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Abstraksi 
The purpose of this research to get empirical evidence about the effect of 

ethical evaluations, intentions and orientations of ethics towards auditor’s 

performances looking from point of view of Gender and humanistic psycology. 

In this research, evaluations of ethics consist of two dimensions, they are virtue 

ethics and obigation ethics. The dimensions of orientations of ethics consist of 

justice, ethics egoisme, deontology and utilitarianisme, also the intentions of 

ethics have action as the dimension. Gender have dimensions are self 

actualitation, Restrictive emosionality and Restrictive Affectionate Behavior 

Between Man and humanistic psycology havetwo dimensions are path-goal 

theory and psychodinamic approach. In this research, dependent variable that 

is auditor’s performances divided into three questions based on each auditor’s 

ethics behaviour  examined variable in this research. 

Data used in this study is obtained from perceptions of students who has filled 

the questionnaires. Data collected by giving 170 questionnaires to accounting 

students. The result of this research shows that  there are no significants 

influences of ethical evaluations, intentions , orientations of ethics, Gender and 

humanisticpsycology toward auditor’s performances. 

Keyword :  Ethical Evaluations, Ethical Intentions, Ethical, Auditor’s 

Performances, Gender And Humanistic Psycology. 
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I. PENDAHULUAN 

 A.Latar Belakang Penelitian 

 Profesi akuntansi dituntut untuk dapat bekerja lebih profesional dan 

responsif dengan perubahan kondisi bisnis agar tetap survive. Para akuntan 

harus mengubah cara mereka dalam mengambil keputusan dimana mereka 

menghadapi dua kekuatan, yaitu meningkatkan kompetisi untuk para klien dan 

juga ancaman perjanjian hukum dari stakeholder. Untuk dapat survive di dalam 

lingkungan baru ini, mereka harus terus meningkatkan pertimbangan etika di 

dalam proses pengambilan keputusan seperti halnya dua kekuatan tersebut 

dapat mengancam survival perusahaan dengan membuat keputusan tak etis.  

Etika akuntan telah menjadi issue yang sangat menarik sejak 

merebaknya kasus Enron yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik The 

Big Five Arthur Andersen, serta berbagai kasus serupa yang terjadi di Indonesia 

meskipun dengan bentuk yang berbeda, penekanan pentingnya etika profesi 

khususnya bagi profesional di bidang akuntansi semakin menjadi perhatian. 

Issue ini memberikan kita pelajaran berharga mengenai dampak dari unethical 

decision untuk survival sebuah organisasi. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika 

setiap akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman dan menetapkan etika 

secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. 

Dengan ditemukannya beberapa masalah yang berhubungan dengan 

perilaku akuntan, dan sebagaimana kita ketahui dimana IAI sebagai organisasi 

profesi akuntan di Indonesia, tidaklah berpangku tangan saja menghadapi 

santernya kritik dan sorotan terhadap perilaku etis akuntan Indonesia. IAI 

dengan segala cara telah berupaya menegakkan etika profesi bagi akuntan. 

Namun, dengan berbagai upaya penegakan kode etik itu, IAI mengakui, sikap 

dan perilaku tidak etis dari sejumlah akuntan masih tetap terjadi. 

Penyimpangan-penyimpangan atas kode etik yang banyak dilakukan 

oleh auditor lebih banyak dipengaruhi oleh pribadi mereka masing-masing yang 

tidak beretika bukan dari lemahnya peraturan. Jadi, dibutuhkan pemecahan 

masalah yang lebih menekankan pada pendidikan etika profesi untuk para 

auditor tersebut dengan menata kembali pendidikan akuntansi di Indonesia 

dengan bertujuan agar pendidikan akuntansi di Indonesia dapat menghasilkan 
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para akuntan yang benar-benar profesional, teguh memegang kode etik profesi, 

kapabel, serta selalu siap dan tanggap menghadapi berbagai tantangan. 

Pekerjaan seorang profesional harus dikerjakan secara profesional juga 

dengan melandaskan sepenuhnya pada standar moral dan etika tertentu. 

Akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari 

dirinya maupun pihak eksternal dengan sikap profesionalnya.  

Di Indonesia, profesi akuntan ini juga telah dilengkapi dengan norma-

norma moral yang mengatur kegiatan akuntan oleh IAI. Norma-norma yang 

menjadi landasan pijak para auditor di Indonesia tersebut merupakan 

peraturan-peraturan standar yang dikenal dengan SPAP atau Kode Etik Profesi 

Akuntan. 

Akuntan publik harus menaati standar profesional yang mengatur mutu 

pekerjaan akuntan dan menghayati serta mengamalkan kode etik profesional 

yang mengatur perilaku anggota profesi dalam penugasan audit atau jasa 

lainnya. Dengan menjalankan hal tersebut, akuntan publik dapat memberikan 

jasa yang berkualitas, mendapat kepercayaan publik, dan dapat memenuhi 

komitmen profesionalnya.  

Setiap profesi membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus, dan 

setiap profesional diharapkan memiliki kualitas personal tertentu. Demikian pula 

halnya dengan dengan profesi akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP). Mahasiswa yang merupakan salah satu sumber daya potensial 

sebagai staf profesional KAP harus memiliki kualitas personal tertentu sebagai 

bekal mencari kerja dan berkarir di KAP. 

Pentingnya pendidikan akuntansi (pendidikan formal) dimana faktor 

pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku etis akuntan sebab 

pendidikan tinggi akuntansi tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan bisnis 

dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan), tetapi juga mendidik 

mahasiswa agar memiliki kepribadian (personality) yang utuh sebagai manusia. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian 

apakah dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor yang harus dapat 

menjaga kepercayaan masyarakat dan pengguna jasanya tersebut, dapat 

menjaga perilaku etis masing-masing auditor dan apakah ada perbedaan 
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penilaian perilaku etis dari sisi gender dan psikologi humanistik. Dengan latar 

belakang tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Evaluasi Etis, 

Orientasi Etis dan Intensi Etis Terhadap Kinerja Auditor Dari Sudut 

Pandang Gender Dan Psikologi Humanistik Sebagai Disiplin Ilmu 

(Studi Empirik Pada Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta)”. 

A. Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian ini adalah untuk meneliti perilaku etis auditor dalam 

hal evaluasi etis, orientasi etis dan intensi etis,Sedangkan tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji dan memberi bukti empiris apakah terdapat pengaruh 

evaluasi etis, intensi etis dan orientasi etis terhadap kinerja auditor dari sudut 

pandang gender dan psikologi humanistik sebagai disiplin ilmu. 

C. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan teori akuntansi keperilakuan (behavior 

accounting) di bidang auditing sehingga auditor dapat menjadi sosok auditor 

yang baik dan profesional dalam menjalankan profesinya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu kesadaran 

moral seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Jadi, dalam menjalankan 

fungsi profesional mereka yang diharapkan dapat mendahulukan pertimbangan 

dan kesadaran etis dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebelum maupun 

dalam proses pelaksanaan kegiatannya.  
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B. Kerangka Pemikiran 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

(Sumber : diolah sendiri) 

Pengaruh Evaluasi Etis, Orientasi Etis dan 
Intensi Etis Terhadap Kinerja Auditor Dari 
Sudut Pandang Gender Dan Psikologi 
Humanistik Sebagai Disiplin Ilmu 

Variabel Dependen   
1. Evaluasi Etis 

2. Orientasi Etis 
3. Intensi Etis  

4. Gender 
5. Psikologi Humanistik 

 

Variabel Independen 
Kinerja Auditor 

 
 
 

 

Hasil penelitian berupa adanya tidak adanya Pengaruh Evaluasi Etis, Orientasi 
Etis dan Intensi Etis Terhadap Kinerja Auditor Dari Sudut Pandang Gender Dan 
Psikologi Humanistik Sebagai Disiplin Ilmu 
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1994) dalam Muthmainah (2006) 
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C. Hipotesis 

Adanya Pengaruh Evaluasi Etis, Orientasi Etis dan Intensi Etis Terhadap 

Kinerja Auditor Dari Sudut Pandang Gender Dan Psikologi Humanistik Sebagai 

Disiplin Ilmu. 

 

II.LANDASAN TEORI 
 

A.Pengertian Etika 

Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan 

moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya, dengan tujuan 

membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada 

rekomendasi yang memadai. 

Khomsiyah dan Indiantoro (1998:19) menjelaskan etika sebagai tingkah 

laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu 

atau suatu golongan tertentu. 

Velasquez dalam buku Etika Bisnis Konsep dan Kasus yang 

diterjemahkan oleh Ana Purwaningsih (2005:12) menjelaskan etika sebagai 

aktivitas penelaahan standar moral seseorang atau masyarakat sosial dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa memperhitungkan standar 

personalitas serta kuat atau lemahnya alasan pendukung. 

Sony Keraf (2004:14) menjelaskan etika berasal dari kata Yunani 

“ethos” yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti “adat istiadat” atau 

“kebiasaan”. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kelompok 

masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 

baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan 

diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi 

yang lain. 

B.Orientasi Etis 

Salim dan salim (1991) dalam Muthmainah (2006:11) mendefinisikan 

orientasi sebagai dasar pemikiran untuk menentukan sikap, arah dan 

sebagainya secara tepat dan benar. 



PENGARUH EVALUASI ETIS, ORIENTASI ETIS DAN INTENSI ETIS TERHADAP KINERJA AUDITOR DARI SUDUT PANDANG 

GENDER DAN PSIKOLOGI HUMANISTIK SEBAGAI DISIPLIN ILMU (Studi Empirik Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Jakarta) 

49 
 

  Cohen et al (1980) dalam Khomsiyah dan Indiantoro (1998:17) 

berpendapat,  orientasi etis merupakan setiap tindakan individu pertama-tama 

ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhannya tersebut setelah berinteraksi 

dengan pengalaman-pengalaman pribadi dan sistem nilai individu , akan 

menentukan harapan-harapan atau tujuan-tujuan dalam setiap perilakunya 

sebelum menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. 

 Forsyth (1980) dalam Khomsiyah dan Indiantoro (1998:17) mengatakan, 

orientasi etis dikendalikan oleh dua karakteristik, yaitu idealisme dan 

relativisme. Dimana idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh 

individu, dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar 

nilai-nilai moral dengan tolak ukurnya adalah tidak merugikan orang lain, 

perbuatan bermoral tanpa menimbang positif atau negatif, selalu memikirkan 

kehormatan dan kesejahteraan anggota, tindakan bermoral adalah tindakan 

yang bersifat ideal, sedangkan relativisme adalah suatu sikap penolakan 

terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku. 

C.Intensi Etis 

Palau (2001:5) menjelaskan, “The intention is the respondent's 

willingness to perform a determined action”.  

Muthmainah (2006:11) menjelaskan, pengukuran intention menjadi 

penting karena berbagai literatur perilaku menunjukkan adanya hubungan yang 

kuat antara maksud/tujuan/kehendak (intention) dengan tindakan (action). 

D.Etika Profesi 

Etika sangat erat kaitannya dengan profesionalisme. Profesionalisme itu sendiri 

mengacu kepada tingkah laku, tujuan atau kualitas yang menjadi cirri atau 

menandai suatu profesi. Machfoedz (1997) dalam Ludigdo dan Machfoez 

(1999:2) menjelaskan profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal yang 

utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu keahlian, 

pengetahuan dan karakter. Karakter seseorang diantaranya dapat dipandang 

dari perilaku etisnya, jika seorang auditor tidak berperilaku etis, maka 

kepercayaan masyarakat akan berkurang atau bahkan hilang. Sedangkan bisnis 

dalam audit sendiri adalah cisnis kepercayaan. 
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E.Prinsip Etika Profesi  dalam Ikatan Akuntan Publik (IAI) 

Keanggotaan dalan IAI bersifat sukarela sehingga dengan menjadi 

anggota , seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri 

diatas dan melebihi yang disyaratkan hukum dan peraturan. Prinsip Etika 

Profesi dan Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggung 

jawabnya kepada publik pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu 

anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan 

landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta 

komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan 

keuntungan pribadi. Dibawah ini adalah prinsip etika profesi yang dikeluarkan 

oleh IAI pada Kongres VII tahun 1998 : 

F.Pengertian Gender :  

  Umar (1999:33) mengungkapkan berbagai pengertian gender, antara 

lain sebagai berikut : Di dalam Womens’s Studies Encyclopedia dijelaskan 

gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(distintion) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional 

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. 

 Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex & Gender: an 

Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap 

laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Pendapat 

ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap 

semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki 

atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society 

defines as masculine or feminin is a component of gender). 

 H. T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu 

dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam 

membedakan laki-laki dan perempuan. Agak sejalan dengan pendapat yang 

dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-

laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan 

gender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk 

menjelaskan sesuatu. 
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  Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan gender adalah suatu 

konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya maupun psikologis. Gender 

dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), 

bukannya sesuatu yang bersifat kodrati atau dilihat dari sudut non-biologis. 

G.Psikologi Humanistik 

Psikologi kemanusiaan atau juga dinamakan psikologi humanistik 

merupakan satu orientasi bernilai yang mempunyai pandangan membina 

mengenai manusia dan kemampuannya dalam penentuan diri manusia. 

Psikologi kemanusiaan berpandukan kepada keyakinan bahawa nilai-nilai etika 

merupakan daya psikologi yang kuat dan ia merupakan antara penentu asas 

kelakuan manusia. 

 

III.METODOLOGI PENELITIAN 

A.Populasi Penelitian dan Sampling 

Pada penelitian ini untuk menentukan subjek penelitian digunakan 

metode sampling. Penarikan sampel menggunakan cara non probability 

sampling karena tidak semua anggota populasi dijadikan sampel. Populasi 

penelitian yaitu seluruh mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta. 

B.Prosedur Pengolahan Data 

    1.Uji Validitas  

Nugroho (2006:67) menjelaskan, uji validitas (Validity Test) digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel, daftar pertanyaan ini pada 

umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. 

Bagian dari uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui 

analisis butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid 

tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka r- 

hitung (nilai dari Corrected Item-Total Correlation) dan angka dari r-tabel. 

Suatu item dikatakan valid jika memiliki angka r – hitung (nilai dari Corrected 

Item-Total Correlation) > r-tabel. 
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 2.Uji Reliabilitas   

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan lebih dari dua kali terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  

Nugroho (2006:72) menjelaskan, Uji realibilitas (keandalan) dilakukan 

dengan teknik Alpha. Realibilitas suatu pertanyaan dikatakan baik jika memiliki 

nilai Cronbach’s Alpha > dari 0,60.  

       3.Uji Struktur Model Penelitian 

Setelah data yang didapat dianggap memadai dari segi validitas dan 

reliabilitasnya, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan 

menganalisis data hasil penelitian berdasarkan struktur model antar variabel 

penelitian.  

Hubungan struktural antar variabel dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan dalam model berikut : 

Y_1

X1

X2

X3

X4

X5

ρyx6

Y_2

Y_3

ε1

ε2

ε3

rX1X2

rX1X3

rX1X4

rX1X5

rX2X3

rX3X4

rX4X5

rX2X4

rX2X5

rX3X5

ρY1X1

ρY1X4

ρY1X5

ρY2X2

ρY3X3

ρY2X4

ρY3X5

ρY2X5

ρY3X4

 

 

Gambar 3.1 Struktur Model Penelitian antara X1, X2, X3, X4, X5 dan Y. 
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Keterangan : 

X1  = Evaluasi Etis 
X2  = Orientasi Etis 
X3  = Intensi Etis 
X4  = Gender 
X5 = Psikologi Humanistik 
Y_1   = Kinerja Auditor Berdasarkan Evaluasi Etis 
Y_2   = Kinerja Auditor Berdasarkan Orientasi Etis 
Y_3   = Kinerja Auditor Berdasarkan Intensi Etis 

  ε = Variabel lainnya yang mempengaruhi Y 
 
     4.Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural 

Hipotesis penelitian : 

 Ho : Tidak ada pengaruh antara X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y 
 H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara X1,X4, dan X5   

       terhadap Y_1 
 H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara X2, X4, dan X5   

      terhadap Y_2 
 H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan X3, X4, dan X5  terhadap Y_3 
 
         5.Analisis Regresi Logistik 

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengolahan data dengan 

menggunakan regresi logistik adalah sebagai berikut: 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi,Kelayakan model regresi dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Jika nilai 

statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of fit lebih besar daripada 

0,05 maka model regresi logistik mampu memprediksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data 

observasinya. 

b. Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit),Menurut Ghazali (2005) 

dalam Setyarno et al (2006: 13), adanya pengurangan nilai antara -2LL 

awal (initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya 

menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Log 

Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “Sum of Square 

Error” pada model regresi linier, sehingga penurunan Log Likelihood 

menunjukkan model regresi semakin baik. 
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c. Koefisien Determinasi,Koefisien determinasi diambil dari Nilai Nagelkerke 

R Square yang diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi 

berganda. Nilai Nagelkerke R Square adalah nilai yang menunjukkan 

besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen yang diteliti, sedangkan sisanya yaitu 100% 

dikurang nilai Nagelkerke R Square adalah merupakan besarnya 

variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

di luar model penelitian. 

d. Matrik Klasifikasi,Matrik klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi 

dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan klien. 

Kolom pada matrik klasifikasi merupakan nilai prediksi dari variabel 

dependen atau Y dan nilai pada barisnya merupakan nilai variabel 

dependen atau Y yang benar-benar terjadi atau aktual. 

e. Pengujian Koefisien Regresi,Estimasi parameter dilihat melalui koefisien 

regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji 

menunjukkan bentuk hubungan antara variabel. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi 

probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan (α = 5% / 

0,05). Adapun ketentuan dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

 Jika nilai Sig < 0,05 maka H0 ditolak 

 Jika nilai Sig > 0,05 maka H0 diterima 

 
IV.Hasil Penelitian 

A.Gambaran Umum Unit Penelitian 

Dari 170 kuesioner yang disebarkan, dapat diolah adalah sebanyak 157 

kuesioner. Kalkulasi perbandingan antara jumlah kuesioner yang disebarkan 

dengan yang berhasil dikumpulkan terdapat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Kalkulasi perbandingan kuesioner yang disebarkan dengan yang berhasil 

dikumpulkan 
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B.Hasil Penelitian 

 Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya diperoleh hasil mengenai pengaruh masing-masing variabel 

independen yang diteliti terhadap kinerja auditor. 

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan menghasilkan  struktur 

model penelitian sebagai berikut : 

Y_1

X1

X2

X3

X4

X5

ρyx6

Y_2

Y_3

ε1

ε2

ε3

0,973

0,931

0,006

0,004

0,002

0,06

0,002

- 0,011

0,984

- 0,005

- 0,004

- 0,0003

0,353

0,315

0,149

0,265

0,190

0,467

0,183

0,087

0,063

0,042

 

Gambar 4.7 Struktur Model Penelitian dan Hasil Hubungan antar Variabel 
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C.Hasil Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel  Secara 

Parsial Hasil Penelitian Pengaruh Evaluasi Etis (X1) , Gender (X4)  dan 

Psikologi Humanitik  (X5) Terhadap Kinerja Auditor  Berdasarkan 

Evaluasi Etis (Y_1) 

Dari hasil pengujian pengaruh evaluasi etis, gender dan psikologi 

humanistik terhadap kinerja auditor berdasarkan evaluasi etis diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Y_1  = 1,302 - 0, 006 X1 + 0,004 X4 + 0,002 X5 

 Variabel evaluasi etis memiliki koefisien regresi sebesar – 0,006 

terhadap variabel  kinerja auditor berdasarkan evaluasi etis dan memiliki angka 

signifikansinya sebesar 0,129 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal 

tersebut berarti evaluasi etis tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja 

auditor yang memiliki evaluasi etis yang tinggi. Angka koefisien yang negatif  

menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara evaluasi etis dengan 

kinerja auditor. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah saat seorang auditor 

menilai (mengevaluasi) etis yang telah mereka lakukan sudah baik, maka tidak 

mencerminkan kinerja mereka sudah optimal dan sebaliknya akan 

mencerminkan kinerja auditor sudah optimal apabila auditor tersebut tidak 

mengevaluasi etis mereka. 

 Variabel gender memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 terhadap 

variabel  kinerja auditor berdasarkan evaluasi etis dan memiliki angka 

signifikansinya sebesar 0,282 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal 

tersebut berarti gender tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja auditor 

yang memiliki evaluasi etis yang tinggi. Angka koefisien yang positif  

menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara gender dengan 

kinerja auditor. Pengaruh positif yang dimaksud adalah peran laki-laki dan 

perempuan. 

 Variabel psikologi humanistik memiliki koefisien regresi sebesar 0,002 

terhadap variabel  kinerja auditor berdasarkan evaluasi etis dan memiliki angka 

signifikansi sebesar 0,728 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 

hal tersebut berarti psikologi humanistik tidak secara signifikan mempengaruhi 

kinerja auditor yang memiliki evaluasi etis yang tinggi. Angka koefisien yang 
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positif menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara psikologi 

humanistik dengan kinerja auditor. Pengaruh positif yang dimaksud adalah 

psikologi humanistik yang digunakan sebagai disiplin ilmu dalam mempelajari 

perilaku terhadap kinerja auditor. Apabila psikologi humanistik seorang auditor 

itu baik maka sudah mencerminkan kinerja auditor yang optimal pula dan 

sebaliknya akan  mencerminkan kinerja auditor belum optimal apabila auditor 

kondisi psikologi humanistik auditor tersebut tidak baik.  

 Hasil pengujian pengaruh evaluasi etis, gender dan psikologi humanistik 

terhadap kinerja auditor juga menunjukkan angka Nagelkerke R Square atau 

angka Koefisien Determinasi sebesar 0,027 atau 2,7%. Hal tersebut 

menunjukkan besarnya varibilitas variabel kinerja auditor yang dapat dijelaskan 

oleh variabel evaluasi etis adalah sebesar 2,7%, sedangkan sisanya sebesar 

97,3% dijelaskan oleh variabel-variabel berupa orientasi etis dan intensi etis 

yang dibahas dalam penelitian ini maupun variabel-variabel lain diluar penelitian 

ini. 

D.Hasil Penelitian Pengaruh Orientasi Etis (X2) , Gender (X4)  dan 

Psikologi Humanitik  (X5) Terhadap Kinerja Auditor  Berdasarkan 

Orientasi Etis (Y_2) 

Dari hasil pengujian pengaruh orientasi etis, gender dan psikologi 

humanistik terhadap kinerja auditor berdasarkan orientasi etis diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

Y_2  = - 0,318  + 0,06 X2 + 0,002 X4 – 0,011 X5 

 Variabel orientasi etis memiliki koefisien regresi sebesar 0,06 terhadap 

variabel  kinerja auditor berdasarkan orientasi etis dan memiliki angka 

signifikansinya sebesar 0,071 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal 

tersebut berarti orientasi etis tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja 

auditor yang memiliki orientasi etis yang tinggi. Angka koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara orientasi etis dengan 

kinerja auditor. Pengaruh positif yang dimaksud adalah saat seorang auditor 

memiliki dasar pemikiran untuk menentukan sikap, arah dan sebagainya secara 

tepat dan benar dalam perilaku etis yang mereka lakukan sudah baik, maka 

mencerminkan kinerja mereka sudah optimal dan sebaliknya akan 
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mencerminkan kinerja auditor belum optimal apabila auditor tersebut tidak 

memiliki dasar pemikiran untuk menentukan sikap dalam menunjang kinerja 

auditor tersebut. 

 Variabel gender memiliki koefisien regresi sebesar 0,002 terhadap 

variabel  kinerja auditor berdasarkan orientasi etis dan memiliki angka 

signifikansi sebesar 0,696 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 

hal tersebut berarti gender tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja 

auditor yang memiliki orientasi etis yang tinggi. Angka koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara gender dengan 

kinerja auditor. Pengaruh positif yang dimaksud adalah saat laki-laki dan 

perempuan menjalankan peran mereka masing-masing dalam pekerjaannya 

dengan memiliki dasar pemikiran untuk menentukan sikap dalam menunjang 

kinerja auditor tersebut maka mencerminkan kinerja mereka sudah optimal dan 

sebaliknya akan mencerminkan kinerja auditor belum optimal apabila auditor 

tersebut tidak menjalankan peran mereka masing-masing dalam pekerjaannya 

dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan etis. 

 Variabel psikologi humanistik memiliki koefisien regresi sebesar -0,011 

terhadap variabel  kinerja auditor berdasarkan orientasi etis dan memiliki angka 

signifikansi sebesar 0,141 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal 

tersebut berarti psikologi humanistik tidak secara signifikan mempengaruhi 

kinerja auditor yang memiliki orientasi etis yang tinggi. Angka koefisien yang 

negatif menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara psikologi 

humanistik dengan kinerja auditor. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah 

psikologi humanistik yang digunakan sebagai disiplin ilmu dalam mempelajari 

perilaku terhadap kinerja auditor. Apabila psikologi humanistik seorang auditor 

itu baik maka belum tentu mencerminkan kinerja auditor yang belum optimal 

dan sebaliknya jika psikologi humanistik seorang auditor itu tidak baik maka 

belum tentu mencerminkan kinerja auditor yang optimal. 

 Hasil pengujian pengaruh orientasi etis, gender dan psikologi humanistik 

terhadap kinerja auditor juga menunjukkan angka Nagelkerke R Square atau 

angka Koefisien Determinasi sebesar 0,049 atau 4,9%. Hal tersebut 

menunjukkan besarnya varibilitas variabel kinerja auditor yang dapat dijelaskan 
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oleh variabel orientasi etis adalah sebesar 24,9%, sedangkan sisanya sebesar 

93,1 % dijelaskan oleh variabel-variabel berupa evaluasi etis dan intensi etis, 

gender yang dibahas dalam penelitian ini maupun variabel-variabel lain diluar 

penelitian ini. 

E.Hasil Penelitian Pengaruh Intensi Etis (X3) , Gender (X4)  dan 

Psikologi Humanitik  (X5) Terhadap Kinerja Auditor  Berdasarkan 

Intensi Etis (Y_2) 

Dari hasil pengujian pengaruh orientasi etis, gender dan psikologi 

humanistik terhadap kinerja auditor berdasarkan orientasi etis diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

Y_3  = 3,041 – 0,005 X3 – 0,004 X4 – 0,0003 X5 

 Variabel intensi etis memiliki koefisien regresi sebesar - 0,005 terhadap 

variabel  kinerja auditor berdasarkan intensi etis dan memiliki angka 

signifikansinya sebesar 0,576 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian, hal tersebut berarti intensi etis tidak secara signifikan mempengaruhi 

kinerja auditor yang memiliki intensi etis yang tinggi. Angka koefisien yang 

negatif menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara intensi etis 

dengan kinerja auditor. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah saat seorang 

auditor melakukan tindakan yang menurut auditor tersebut sudah sesuai 

dengan etika yang berlaku belum tentu mencerminkan sosok auditor yang baik 

yang sudah berkinerja secara optimal dan sebaliknya saat seorang auditor 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku belum tentu 

auditor tersebut tidak mencerminkan sosok auditor yang baik yang sudah 

berkinerja secara optimal. 

 Variabel gender memiliki koefisien regresi sebesar - 0,004 terhadap 

variabel  kinerja auditor berdasarkan intensi etis dan memiliki angka signifikansi 

sebesar 0,249 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal tersebut berarti 

gender tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja auditor yang memiliki 

intensi etis yang tinggi. Angka koefisien yang negatif menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh yang negatif antara gender dengan kinerja auditor. Pengaruh 

negatif yang dimaksud adalah saat laki-laki dan perempuan menjalankan peran 

mereka masing-masing dalam pekerjaannya dengan melakukan tindakan-
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tindakan yang sesuai dengan etika yang berlaku untuk menunjang kinerja 

auditor tersebut maka belum tentu mencerminkan kinerja mereka sudah 

optimal dan sebaliknya saat laki-laki dan perempuan menjalankan peran 

mereka masing-masing dalam pekerjaannya melakukan tindakan yang tidak 

sesuai dengan etika yang berlaku belum tentu auditor tersebut tidak 

mencerminkan sosok auditor yang baik yang sudah berkinerja secara optimal. 

 Variabel psikologi humanistik memiliki koefisien regresi sebesar -0,0003 

terhadap variabel  kinerja auditor berdasarkan intensi etis dan memiliki angka 

signifikansi sebesar 0,964 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, 

hal tersebut berarti psikologi humanistik tidak secara signifikan mempengaruhi 

kinerja auditor yang memiliki intensi etis yang tinggi. Angka koefisien yang 

negatif menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara psikologi 

humanistik dengan kinerja auditor. Pengaruh negatif yang dimaksud adalah 

psikologi humanistik yang digunakan sebagai disiplin ilmu dalam mempelajari 

perilaku terhadap kinerja auditor. Apabila psikologi humanistik seorang auditor 

itu baik dalam melakukan tindakan-tindakan yang sudah sesuai dengan etika 

yang berlaku maka belum tentu mencerminkan kinerja auditor yang belum 

optimal dan sebaliknya jika psikologi humanistik seorang auditor itu dalam 

melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku 

tersebut tidak baik maka belum tentu mencerminkan kinerja auditor yang 

optimal. 

 Hasil pengujian pengaruh intensi etis, gender dan psikologi humanistik 

terhadap kinerja auditor juga menunjukkan angka Nagelkerke R Square atau 

angka Koefisien Determinasi sebesar 0,016 atau 1,6%. Hal tersebut 

menunjukkan besarnya varibilitas variabel kinerja auditor yang dapat dijelaskan 

oleh variabel intensi etis adalah sebesar 1,6%, sedangkan sisanya sebesar 98,4 

% dijelaskan oleh variabel-variabel berupa evaluasi etis dan orientasi etis yang 

dibahas dalam penelitian ini maupun variabel-variabel lain diluar penelitian ini. 
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V.KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan  

Hasil penelitian ini merupakan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS versi 15.0. Dari hasil pengolahan tersebut diperoleh 

kesimpulan tidak adanya pengaruh antara evaluasi etis,orientasi etis dan intensi 

etis dilihat dari gender dan psikologi humanistik terhadap kinerja auditor. 

Variabel evaluasi etis,orientasi etis dan intensi etis dilihat dari gender dan 

psikologi humanistik memiliki hubungan korelasi yang lemah namun nyata. 

B.Saran  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori akuntansi keperilakuan (behavior accounting) di 

bidang auditing sehingga auditor dapat menjadi sosok auditor yang baik 

dan profesional dalam menjalankan profesinya. 

2. Memperbanyak lagi jumlah responden dari mahasiswa dan juga 

ditambah sampel auditor agar mendapatkan data yang lebih baik. 

3. Menambah variabel-variabel bebas lainnya yang memiliki kemungkinan 

adanya pengaruh terhadap kinerja auditor selain variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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