independen tanpa 
pengaruh dari klien maupun rekan kerja di kantor dengan lebih baik. Penelitian ini juga 
sejalan dengan Purnamasari (2006) pertimbangan etis berpengaruh tinggi akan lebih baik 
dalam menghadapi konflik atau isu etis, bahwa individu yang lebih berkembang   secara   
moral   (pertimbangan   etisnya lebih tinggi) kemungkinannya akan lebih kecil untuk 
menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat keputusan yang 
terkait dengan konflik atau isu etis. Oleh karenanya, perlu dipastikan bahwa konsultan pajak 
yang mendapatkan ijin praktik adalah individu yang memiliki kematangan moral tertinggi 
(tahap post conventional). 
Hasil studi ini dapat dimanfaatkan oleh Pembina kepegawaian lingkup Pemerintah Kota 
Madiun dalam meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkup Pemerintah Kota Madiun 
khususnya pada proses pembinaan jiwa korps dankode etik. Selain itu, juga perlu dipastikan 
pegawai dalam posisi atau kedudukannya dalam organisasi adalah individu yang memiliki 
kematangan moral tertinggi (tahap post conventional), sehingga kemungkinannya akan lebih 
kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat 
keputusan yang terkait dengan dilema etis.  
Pertimbangan etis memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembuatan keputusan 
etis oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kota Madiun. Dengan  demikian 
hipotesis penelitian yang menyatakan persepsi pentingnya pertimbangan etis berpengaruh 
terhadap pembuatan keputusan etis oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Kota Madiun dapat diterima. 

4. Pengaruhintensitas etis individu diantaranya, persepsi pentingnya etika dan tanggung 
jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etisterhadap pembuatan 
keputusan etis 

Hasil studi ini adalah menunjukkan adanya pengaruh berupa kekuatan dan arah hubungan 
persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan 
pertimbangan etissecara serentak/simultanterhadap pembuatan keputusan etis.Nilai intensitas 
etis pegawai DPUTR Kota Madiun meningkat maka  pembuatan keputusan etisjuga akan 
menguat. 

5. Pengaruh kesadaran hukum mempengaruhi intensitas etis individu diantaranya, persepsi 
pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan 
pertimbangan etis terhadap pembuatan keputusan etis 

Hasil studi ini adalah menunjukkan tidak adanya pengaruh berupa kekuatan dan arah 
hubungan kesadaran hukum sebagaivariabel moderator untuk memoderasi pengaruh persepsi 

 
 



 

pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan 
pertimbangan etis secara serentak terhadap pembuatan keputusan etis. Tingkat kesadaran 
hukum pegawai DPUTR Kota Madiun meningkat atau menurun tidak menunjukkan adanya 
hubungan yang memperkuat atau memperlemah pengaruh persepsi pentingnya etika dan 
tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etis terhadap 
pembuatan keputusan etis.  

6. Pengaruh kesadaran hukum terhadap pembuatan keputusan etis 
Berdasarkan hasil dari analisa data bahwa variabel kesadaran hukumsecara parsial 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan etis pegawai DPUTR Kota 
Madiun. Berarti semakin baik atau tinggi kesadaran hukum terhadap dilema etis, maka  
semakin tinggi keputusan etis pegawai DPUTR Kota Madiun. Artinya, studi ini juga 
mendukung pernyataan Sparks dan Hunt (1998) yang mengatakan individu yang menyadari 
hukum dan etika akan lebih sensitif dalam membuat keputusan etis.Jika kesadaran hukum 
yang kurang memungkinkan adanya kecenderungan munculnya niat melakukan perilaku tidak 
etis dimana seharusnya hukum sebagai pengendali menjadi gagal fungsi. 

7. Keterkaitan karakteristik individu dengan perilaku etis 
Berdasarkan hasil dari analisa data bahwa variabel penghindaran sifat machiavellian, yakni 
salah satu karakteristik pribadi individu yang diteliti untuk menunjukkan seberapa baik 
kepribadian individu itu terkait dengan perilaku etis dalam organisasi. Oleh karena individu 
kurang tertarik dibandingkan dengan faktor intensitas etis lainnya dalam pembuatan 
keputusan etis sehingga indikasi keterkaitan kepribadian individu dengan perilaku etis kurang 
cocok. Artinya, perilaku individu-individu dalam pengamalan dan perwujudan perilaku 
bekerja dalam organisasi DPUTR Kota Madiun didasari oleh keputusan etis yang kongruen 
dengan kepribadiannya walaupun kecil pengaruhnya dalam hal ini yang dimaksud adalah 
penghindaran sifat machiavellian. 
 
4. PENUTUP 
 
Studi ini berhasil menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama intensitas etis 
individualyang terdiri dari tiga faktor internal individu diantarnya faktorpersepsi pentingnya 
etika dan tanggung jawab sosial, faktor penghindaran sifat machiavellian dan 
faktorpertimbangan etisberpengaruh dalam pembuatan keputusan etis. Artinya, tiga faktor 
internal individu yang searah dengan pembuatan keputusan etis yaitu, persepsi pentingnya 
etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat machiavellian dan pertimbangan etis. 
Demikian pula faktor kesadaran hukum secara parsialyang berpengaruh searah dengan 
pembuatan keputusan etis walaupun dalam penelitian ini menolak faktor kesadaran hukum 
sebagai variabel moderator. 
Beberapa hal yang disimpulkan di atas memberikangambaran bahwa penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat di DPUTR Kota Madiun disarankan memperkuat faktor internal 
individu yaitu, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, penghindaran sifat 
machiavellian,dan pertimbangan etis dengan terus meningkatkan intensitas etisindividual baik 
secara langsung atau tidak langsung. 

 
 



 

Disamping faktor kekuatan dipandang perlu mengatasi faktor individu penghindaran sifat 
machiavellian melalui proses rekruitmen, penempatan dan penugasan individu dalam 
menjalankan tugas dan urusan tertentu sesuai kecenderungan individu tersebut berperilaku 
kurang/tidak etis. Mempertimbangkan dahulu penghindaran sifat machiavellianmasing-
masing individu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang berdampak buruk bagi 
individu dan organisasi. 
Sebaiknya kesadaran hukum individu diupayakanuntuk memperkuat intensitas etis 
walaupunintensitas etis individu saat ini telah menunjukkan hubungan yang positif searah 
terhadap pembuatan keputusan etissehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 
Sebagai individu terpilih dan melalui proses perekrutan yang ketatdinilai sudah memiliki 
kemampuansecara akademik maupun kematangan emosionalsebagaimana yang diharapkan 
individu menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota organisasi berjalan baik dan 
maksimal.  
Instrumen yang digunakan dalam studi ini dapat digunakan sebagai rujukan pejabat pembina 
kepegawaian dan kepala DPUTR Kota Madiununtuk menilai perilaku etis pegawai,guna 
memperoleh ketepatan dalam perekrutan,penempatan dan penugasan pegawai pada suatu 
urusan tertentu. Pegawai yang menunjukkan perilaku etis dan independen memiliki tingkat 
kematangan moralitas tertinggi, artinya bahwa apabila bekerja saatdalam kondisi dilema etis 
pegawai tersebutakan menunjukkan perilaku etis dan independensertacenderung pengaruh 
positif bagi pegawai lain disekitarnya.Pegawai dengan tingkat kematangan moralitas tertinggi 
perlu dipertahankan agar memberikan dampak positif baik bagi individu dan organisasi dalam 
hal ini DPUTR Kota Madiun. 
Studi ini selain berkontribusi praktis juga berkontribusi ilmiah sebagaimana teori pengambilan 
keputusan etis yang berkaitan dengan faktor-faktor internal individu (Ferrel dan Gresham, 
1985 ).Hasil studi menunjukkan masih terdapat keterbatasan bila melihat faktor-faktor yang 
diteliti memberikan pengaruh sebesar 46,0 (empat puluh enam koma nol) % masih ada 54,0 
(lima puluh empat koma nol) % faktor-faktor lain. Hal ini memungkinkan bagi penelitian 
berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain atau serupa baik itu faktor internal maupun faktor 
eksternal individudalam pembuatan keputusan etis.Adanya kemungkinan pada penelitian 
berikutnya faktor kesadaran hukum diteliti sebagai variabel moderator dapat diterima dalam 
pembuatan keputusan etis bila melihat adanyan hubungan positif searah pengaruh kesadaran 
hukum terhadap pembuatan keputusan etis. 
Penyelenggaraan organisasi dilaksanakan oleh para anggota organisasi itu sendiri. Masing-
masing anggota organisasi akan berperan dan berfungsi  secara individual yang akan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Seorang anggota 
oganisasi akan menghadapi suatu proses pembuatan keputusan etis dalam menjalankan peran 
dan fungsinya sebagai anggota organisasi. Sebaiknya, sebagai anggota organisasi berorientasi 
kepada sikap yang obyektif, penuh pertimbangan bukti memadai dan aturan terkait yang 
berlaku pada organisasi sehingga harapan masyarakat untuk menerima perilaku individu yang 
mencerminkan pembudayaan kode etik organisasi terealisasikan.Penyelenggaraan organisasi 
pemerintahan yang pada prinsipnya melayani masyarakat bukan untuk dilayaniakan dapat 
terwujud apabila pola pikir atau mindset anggota organisasi tersebut akan selalu diterima, 
dipenuhi dan diwujudkan secara utuh dan komprehensif denganperilaku yang sesuaikode etik 

 
 



 

organisasi. Demikian pula halnya dengan perekrutan, penempatan dan penugasan pegawai 
yang ada pada suatu kedudukan yang tepat dengan harapan pegawai bekerja tidak merasakan 
ancaman, resiko terjadinya pelanggaran kecil/minim atau dihilangkan.Obyektifitas, bukti 
memadai dan penekanan intensitas moral sangat perlu dipertahankan. 
Pelayanan publik yang terstandarisasi semestinya akan dapat mewujudkan harapan 
masyarakat akan pelayanan publik yang prima dan mewujudkan kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah daerah tatkala pembangunan berorientasi kepada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Birokrasi publik akan terus berkembang lebih baik dengan 
memprioritaskan pelayanan publik melalui penekananpada paradigma melayani publik atau 
dengan prinsip birokrasi “melayani, bukan dilayani”; “mendorong, bukan menghambat”; 
“mempermudah, bukan mempersulit”; “sederhana, bukan berbelit-belit”. Oleh karena 
itu,tuntuan peran individu sebagai seorang pegawaiharus  mampumemenuhi, mewujudkan dan 
meningkatkan intensitas etis diri dalam menilai dimensi nilai-nilai atau norma-norma sikap 
dan perilaku sehingga standar etika pelayanan pada birokrasi publik dapat terwujud. 
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