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PENGARUH PERSEPSI PROFESI DAN KESADARAN 
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WILAYAH JAKARTA PUSAT 

 
 

ABSTRAK 
 

 

 

Akuntan sebagai sebauh  profesi  memiliki  seperangkat  kode  etik  

dalam  menjalankan  profesinya. Pelanggaran  etika  dilingkungan 

Akuntan menjadi  issue  yang  menarik.  Karena  hal  itu  mengakibatkan  

menurunnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  profesi  akuntan.  

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis   pengaruh  persepsi profesi 

dan kesadaran  etis  terhadap  komitmen  profesi.  Responden  dalam  

penelitian  ini  adalah  para auditor  yang  bekerja  pada  Kantor  Akuntan 

Publik  (KAP)  di  Jakarta.  Jumlah  akuntan  yang  menjadi  sampel 

penelitian  ini adalah  125  responden  dari  17  Kantor  Akuntan Publik 

(KAP) di Jakarta. Medote penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah convenience nonprobability sampling, sedangkan 

metode  pengolahan  data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi profesi dan 

kesadaran  etis  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  

ketepatan  komitmen  profesi. 

 

Kata Kunci: komitmen  profesi, persepsi  profesi,  dan  kesadaran  etis 

 
 
 



 
 

 

THE EFFECT OF PERCEPTION OF PROFESSION 

AND ETHICAL CONSCIOUSNESS ON 

COMMITMENTS OF PUBLIC ACCOUNTANT 

PROFESSIONALS IN PUBLIC ACCOUNTANT 

OFFICE, JAKARTA PUSAT REGION 
 

ABSTRACT 

 

 Accountants as a profession have a set of codes of ethics in 

carrying out their profession. Ethical violations in the Accountant 

environment are an interesting issue. Because it resulted in a decline in 

public  confidence  in  the  accounting  profession. This study aims to 

analyze the influence of professional ethics, auditor expertise, and 

application of accounting  information  systems  to  the  precision  of  

giving opinion.  Respondents  in  this  study  are  the  auditors  who  work  

at  Public Accounting  Firm  (KAP)  in  Jakarta.  The number of accounting 

who become the sample of this study is 125 respondents from 17 Public 

Accounting  Firm  (KAP)  in  Jakarta.  Medote  sampling  used in this 

research  is  convenience nonprobability sampling, while the data 

processing  method  used is  multiple  regression  analysis. 

 

The  results  of  this  study  indicate  that  professional  perceptions  and 

ethical awareness have a significant influence on the accuracy of 

professional commitment. 

 

Keywords: Professional commitmen, professional perceptions, and ethicsl 

     Awareness. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan 

penilaian dan bertanggungjawab atas kewajaran laporan keuangan 

agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang 

menyesatkan kepada masyaraakt dan pemakainya. Masyarakat dan 

pemakai laporan keuangan mengharapkan agar akuntan publik 

dapat memberikan jaminan mutlak mengenai informasi laporan 

keuangan (Efendi dan Sujiono, 2004). Komitmen orgsnisasi dan 

komitmen profesi dalam profesi akuntansi ditelaah sejak lama. 

Konsep-konsep ini menunjukan adanya hubungan antara konflik 

internal yang dihadapi oleh para professional, kepuasan kerja dan 

tingkat turnover akuntan publik. Komitmen organisasi dan komitmen 

profesi dapat didefenisikan sebagai intensitas seseorang untuk 

mengidentifikasikan dirinya, serta tingkat keterlibatannya dalam 

organisasi atau profesi (Mowday dalam Khomsiyan dan Indriantoro, 

1993: 148). Hubungan antara komitmen profesi, pemahaman etika 

dan sikap ketaatan pada aturan menunjukan bahwa akuntan dengan 

komitmen profesi yang kuat, perilakunya lebih mengarah pada aturan 

dibandingkan akuntan dengan komitmen profesi yang rendah. Jeffrey 

dan Weatherholt (1996) 



 
 

Untuk mengetahui tingkat suatu keberhasilan dan kinerja 

seseorang dalam suatu bidang pekerjaaan, yaitu dengan 

menentukan besarnya tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga 

komitmen terhadap bidang yang ditekuninya. Suatu persepsi 

terhadap profesi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam 

mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian profesi. 

Oleh karena itu persepsi profesi akan menimbulkan rasa ikut 

memiliki (Sense of  Belonging) bagi pekerja tehadap profesinya 

(Trisnaningsih, 2003).  

Komitmen organisasi dan komitmen profesi dalam profesi 

akuntansi ditelaah sejak lama. Konsep-konsep ini menunjukkan 

adanya hubungan antara konflik internal yang dihadapi oleh para 

professional,  kepuasan kerja dan tingkat turnover auditor. Komitmen 

orangisasi dan komitmen profesi dapat didefinisikan sebagai 

intensitas seseorang untuk mengidentifikasikan dirinya, serta tingkat 

keterlibatannya dalam organisasi atau profesi (Mowday dalam 

Khomsiyan dan Indriantoro, 1993: 148). Identifikasi ini memerlukan 

beberapa tingkat persetujuan dengan tujuan dan nilai dalam 

organisasi dan profesi, termasuk didalamnya nilai-nilai moral dan 

etika. Aranya dan Ferris (1984: 2) mendefinisikan komitmen sebagai 

suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dan nilai dalam 

suatu organisasi dan/atau profesi, kemauan untuk melakukan usaha 



 
 

yang dibutuhkan bagi organisasi dan/atau profesi, keinginan untuk 

menjaga anggota, dengan organisasi dan/atau profesi.  

Ford Dan Richardson (1994) dalam telaah empiris pengambilan 

keputusan etis menyatakan bahwa salah satu determinan penting 

perilaku pengambilan keputusan etis adalah factor-faktor yang 

secara unik berhubungan dengan individu pembuat keputusan. 

Faktor-faktor individual tersebut meliputi variabel-variabel yang 

merupakan ciri pembawaan lahir (sex, umur, kebangsaan, dan 

sebagainya) dan variabel yang merupakan hasil dari proses 

sosialisasi dan pengembangan manusia. Variabel terakhir ini 

termasuk di dalamnya adalah komitmen profesi. Maka dapat 

dikatakan komitmen profesi merupakan determinan yang penting 

dalam proses pengambilan keputusan dalam dilema etis.  

Jeffrey dan Weatherholt (1996) menguji hubungan antara 

komitmen profesi pemahaman etika dan sikap ketaatan pada aturan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan profesi yang kuat, 

perilakunya lebih mengarah pada aturan dibandingkan akuntan 

dengan komitmen profesi yang rendah. Selanjutnya komitmen 

profesi yang kuat berhubungan conventional level pengembangan 

moral.    

Dalam melaksanakan profesinya, seorang auditor diatur oleh 

suatu kode etik akuntan. Kode Etik Akuntan adalah norma perilaku 

yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara 



 
 

akuntan dengan teman sejawatnya dan antara profesi dengan 

masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Dalam pasal 1 (ayat 2) 

Kode Etik Akuntan Indonesia: “Setiap anggota harus 

mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya”. Dengan mempertahankan obyektifitas dia akan 

bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak 

tertentu atau kepentingan pribadi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

sebagai organisasi profesi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan 

Publik bertanggung jawab melaksanakan pasal-pasal yang 

tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (Harahap, 1991). 

Etika profesi bagi praktik akuntan di Indonesia diatur oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur perilaku semua anggotanya 

yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor, diantaranya 

auditor pemerintah, auditor intern, auditor independent dan profesi 

akuntan lain yaitu akuntan manajemen, dan akuntan sebagai 

pendidik (Mulyadi, 1998).   

Profesi auditor akan selalu berhadapan dengan dilema yang 

mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang 

bertentangan. Sebagai contoh dalam proses auditing, seorang 

auditor akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi 

kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan 

pemeriksaan. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien berarti akan 

melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan komitmen auditor 



 
 

tersebut terhadap profesinya, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan 

klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian 

penugasan oleh klien. Berbagai pelanggaran etika yang terjadi pada 

perusahaan go public di Indonesia juga sering terjadi padahal 

semestinya hal ini tidak perlu terjadi apabila setiap akuntan 

mempunyai pemahaman, kemampuan dan kemauan untuk 

menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam 

melaksanakan profesinya (Ludigdo, 1999). 

Dikarenakan auditor selalu berada pada posisi seperti tersebut 

diatas, maka diperlukan adanya suatu tanggapan (penerimaan) 

seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu yang didasarkan 

pada pengalaman dan pembelajaran dari masing-masing individu 

sehingga dapat memutuskan tentang apa yang harus dilakukan 

dalam situasi tertentu atau yang biasa disebut dengan persepsi 

(Sihwajoeni dan Gudono, 2000). Dalam menjalankan profesinya, 

seorang akuntan harus mengedepankan sikap dan tindakan yang 

mencerminkan profesionalisme dimana hal tersebut telah diatur 

dalam kode etik profesinya. Karena pertimbangan profesional 

berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral 

memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan akhir 

(Harahap, 1991).  

Namun pada kenyataannya seorang auditor dalam 

menjalankan tugasnya masih banyak melakukan kesalahan yang 



 
 

melanggar kode etik profesi yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa perusahaan di 

Surakarta yang diaudit oleh KAP dengan pendapat auditor wajar 

tanpa pengecualian tetapi pada kenyataannya perusahaan tersebut 

mengalami “kredit macet” (Yazid, 2006). Contoh kasus ini 

menunjukkan bahwa kompetensi dari seorang auditor telah 

mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kesadaran akan etika 

profesi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Apabila hal ini dibiarkan 

terus berlanjut maka akan berdampak buruk bagi investor pada 

khususnya dan masyarakat luas pengguna laporan keuangan 

auditan pada umumnya.  

Bersamaan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya 

pengembangan dan kesadaran etik auditor, muncul sejumlah 

penelitain akademis yang mencurahkan perhatiannya pada masalah 

ini. Seperti yang dikutip Muawanah dan Nur (2001) dari penelitian 

Louwers et. al. (1997) yang berusaha menguraikan dan 

mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etik 

akuntan (auditor). Dalam literatur Behavioral Accounting disebutkan 

bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan cognitive 

style untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Siegel dan 

Marconi, 1989: 344). Variabel personalitas (komitmen profesi) 

mengacu pada sikap dan keyakinan individual, sedangkan cognitive 

style (kesadaran etik) mengacu pada cara atau metode dengan 



 
 

mana individu menerima, menyimpan, memproses dan 

mentransformasikan informasi kedalam tindakanya. Individu dengan 

tipe personalitas yang sama biasa memiliki cognitive style yang 

berbeda, sehingga perilakunya juga bisa berbeda. Selanjutnya juga 

disebutkan bahwa kedua aspek ini berhubungan dekat dengan 

keberhasilan maupun kegagalan auditor dalam menjalankan 

tugasnya.  

Menurut Gibson (1996: 134), persepsi sebagai proses 

seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi orang, objek, 

symbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses 

kognitif merupakan proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran 

pribadi terhadap rangsangan yang muncul dari objek tertentu. Oleh 

karena tiap-tiap individu memberikan makna yang melibatkan 

tafsiran pribadinya pada objek tertentu, maka masing-masing 

individu akan memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat 

objek yang sama. 

Bagi profesi akuntan publik, persepsi profesi merupakan 

pemahaman seorang auditor terhadap apa yang digelutinya. 

Pemahaman ini berkaitan dengan faktor kognitif masing-masing 

individu auditor tersebut sehingga persepsi auditor satu dengan yang 

lain akan berbeda. Apabila seorang auditor memiliki persepsi atau 

pandangan positif terhadap profesinya, maka auditor tersebut akan 

memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi yang 



 
 

digelutinya dan beranggapan bahwa profesinya merupakan profesi 

yang sangat penting bagi pihak lain sehingga mereka akan 

melakukan apa yang harus dilakukan secara proporsional. 

Sementara itu, apabila seorang auditor memiliki persepsi negatif 

terhadap profesinya maka auditor tersebut akan beranggapan bahwa 

profesi yang harus menghasilkan bagi dirinya sendiri tanpa 

memikirkan dampaknya bagi pihak lain apabila tidak dilaksanakan 

sesuai dengan kode etik yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis 

mengambil judul penelitian “PENGARUH PERSEPSI PROFESI DAN 

KESADARAN ETIS TERHADAP KOMITMEN PROFESI AKUNTAN 

PUBLIK (Survey pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta 

Pusat)”. 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :   

1. Rendahnya komitmen seorang akuntan publik terhadap 

profesinya. 

2. Kurangnya kesadaran etis akuntan publik terhadap profesinya. 

3. Dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua 

pilihan yang bertentangan. 



 
 

4. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya masih banyak 

melakukan kesalahan yang melanggar kode etik profesi yang 

berlaku. 

5. Kurangnya Integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. 

6. Kurangnya profesionalisme seorang akuntan yang dicerminkan 

melalui sikap dan tindakan. 

7. Kurangnya tanggung jawab seorang akuntan dalam mengemban 

kepercayaan yang diberikan. 

8. Kurangnya ketulusan dalam bekerja yang di pengaruhi oleh 

pikiran dan sikap negatif. 

9. Tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja, profesionalisme dan 

tanggung jawab akuntan publik pada saatmenjalankan tugasnya. 

10.  Kurangnya tingkat loyalitas yang memberikan pedoman 

bagaimana berhubungan dengan klien, masyarakat, dan rekan 

akuntan.     

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian akan lebih 

difokuskan, maka  batasan-batasan yang telah diindentifikasi adalah 

sebagai berikut :  

1. Pemahaman kode etik akuntan publik terhadap komitmen 

profesinya 



 
 

2. Pengaruh persepsi profesi akuntan piblik terhadap komitmen 

profesinya 

3. Tingkat loyalitas akuntan publik dalam pelaksanaan aturan 

yang memberikan pedoman bagaiman berhubungan dengan 

klien, masyarakat, sesama rekan akuntan dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. 

D. Rumusan Masalah 

Sebagai suatu profesi, para akuntan publik (auditor) harus 

selalu mengerti dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam 

menjalankan profesinya sehingga tidak melanggar kode etik yang 

ditetapkan oleh organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).  

Dari uraian diatas, maka secara lebih rinci masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi profesi mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap komitmen profesi?.  

2. Apakah kesadaran etis mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap komitmen profesi?. 

3.  Apakah persepsi profesi dan kesadaran etis secara simultan 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen 

profesi ? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 



 
 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi profesi 

terhadap komitmen profesi akuntan publik. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran etis 

terhadap komitmen profesi akuntan publik. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara persepsi 

profesi dan kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan 

publik secara simultan. 

 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung 

terkait didalamnya. Adapaun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademik 

a. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi 

sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

terutama ilmu ekonomi dan manfaatnya bagi lembaga akademik.  

b. Sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kecerdasan 

emposional. 

2. Manfaat Praktis  



 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada 

tidaknya pengaruh persepsi profesi dan kesadaran etis terhadap 

komitmen profesi akuntan public di wilayah Surakarta, sehingga 

pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi auditor independen dalam meningkatkan komitmen 

profesinya. Dimana factor persepsi profesi dan kesadaran etis 

merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menekuni 

profesinya sebagai auditor. Penelitian ini juga diharapkan 

kontribusi praktisnya untuk organisasi terutama Kantor Akuntan 

Publik dalam mengelola sumber daya manusia yang professional. 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1.1. Komitmen Profesi Akuntan Publik 

a. Pengertian Komitmen Profesi 

Dalam suatu organisasi profesi setiap anggota dituntut untuk 

memiliki komitmen profesi. Harsanti (2001) menyatakan bahwa 

komitmen dapat dijadikan landasan daya saing karena organisasi 

atau perusahaan dengan karyawan yang memiliki komitmen tinggi, 



 
 

akan mendapatkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki 

organisasi lain. 

Komitmen profesi adalah tingkat loyalitas individu dalam 

pelaksanaa aturan yang memberikan pedoman bagaimana 

berhubungan dengan klien, masyarakat, sesama rekan akuntan 

publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bagi akuntan 

publik sangat penting untuk meyakinkan kualitas dasar 

profesionalnya baik kepada klien, masyarakat atau pemakai 

Komitmen profesi pada dasarnya merupakan pandangan yang 

berintikan loyalitas, tekad dan harapan jasa. Hal ini disebabkan 

bahwa semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk 

menjalankan tugas-tugas dengan menggunakan keahlian dan 

dedikasi mereka secara profesional (Kusbandiyah, 2008). 

 Edelman dalam Fahalina (2001: 103) mengatakan bahwa 

komitmen profesi adalah tingkat loyalitsas individu terhadap 

organisasi dalam melaksanakan tugas dan menaati norma aturan 

dan kode etik profesi. Selain itu, komitmen profesi auditor juga 

dapat didefenisikan sebagai suatu keyakinan seorang auditor unutk 

melakukan segala sesuatu yang menjadi tuntutan bagi profesi 

akuntan publik sehingga akan muncul loyalitas terhadap profesi 

maupun organisasi profesi akuntan publik. 

Menurut Soekidjan (2009) Komitmen  adalah kemampuan dan 

kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, 



 
 

prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup caracara 

mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi 

yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan 

pribadi. 

Menurut Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009) komitmen 

merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas profesi. Hasil 

penelitian Quest (1995, dalam Soekidjan, 2009) tentang komitmen 

oprofesi mendapatkan hasil : 

1. Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi positif 

dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja; 

2. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kemandirian dan 

“Self Control”; 

3. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kesetiaan 

terhadap organisasi; 

4. Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota 

dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan 

kuantitas kontribusinya. 

Soekidjan, (2009: 56) mengatakan bahwa komitmen adalah 

kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan prilaku pribadi 

dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini 

mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memnuhi 



 
 

kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi 

dari pada kepentingan pribadi. 

Yulita, (2007; 5) Menyatakn bahwa komitmen profesi 

merupakan suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dari 

nilai dalam suatu profesi kemauan untuk melakukan usaha yang 

dibutuhkan bagi organisasi atau profesi, keinginan untuk menjaga 

profesi. 

Disaat unsur karakter kepribadian profesional (pengalaman 

bekerja) dimasukan kedalam model pengukuran, pengalaman 

memiliki korelasi positif terhadap kinerja kerja (Kalbers dan Cenker, 

2008). Berdasarkan teori motivasi, kinerja kerja yang baik dapat 

dicapai apabila kemampuan (pengetahuan) dan motivasi telah 

tersedia. Walaupun kedua konsep ini saling berhubungan namun 

pengalaman dan pengetahuan tidak boleh disamakan (Quinones, 

Ford, dan Teachout, 1995). 

Komitmen profesi adalah tingkat loyalitas individu pada 

profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. 

Perlunya untuk belajar komitmen professional karena karir 

seseorang merupakan bagian utama dari hidupnya dan komitmen 

profesional mempunyai implikasi penting di tingkat individu dan 

organisasi. Tingkat komitmen profesional mungkin merupakan 

refleksi hubungan akuntan dengan klien, hal tersebut dikarenakan 



 
 

salasalah satu aspek komitmen profesional adalah penerimaan 

norma-norma profesional dan tujuan (Aranya, 1991 dalam Nadiyya, 

2014:15).  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa komitmen profesi pada dasarnya merupakan 

pandangan yang berintikan loyalitas, tekad dan harapan seseorang 

dengan tuntutan oleh sistem nilai atau norma yang akan 

mengarahkan orang tersebut untuk bertindak atau bekerja sesuai 

dengan prosedur-prosedur tertentu dalam menjalankan tugasnya. 

Loyalitas yang dimaksudkan meliputi sebuah keinginan untuk 

memelihara keanggotaan dalam profesi dan kemauan untuk 

menggunakan usaha yang sungguh-sungguh demi kepentingan 

profesi. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Profesi Akuntan 

Publik 

1) Menurut Van Dyne dan Graham (2005, dalam Muchlas, 2008) 

Faktor -faktor yang mempengaruhi komitmen profesi 

adalah: personal, situasional dan posisi. Personal mempunyai 

ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu teliti, ektrovert, berpandangan 

positif (optimis), cendrung lebih komit. 

2) Menurut Steer dan Poter (2003) 



 
 

Komitmen profesi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu: faktor yang berhubungandengan lingkungan 

kerja dan dipengaruhi oleh pekerjaan nya itu sendiri, Semakin 

tinggi level tanggung jawab dan otonomi yang berkaitan dengan 

pekerjaan tersebut, semakin rendah repetitive, dan semakin 

menarik pekerjaan tersebut akan lebih tinggi tingkat komitmen 

yang diperlihatkan oleh individu.  

1.2. Persepsi Profesi Akuntan Publik 

a. Pengertian Persepsi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI,2001) persepsi 

adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dengan menafsirkan pesan. 

Berikut ini beberapa definisi persepsi yang ditemukan para ahli : 

(a) Menurut Young Dalam Adrian (2010) 

Persepsi merupakan sebuah aktivitas berupa mengindra, 

mengintegrasikan, serta memberikan penilaian pada objek-

objek fisik ataupun sosial. Penginderaan tersebut biasanya 

tergantung dari stimulus fisik dan sosial yang berada di dalam 

lingkungannya. Sensari dari lingkungan ini lah yang akan 



 
 

diolah bersama sama dengan hal lainnya yang sudah 

dipelajari sebelumnya, baik berupa harapan, nilai, ingatan, 

sikap dan lainnya. 

(b) Menurut Suranto Aw (2010) 

Persepsi adalah proses internal yang mana telah diakui 

oleh individu ketika menyeleksi dan mengatur stimuli yang 

berasal dari luar. Stimuli ini ditangkap oleh indera yang dimiliki 

seseorang, kemudian secara spontan perasaan dan pikiran 

individu akan memberikan makna dari stimuli yang ada 

tersebut. Secara sederhana, dapat dikatakan jika persepsi 

adalah proses individu dalam memahami hubungan atau 

kontak dengan dunia yang ada di sekelilingnya. 

 

(c) Menurut Tiato dan Titik Trowulan (2010) 

Persepsi merupakan sebuah proses identifikasi atau 

pengenalan pada sesuatu hal yang mana menggunakan 

indera yang dimilikinya. Kesan yang diterima oleh individu ini 

akan sangat bergantung dari semua pengalaman yang sudah 

diperoleh melalui proses belajar, berpikir dan dipengaruhi 

faktor dari individu itu sendiri.   



 
 

  Bagi profesi akuntan publik, persepsi profesi 

merupakan pemahaman seorang auditor terhadap apa yang 

digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan faktor kognitif 

masing-masing individu auditor tersebut sehingga persepsi 

auditor satu dengan yang lain akan berbeda. Apabila seorang 

auditor memiliki persepsi atau pandangan positif terhadap 

profesinya, maka auditor tersebut akan memahami segala 

sesuatu yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya dan 

beranggapan bahwa profesinya merupakan profesi yang 

sangat penting bagi pihak lain sehingga mereka akan 

melakukan apa yang harus dilakukan secara proporsional. 

Sementara itu, apabila seorang auditor memiliki persepsi 

negatif terhadap profesinya maka auditor tersebut akan 

beranggapan bahwa profesi yang digelutinya harus 

menghasilkan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan 

dampaknya bagi pihak lain apabila tidak dilaksanakan sesuai 

dengan kode etik yang berlaku. 

(d) Menurut Walgito dalam Ardianda (2009)  

Persepsi adalah objek yang menimbulkan stimulasi dan 

stimulus mengenai alat indra atau reseptor, persepsi ini 

disebut proses kealaman (fisik). stimulus yang diterima oleh 

alat indra yang dilanjutkan oeh saraf sentrik ke otak. Proses ini 

dinamakan (Fisiologis) kemudian dijadikan suatu proses ke 



 
 

otak, sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima 

dari reseptor itu, dengan demikian taraf terakhir dari persepsi 

adalah individu menyadari apa yang diterima melalui alat indra 

atau reseptor. 

(e) Menurut Ardianda (2009)  

Persepsi sebagai suatu proses yang melibatkan 

pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh 

dan menginterprestasikan stimulus yang ditunjukkan oleh 

panca indra. Persepsi juga merupakan kombinasi faktor dunia 

luar (stimulus fisual) dan diri sendiri (pengetahuan 

sebelumnya). perepsi memiliki dua aspek, yaitu: pengakuan 

pola meliputi identifikasi serangkaian stimulus yang kompleks, 

yang dipengaruhi oleh konteks yang dihadapi dari 

pengalaman masa lalu. Sementara, perhatian merupakan 

konsentrasi dari aktifitas mental yang melibatkan pemrosesan 

lebih lanjut atas suatu stimuli dan dalam waktu bersamaan 

tidak memindahkan stimuli yang lain. 

(f) Menurut Retnowati dalam Putri Nugrahaningsih (2005) 

Persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan 

penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. 

Berdasarkan definisi persepsi diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa persepsi setiap orang atas suatu objek 



 
 

atau peristiwa bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh dua faktor, faktor dalam diri orang tersebut 

(aspek kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus visual). 

singkatnya, persepsi seseorang dipengaruhi oleh objek yang 

diterima panca indera orang tersebut dan bagaimana cara 

orang tersebut “menterjemahkan”  objek itu.      

Menurut Gibson dalam Nugrahaningsih (2005), 

menyatakan ada beberapa faktor penting khusus yang 

menyebabkan perbedaan individual dalam perilaku yaitu 

persepsi, sikap, kepribadian dan belajar. Melalui pemahaman 

persepsi individu, seseorang dapat meramalkan bagaimana 

perilaku individu itu didasarkan pada persepsi mereka 

mengenai apa realita itu, bukan mengenai apa realita itu 

sendiri (Retnowati dalam Nugrahaningsih, 2005). 

 

 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Profesi Akuntan 

Publik 

Persepsi merupakan hal yang bersifat subjektif, yaitu 

melibatkan tafsiran pribadi masing-masing individu, sehingga perlu 

diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal dari dalam individu 

atau dengan kata lain faktor psikologis yang mempengaruhi 

persepsi individu. Faktor-faktor tersebut antara lain: 



 
 

1)   Faktor Objek  

Meliputi ukuran, intensitas dan kontras atau pertentangan. 

Semakin besar ukuran objek tertentu, maka persepsi individu 

terhadap objek tersebut akan semakin jelas dan mudah 

dipahami. Kemudian jika intensitas objek yang dipersepsikan 

semakin sering ditunjukkan, maka objek tersebut semakin 

diperlihatkan sehingga akan semakin mudah untuk 

dipersepsikan. Objek yang semakin bertentangan atau kontras 

dengan sekitarnya akan lebih menarik perhatian orang 

sehingga akan lebih dipersepsikan orang.  

2)   Faktor situasi  

Adalah kondisi lingkungan dimana individu dipersepsikan 

objek tertentu, misalnya hawa panas atau dingin, terang atau 

gelap dan lain-lain serta banyaknya waktu yang digunakan 

individunya untuk mempersepsikan objek tersebut.  

3)   Pentingnya pemahaman mengenai persepsi  

Pemaham mengenai persepsi penting untuk diketahui 

karena persepsi merupakan salah satu variabel penting yang 

mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa perilaku tidak bias lepas dari pengaruh 

individu sendiri dan lingkungannya. Variabel individu meliputi 

faktor-faktor yang ada didalam pribadi individu seperti persepsi, 

sikap, kemampuan dan ketrampilan, keahlian fisik, dan lain-lain. 



 
 

Variabel lingkungan merupakan faktor yang dating dari luar 

individu seperti pengalaman pendidikan, lingkungan sekitar dan 

sebagainya. Melalui pemahaman persepsi individu tertentu, 

seseorang dapat meramalkan bagaimana perilaku individu 

tersebut, dengan kata lain merupakan deteksi awal bagi 

perilaku individu. 

1.3. Kesadaran Etis Akuntan Publik 

a. Pengertian Kesadaran Etis 

Secara umum, etika atau moral adalah suatu cabang ilmu 

filsafat yang berbicara tentang nilai -nilai dan norma yang dapat 

menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya (Drs. H. 

Burhanudin Salam, 2017). Dalam banyak hal, pembahasan 

mengenai etika tidak terlepas dari pembahasan mengenai 

moralitas. 

Akuntan publik dalam menjalankan praktik profesionalnya 

sepenuhnya harus mengikuti aturan etika yang telah ditetapkan 

dengan berbagai konsekuensinya. Namun demikian, pada 

umumnya masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan yang harus 

diikuti oleh akuntan publik sehingga terdapat kesenjangan antara 

harapan masyrakat dan aturan-aturan yang membatasi praktik 

akuntan publik. Hal ini terkadang dapat memunculkan persepsi 

yang salah dari masyarakat terhadap profesi akuntan publik 

(Windsor, 2003, William, 2003 dan Wyman, 2003). 



 
 

Menurut (Muawanah dan Inriantoro, 2001) Kesadan etis 

adalah tanggpan atau peneriamaan sesorang terhadap suatu 

peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang 

kompleks sehingga dia dapat memutuskan apa yang harus dia 

lakukan pada situasi tertentu. 

Termahsyur Lawrence Kohlberg (2011) menyatakan bahwa 

kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan seseorang 

terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses 

penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan apa 

yang harus dia lakukan pada situasi tertentu. Namun sebenarnya 

variabel kognitif kesadaran etis sendiri belum bisa sepenuhnya 

digunakan untuk memprediksi perilaku pengambilan keputusan, 

karena sebenarnya ada variabel lain yang berinteraksi dengan 

kesadaran etis yang mempengaruhi perilaku. Dalam literatur 

behavioral accounting (Siegel dan Marconi, 1989) mengatakan 

bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan cognitive 

style untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Variabel 

personalitas mengacu pada sikap dan keyakinan individual, 

sedangkan cognitive style mengacu pada cara atau metoda dengan 

mana individu menerima, menyimpan, memproses, dan 

mentransformasikan informasi kedalam tindakannya. Selain itu, 

disebutkan juga bahwa kedua aspek ini berhubungan dekat dengan 

keberhasilan maupun kegagalan auditor dalam menjalankan 



 
 

tugasnya. Banyak penelitian mengulas etika dari sudut pandang 

yang berbeda. 

 Peterson (2003) mengatakan bahwa perilaku pegawai 

dipengaruhi oleh fakto situasi dalam organisasi dan fakto individual 

termasuk gender, usia, pendidikan, personaliti, kesempatan untuk 

melakukan tindakan tidak etis, dan pengaruh dari atasannya. 

Etika menurut J.Winaldi (2007:24) etika adalah determinan 

prilaku karena berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan 

motivasi. Sebuah etika merupakan suatu keadaan siap mental, 

yang dipelajari menurut pengalaman, dan menyebabkan timbulnya 

pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap orang-orang dan 

situasi-situasi dengan siapa ia berhubungan. Etika sebagai bidang 

studi dalam menentukan standar untuk membedakan antara 

karakter yang baik dan tidak baik, atau dengan kata lain etika 

merupakan studi normatif tentang berbagai prinsip yang mendasari 

tipe-tipe tindakan manusia.  

Ada sejumlah teori yang mencoba menerangkan 

pembentukan dan perubahan etika seseorang, salah satu teori 

menyatakan bahwa manusia berupaya  untuk mencari suatu 

keselarasan antara keyakinan mereka dan perasaan mereka 

terhadap objekobjek yang dihadapi mereka. maka perubahan etika 



 
 

tergantung dari upaya mengubah perasaan atau keyakinan-

keyakinan tersebut.  

Manusia senantiasa dihadapkan pada kebutuhan untuk 

membuat keputusan yang memiliki konsekuensi bagi diri mereka 

sendiri maupun orang lain. Hal ini  Seringkali disebut dengan  

dilema etika (ethical dilemma) yang berasal dari pilihan yang 

membawa kebaikan pada satu pihak, ternyata tidak membawa 

kebaikan bagi pihak  lain. William C. Boynton dkk, ( 2003:97).   

Menurut Utami, Intiyas & Noegroho, Yefta A.K (2007) motif 

kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan 

karena merupakan sumber dari proses berpikir.  Kesadaran etis 

yang merupakan situasi psikologis individu harus dipertimbangan 

dengan kondisi  personal  yang lebih stabil untuk dapat digunakan 

mengambil keputusan penting dalam situasi konflik audit. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kesadaran etis 

tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran 

etis akuntan publik merupakan pertimbangan moral seorang 

akuntan publik dalm bertindak dan mengambil keputusan. Menurut 

Hurlock (2017) bahwa tahap pengembangan kesadaran moral 

individual adalah cakupan perkembangan pikiran, perasaan, dan 

perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang 



 
 

seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi sengan orang 

lain. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Etis Akuntan 

Publik 

1)     Keinginan akan kestabilan data kepastian serta, 

2) Kompleksitas dan keragaman (Ikhsan dan Ishak 2005:57). 

Keinginan akan kestabilan ini mengaktifkan baik pikiran sadar 

maupun bawah sadar untuk menghindari ketidakstabilan, 

ketidakjelasan, atau ketidakpastian informasi. Motif kesadaran akan 

membantu akuntan publik dalam memprediksi suatu keputusan 

yang tidak terencana dengan baik, agar dapat menghadapi resiko 

dan ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan. 

Akuntan pubik diharuskan menjunjung tinggi etika profesional 

sehingga memberikan kepercayaan publik dan mendorong 

kesadaran akan tanggung jawab akuntan pubik pada transparansi 

laporan. Tanggung jawab ini tergantung pada integritas, dan 

integritas tergantung pada perilaku dan kepercayaan etis. Perilaku 

etis ini dipengaruhi oleh pihak lain sebagai seorang individu dalam 

lingkungan profesinya tanpa memperhatikan perilaku tersebut 

sesuai kode etik atau tidak, sehingga kesadaran etis tergantung 

dari individu. 

Locus of Control. Salah satu variabel kepribadian yang 

membedakan perilaku atau tindakan seseorang dengan orang lain 



 
 

adalah locus of control atau pusat kendali. Locus of control (LOC) 

adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah 

dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi 

padanya (Rotter 1966). Robbins (2010:48) mengatakan locus of 

control adalah, sebagian orang yang meyakini bahwa mereka bisa 

mengendalikan nasib mereka sendiri, yang lain melihat diri mereka 

sebagai pion, yang meyakini bahwa segala hal yang terjadi dalam 

hidup mereka itu semata-mata karena keberuntungan atau 

kebetulan.  Locus of control individual mencerminkan tingkat 

keyakinan seseorang tentang sejauhmana perilaku atau tindakan 

mereka perbuat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang 

mereka alami.  

Pada hakikatnya, manusia digolongkan ke dalam internal 

locus of control dan eksternal locus of control. Individu dengan 

intenal locus of control akan cenderung berperilaku etis dalam 

situasi konflik audit dibanding dengan individu dengan eksternal 

locus of control. Ciri pembawaan internal locus of control adalah 

percaya bahwa hasil dari suatu aktivitas sangat tergantung pada 

usaha dan kerja keras orang itu sendiri. Sedangkan orang dengan 

eksternal locus of control percaya bahwa kejadian dalam hidupnya 

berada di luar kontrolnya, dan mereka yakin bahwa apa yang terjadi 

pada dii mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti takdir, 

keberuntungan, nasib, dan peluang. Auditor dengan eksternal locus 



 
 

of control lebih besar kemungkinan untuk memenuhi permintaan 

klien. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Penulis Judul Hasil 

Kambara dan 

Bastian (2009) 

Etika kerja akuntan 

terhadap  komitmen 

profesi dan komitmen 

organisasi 

Menunjukkan bahwa etika 

kerja akuntan berpengaruh 

positif terhadap komitmen 

profesi dan etika kerja 

akuntan berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi 

Herawati (2007) Pengaruh persepsi 

profesi dan kesadaran 

etis terhadap 

komitmen profesi 

akuntan publik 

menyatakan bahwa 

Persepsi Profesi dan 

Kesadaran Etis  secara 

bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Komitmen Profesi 

Akuntan Publik. 



 
 

Trisnaningsih 

(2003) 

Pengaruh Komitmen 

Profesional Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Auditor 

Menemukan  bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan 

antara komitmen profesi 

terhadap kepuasan kerja 

auditor 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Komitmen profesi akuntan publik menurut Aranya dan Ferris 

(1984: 2) mendefinisikan komitmen sebagai suatu kepercayaan dan 

penerimaan pada tujuan dan nilai dalam suatu organisasi dan/atau 

profesi, kemauan untuk melakukan usaha yang dibutuhkan bagi 

organisasi dan/atau profesi, keinginan untuk menjaga anggota, 

dengan organisasi dan/atau profesi. Ford Dan Richardson (1994) 

dalam telaah empiris pengambilan keputusan etis menyatakan 

bahwa salah satu determinan penting perilaku pengambilan 

keputusan etis adalah factor-faktor yang secara unik berhubungan 

dengan individu pembuat keputusan. Faktor-faktor individual tersebut 

meliputi variabel-variabel yang merupakan ciri pembawaan lahir (sex, 

umur, kebangsaan, dan sebagainya) dan variabel yang merupakan 

hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan manusia. Variabel 

terakhir ini termasuk di dalamnya adalah komitmen profesi. Maka 

dapat dikatakan komitmen profesi merupakan determinan yang 

penting dalam proses pengambilan keputusan dalam dilema etis.  



 
 

Jeffrey dan Weatherholt (1996) menguji hubungan antara 

komitmen profesi pemahaman etika dan sikap ketaatan pada aturan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa akuntan dengan profesi yang kuat, 

perilakunya lebih pengarah pada aturan dibandingkan akuntan 

dengan komitmen profesi yang rendah. Selanjutnya komitmen 

profesi yang kuat berhubungan conventional level pengembangan 

moral.  

Dalam melaksanakan profesinya, seorang auditor diatur oleh 

suatu kode etik akuntan. Kode Etik Akuntan adalah norma perilaku 

yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara 

akuntan dengan teman sejawatnya dan antara profesi dengan 

masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Dalam pasal 1 (ayat 2) 

Kode Etik Akuntan Indonesia: “Setiap anggota harus 

mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya”. Dengan mempertahankan obyektifitas dia akan 

bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak 

tertentu atau kepentingan pribadi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

sebagai organisasi profesi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan 

Publik bertanggung jawab melaksanakan pasal-pasal yang 

tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia (Harahap, 1991). 

Etika profesi bagi praktik akuntan di Indonesia diatur oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur perilaku semua anggotanya 

yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor, diantaranya 



 
 

auditor pemerintah, auditor intern, auditor independent dan profesi 

akuntan lain yaitu akuntan manajemen, dan akuntan sebagai 

pendidik (Mulyadi, 1998). Persepsi sebagai proses seseorang untuk 

memahami lingkungan yang meliputi orang, objek, symbol, dan 

sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses kognitif 

merupakan proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran pribadi 

terhadap rangsangan yang muncul dari objek tertentu. Oleh karena 

tiap-tiap individu memberikan makna yang melibatkan tafsiran 

pribadinya pada objek tertentu, maka masing-masing individu akan 

memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama 

Menurut Gibson (1996: 134).   

Kesadaran Etis secara umum, etika atau moral adalah filsafat, 

ilmu atau disiplin tentang tingkah laku manusia atau konstansi-

konstansi tindakan manusia (Ludigdo dan machfoeds, 1999). Dalam 

banyak hal, pembahasan mengenai etika tidak terlepas dari 

pembahasan mengenai moralitas. Muawanah dan Nur (2001) 

menyatakan bahwa kesadaran etik adalah tanggapan atau 

penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu 

melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat 

memutuskan apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu. 

Namun sebenarnya variabel kognitif kesadaran etis sendiri belum 

bias sepenuhnya digunakan untuk memprediksi perilaku 

pengambilan keputusan, karena sebenarnya ada variabel lain yang 



 
 

berinteraksi dengan kesadaran etis yang mempengaruhi perilaku. 

Dalam literatur behavioral accounting (Siegel dan Marconi, 1989) 

mengatakan bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan 

cognitive style untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Variabel personalitas mengacu pada sikap dan keyakinan individual, 

sedangkan cognitive style mengacu pada cara atau metoda dengan 

mana individu menerima, menyimpan, memproses, dan 

mentransformasikan informasi kedalam tindakannya. Selain itu, 

disebutkan juga bahwa kedua aspek ini berhubungan dekat dengan 

keberhasilan maupun kegagalan auditor dalam menjalankan 

tugasnya. Banyak penelitian mengulas etika dari sudut pandang 

yang berbeda. 

D. Desain Penelitian 

     Variabel Independen                       Variabel Dependen 

 

 

                           Komitmen Profesi 

(Y)                             

                                                                                         

 

 

 

             Gambar 2.1 Desain Penelitian 



 
 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka 

perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1: Persepsi profesi berpengaruh terhadap Komitmen Profesi 

           Akuntan Publik. 

H2: Kesadaran etis berpengaruh terhadap Komitmen profesi 

           Akuntan Publik. 

H3: Pespsi profesi dan kesadaran etis berpengaruh terhadap 

           Komitmen Profesi Akuntan Publik.  

  

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian diartikan sebagai 

berikut: “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah.” Dari pernyataan di atas maka dapat di interpretasikan 

bahwa penelitian merupakan cara ilmiah atau dapat di artikan sebagai 

suatu rangkaian pengamatan atau teknik mencari, memperoleh, 

mengumpulkan, mencatat, data baik primer maupun sekunder yang 

digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian 

menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena atau 

pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau 

data yang diperoleh. 

Sugiyono (2015) metode kuantitatif dinamakan metode 

tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga 

sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut 

sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat 

positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, 

karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan 



 

 

 
 

sebagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan 

statistik.  

B. Operasionalisasi Variabel 

1. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015) variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian terdapat 

empat variabel yang terdiri dari satu variabel dependen dan empat 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah ketepatan pemberian opini akuntan publik sebagai variabel 

independen, sedangkan variabel independen terdiri atas keadilan 

perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Dari 

pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi variabel 

penelitian berdasarkan judul dan landasan teori adalah : 

a. Variabel Independen (X) 

Variabel bebas (independen variable) menurut 

Sugiyono (2015) merupakan Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

(terikat). Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam 

variabel independen adalah : 

1) Persepsi Profesi (X1) 

2)  Kesadaran Etis (X2) 



 

 

 
 

3)  Komitmen Profesi Akuntan Publik 

b. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2015) variabel tergantung (dependent 

variable) adalah Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

beba. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel 

dependen adalah ketepatan pemberian opini akuntan publik. 

2. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang 

digunakan. Terdapat empat variabel yang digunakan dalam analisis 

penelitian ini. Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Komitmen Profesi Akuntan Peblik (Y) 

Komitmen Profesi Akuntan adalah suatu kepercayaan 

dan penerimaan pada tujuan dan nilai dalam suatu organisasi 

dan/atau profesi, kemauan untuk melakukan usaha yang 

dibutuhkan bagi organisasi dan/atau profesi, keinginan untuk 

menjaga anggota, dengan organisasi dan/atau profesi. 

b.   Persepsi Provesi (X1) 

Persepsi profesi adalah  proses seseorang untuk 

memahami lingkungan yang meliputi orang, objek, symbol, 

dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses 

kognitif merupakan proses pemberian arti yang melibatkan 

tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang muncul dari objek 

tertentu 



 

 

 
 

c. Kesadaran Etis (X2) 

Kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan 

seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui 

suatu 

proses 

penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan 

apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu. 

Tabel 3.1 

Jawaban Responden 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Instrumen Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Skala Kuisioner 

Komitmen 

Profesi 

Akuntan 

Publik (Y) 

Anantharaman 

dan Ismail 

Akuntan 

Publik 

Kepedulian dalam 

karir akuntan 

O 

r 

i 

d 

i 

n 

1.1 

Identifikasi dengan 

pekerjaan akuntan 
1.2 

Rasa memiliki 

akuntan 
1.3 

Jawaban Arti Skor / Nilai 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

TS Tidak Setuju 2 

RG Ragu – Ragu  3 

S Setuju 4 

SS Sangat Setuju 5 



 

 

 
 

(2012) 

Komitmen 

profesi pada 

dasarnya 

merupakan 

pandangan 

berintikan 

loyalitas, 

tekad dan 

harapan 

seseorang 

degan 

dituntun oleh 

sistem nilai 

atau norma 

Kertas kerja 
Bebas dari 

kesalahan 

a 

l 
1.4 

Tanggung 

jawab 

Tanggung jawab 

terhadap KAP 
1.5 

Tanggung jawab 

terhadap klien 
1.6 

Pengalaman 

Pengalaman 

menentukan 

kehati-hatian 

profesional, 

kerahasiaan dan 

standar teknis 

1.7 

Kemahiran 

Profesional 

Memiliki 

kemahiran 

profesional dalam 

bidang akuntan 

1.8 

Persepsi 

Profesi (X1) 

Fahalina 

(2007,24) 

Perespsi 

setiap orang 

atas suatu 

obyek bisa 

berbeda-beda. 

Disebabkan 

oleh faktor 

dari dalam diri 

dan faktor dari 

luar 

Pengetahuan 

Pengetahuan 

terhadap prosedur 

 

O 

r 

i 

d 

i 

n 

a 

l 

2.1 

Pemahaman 

Pemahaman 

seorang akuntan 

terhadap apa yang 

digelutinya 

2.2 

Ketidakpastian 

lingkungan 

Kepuasan kerja 2.3 

Prestasi kerja dan 

niat ingin pindah 
2.4 

Kemampuan 

Kemampuan 

beradaptasi 
2.5 

Kemampuan 

menghindari 

tekanan 

2.6 

Profesionalisme 

yang tinggi 
2.7 

Tanggung Pertimbangan 2.8 



 

 

 
 

jawab profesi modal dan 

professional 

Kesadaran 

Etis (X2) 

Fahalina 

Erawati (2007) 

Kesadaran 

etis akuntan 

publik 

merupakan 

pertimbangan 

moral seorang 

akuntan publik 

dalam 

melakukan 

tindakan atau 

membuat 

keputusan 

Kepentingan 

publik 

Pengungkapan 

rahasia klien atau 

informasi rahasia 

perusahaan dan 

pelayanan publik 

 

 

   O 

r 

i 

d 

i 

n 

a 

l 

3.1 

Integritas 

Conflict Of Interest 

dalam penugasan 

akuntan 

3.2 

Obyektifitas 

Mengungkapkan 

semua informasi 

relevan 

3.3 

Pemberian jasa 

profesional 
3.4 

Kompetensi 

dan kehati-

hatian 

profesional 

Menyesuaikan diri 

dengan teknologi 
3.5 

Keahlian dibidang 

akuntansi 
3.6 

Kerahasiaan 

Menghormati 

kerahasiaan 

informasi klien 

3.7 

Perilaku 

profesional 

Berperilaku 

konsisten 
3.8 

Standar teknis 

Melaksanakan 

jasa professional 

berdasarkan 

standar akuntansi 

3.9 

Kewajiban untuk 

melaksanakan 

penugasan 

3.10 

 

C. Populasi dan Sampel 



 

 

 
 

1. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono 2015).  Populasi dalam penelitian ini 

adalah Kantor Akuntan Publik Pratama di Jakarta pusat. jumlah 

Kantor Akuntan Publik secara keseluruhan yang terdaftar dan 

berlokasi di Jakarta pusat adalah 96 Kantor Akuntan Publik. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Sampel tersebut 

menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian yang 

diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan 

teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik convenience nonprobability sampling yang 

artinya mengambil sampel menurut kemudahan untuk mengakses 

sampel tersebut dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai 

peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sampel di 22 

Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Kriteria responden adalah 

sebagai berikut : 

a. Akuntan yang bekerja sebagai senior, supervisor, manajer 

dan partner. 

b. Memiliki latar pendidikan minimal Strata 1 (S1) jurusan 

akuntansi. 

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 



 

 

 
 

Jenis data yang digunakan adalah data subjek, seperti 

persepsi, sikap, dan pengalaman dari seseorang atau sekelompok 

orang yang menjadi subyek penelitian atau responden. Untuk 

lebih spesifiknya data subyek dalam penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengolahan kuesioner 

yang telah diuji validitasnya. Data tersebut kemudian dianalisis 

lebih lanjut sehingga dapat memberikan bukti mengenai hubungan 

atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data  primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung 

dari obyeknya (Purwoto dan Wahyuni, 2009). Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner 

responden yang diberikan secara langsung kepada para auditor di 

beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode survey dengan kuesioner. Kuesioner adalah 

metode yang digunakan untuk memperoleh data primer yang 

relevan dengan obyek penelitian yang berupa serangkaian 

pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai pengaruh faktor-

faktor yang mempengaruhi independensi auditor yang diajukan 

kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuesioner 

disampaikan secara langsung ke lokasi peelitian, yaitu KAP yang 

terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berada di 

Jakarta. 



 

 

 
 

E. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015) mendefinisikan analisis data sebagai 

berikut: “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah : 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan”. 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuisioner (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan 

dalam kuesioner yang sudah dibuat benar-benar dapat 

mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur validitas peneliti melakukan 

korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan 

total skor konstruk (construct). Jika rhitung lebih besar dari rtabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator 

pertanyaan dalam kuesioner adalah valid. Adapun rumus 

untuk menghitung uji validitas adalah sebagai berikut: 

 

   



 

 

 
 

 

Keterangan 

  rxy : Koefisien korelasi produk moment 

  x   : Skor suatu butir/item 

  y   : Skor Total 

  xy : Total perhitungan 

  N  : Jumlah responden 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuisioner (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pernyataan dalam kuesioner mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah 

dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas 

peneliti melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator dengan total skor konstruk (construct). Jika rhitung lebih 

besar dari rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

indikator pertanyaan dalam kuesioner adalah valid. Adapun 

rumus untuk menghitung uji validitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

rix = Koefisien korelasi suatu item 

N = Jumlah subyek 

x = Skor suatu butir/item 



 

 

 
 

i = Skor total 

b. Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk 

(Ghozali, 2006). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam 

kuesioner yang diajukan dalam penelitian dapat dipercaya 

(handal). Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan 

reliable jika masing-masing pertanyaan dijawab secara 

konsisten atau jawaban tidak boleh acak oleh karena masing-

masing pertanyaan hendak mengukur hal yang sama. Untuk 

melakukan pengujian terhadap butir-butir pertanyaan, peneliti 

menggunakan One Shot Method dengan uji statistik 

Cronbach’s Alpha (α). Menurut Nunnally (1967) dalam Ghozali 

(2006) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai CronbachAlpha > 0.70. Sebaliknya jika nilai 

Cronbach Alpha < 0.70 maka instrumen penelitian dari 

konstruk tersebut tidak reliable.Uji reliabilitas dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

Dimana: 

 =  reliabilitas instrumen 

K =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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b =  jumlah varian butir/item 
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tV  =  varian tota  

2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya 

maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Statistik deskriptif adalah penyajian data melalui 

perhitungan mean, media, modus, dan standar deviasi. Yang 

termasuk dalam statistik deskriptif antara lain : 

a. Mean (Rata-Rata Hitung) 

Mean (rata-rata hitung) adalah suatu nilai yang diperoleh 

dengan cara membagi seluruh nilai pengamatan dengan 

banyaknya pengamatan. Mean (rat-rata hitung) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  

X = Mean (Rata-rata) 

Xn = Variabel ke-n 

Xi = Nilai x ke i ke n 

n = Banyak data atau jumlah sampel 

b. Standar Deviasi 

Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah 

disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau data bergolong , 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 



 

 

 
 

)1(

)( 2






n

f
S ii

 

 

Keterangan: 

S = Simpangan baku 

Xi = Nilai X ke I sampai ke n 

X = Rata-rata nilai   

N  = Jumlah Sampel 

c. Range  

Diantara ukuran varians yang paling sederhana dan paling 

mudah dihitung adalah jarak (range). Jika suatu kelompok nilai 

(data) sudah disusun menurut urutan yang terkecil (X1) sampai 

dengan yang terbesar (Xn), maka untuk menghitung nilai jarak 

dipergunakan rumus sebagai berikut : 

Nilai jarak (NJ) = Xn – X1 

Atau 

Nilai Jarak = nilai maksimal – nilai minimum. 

3. Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus 

dilakukan adalah screening terhadap data yang akan diolah. Salah 

satu asumsi yang penggunaan statstik parametrik adalah asumsi 

multivariate normality. Multivariate normality merupakan asumsi 

bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel 

berdistribusi normal. Jika sumsi ini terpenuhi, maka nilai residual 

dari analisis juga berdistribusi normal dan independen. Asumsi 

multivariate normality tidak dapat diuji langsung seketIka oleh 



 

 

 
 

karena itu tidaklah praktis menguji jumlah tak terhingga dari 

kombinasi linear variabel-variabel untuk normalitasnya. 

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah 

awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, 

khususnya jika tujuannya adalan inferensi. Yaitu dengan melihat 

distribusi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun 

normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis 

akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi secara normal 

(menceng ke kiri atau ke kanan) maka hasil uji statistik akan 

terdegradasi. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mrnguji 

normalitas data adalah uji nonparametik Kolmogorov-Smirnov. Uji 

K-S Uji K-S dapat dilakukan dengan membuat hipotesis : 

H0 = data tidak berdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi normal 

Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut 

mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari : 

a. Nilai sign. Atau signifikan atau probabilitas < 0,05 maka 

distribusi data adalah tidak normal. 

b. Nilai sign. Atau signifikan atau probabilitas > 0,05 maka 

distribusi data adalah normal.   

Rumus yang digunakan dalam uji normalitas adalah : 

 

  

 

4. Uji Asumsi Klasik 



 

 

 
 

Untuk mengetahui bentuk model regeresi yang dapat 

dipertangungjawabkan, terdapat beberapa asumsi klasik yang 

harus dipenuhi, yakni antar variabel dengan bebas saling 

berkolerasi tinggi (bebas dari multikolinearitas), bersifat 

homokedasticity atau memiliki variasi eror yang konstan untuk tiap-

tiap variabel bebas, bebas dari gangguan autokorelasi, berdistribusi 

normal. 

Tetapi dalam praktiknya, bisa saja diketemukan suatu model 

regresi yang tidak memenuhi satu atau beberapa asumsi di atas. 

Apabila masalah di atas diketemukan maka perlu dilakukan suatu 

generalisasi terhadap model regresi agar hasil estimasinya dapat 

dipertanggungjawabkan secara statistik. Untuk menghasilkan 

model yang baik, persamaan regresi linear harus dilakukan 

beberapa asumsi klasik diantaranya : 

a. Uji Normalitas Regresi 

Uji normalitas dalam model regresi  bertujuan menguji 

apakah variabel residual berdistribusi normal. Hal ini didukung 

oleh asumsi uji signifikan regresi parsial (uji t) dan uji signifikan 

regresi berganda (uji f) yaitu nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil. 

Dalam menguji kenormalan data, ada dua pendekatan yang 

dapat dilakukan. Bila konstalasi penelitian dalam bentuk korelasi 

(hubungan) dan pengaruh antar variabel, maka kenormalan yang 

diuji yaitu kenormalan galat data taksiran. Galat taksiran data 

merupakan selisih skor idel dibentuk. Seangkan untuk konstanta 



 

 

 
 

penelitian komparasi (perbandingan), maka kenormalan yang diuji 

yaitu kenormalan data amatan. Dalam hal ini terlebih dahulu dicari 

persamaan regresi sederhana, yaitu: 

              Y = a + b1X1  + b2X2 +  e 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat (endegonus) 

X= Variabel bebas (eksegonus) 

a  = Konstanta intersep 

b  = Koefisien regresi Y atas X 

Deteksi uji  normalitas dalam model regresi dengan melihat 

penyebaran titik - titik pada sumbu diagonal dalam grafik  Normal 

P-P Plot Regression Standardized dengan kriteria : 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal dan 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal dan 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikoliniaritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variable bebas. Jika variable bebas saling 

berkorelasi, maka variable-variabel ini tidak otogonal. Variable 

otogonal adalah variable bebas yang nilai korelasi sesama 

variable bebas sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk 



 

 

 
 

mendeteksi ada tidak ya multikolinieritas didalam model regresi, 

digunakan (1) nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variable 

independen (bebas) menjadi variable dependen (terikat) dan 

diregres variable bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable 

bebas lainnya. Dengan kriteria pengambilan keputusan suatu 

model regresi bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

 

1) Mempunyai nilai VIF dibawah 10 

2) Mempunyai nilai tolerance diatas 0,10 

 

Jika variabel bebas dapat memenuhi criteria tersebut maka 

variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan 

multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas 

dapat dihitung dengan rumus (Gujarati, 2003:328) sebagai berikut: 

                

 

Dimana : 

VIF= Variance Inflation Factor 

rxy = Besarnya korelasi antara variabel x dengan     variabel 

y 

Jika terdapat multikolinieritas sempurna akan berakibat 

koefisien regeresi tidak dapat ditentukan, serta standar deviasi 

akan menjadi tak hingga. Sedangkan jika multikolinieritas kurang 

sempurna maka koefisien regresi meskipun berhingga akan 



 

 

 
 

mempunyai standar deviasi yang besar, yang berarti pula koefisien-

koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah. Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model regresi 

adalah dilihat dari korelasi yang cukup tinggi (umumnya > 0,80) 

antar variabel independen, dimana hal ini mengindikasikan adanya 

multikoliniaritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regres 

terjadi ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan 

kepengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Salah satu 

cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

grafiks catter plot antara lain prediksi variable terikat (ZPREID) 

dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2006). Uji Heteroskedastisitas dapat dikaji dengan rumus (Gujarati, 

2003) sebagai berikut:  

 

Kriteria pengujian: 



 

 

 
 

Jika nilai sig > α Varian tidak ada heteroskedastisitas. 

Jika nilai sig < α Varian heteroskedastisitas. 

Apabila terdapat kasus heteroskedastisitas, maka langkah-

langkah dalam mengatasi masalah ini adalah sebagai berikut 

(Supranto, 2007): 

1) Jika  diketahui 

Cara yang paling mudah untuk memecahkan persoalan 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode 

kuadrat tertimbang. Dimana timbangannya  untuk 

mengurangi pengaruh dari nilai observasi yang ekstrim. 

2) Jika  tidak diketahui 

Sebelumnya dibuat berbagai asumsi tentang  dan 

berdasarkan asumsi ini, kemudian membuat transformasi 

terhadap data yang dipergunakan dalam model dengan maksud 

agar data yang sudah dirubah bentuknya mempunyai kesalahan 

pengganggu dengan varian yang tetap sehingga tercapai 

keadaan homokedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat 

diketahui dengan melakukan uji glejser. Jika variabel bebas 

signifikan secara statistic mempengaruhi variabel terikat maka 

ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2005). Uji 

Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 



 

 

 
 

regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

Dasar Pengambilan Keputusan 

1) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai thitung lebih kecil 

dari ttabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

2) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai thitung lebih besar 

dari ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Uji Signifikansi Korelasi Parsial. Perumusan hipotesis : 

Ho :  = 0 (tidak ada hubungan yang signifikan antara 

variabel x dengan variabel y) 

Ha ;  ≠ 0 (ada hubungan yang signifikan antara variabel x 

dengan variabel y) 

1) Statistik Uji 

2
0

1

1

r

knr
t




  

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

k = Jumlah variabel independen  

2) Kriteria uji 

20


tt   ; (n-2); signifikansi H0 ditolak, Ha diterima  

20


tt  ; (n-2); signifikasi H0 diterima, Ha ditolak 

b. Uji Signifikansi Regresi Parsial 



 

 

 
 

Regresi Parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

varibel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Perumusan hipotesis: 

Ho : β1 = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari X1 dan X2 

terhadap Y secara parsial. 

Ha : β1≠0 , berarti ada pengaruh signifikan dari X1 dan X2 

terhadap Y secara parsial.  

1) Statistik uji:  

i

i

sb

b
t 0  

2) Kriteria Uji 

to> ttabel        : signifikan, maka H0 ditolak, Ha diterima. 

to<  ttabel     : tidak signifikan, maka H0 diterima, Ha ditolak. 

c. Uji Signifikansi Regresi Berganda  

Perumusan Hipotesis : 

Ho : β = 0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan 

X2  terhadap Y secara bersama-sama) 

Ha : β ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2  

terhadap Y secara bersama-sama 

1) Statistik uji:  

)1/(Re

/Re
0




knsSS
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2) Kriteria Uji 

Fo> Ftabel        : signifikan, maka H0 ditolak, Ha diterima. 

Fo<  Ftabel     : tidak signifikan, maka H0 diterima, Ha ditolak. 



 

 

 
 

d. Koefisien Determinasi (KD) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel – variabel dependen.  

R2 = %100
2

x
xy

r  

Dimana:  

R2  = koefisien determinasi untuk model regresi variabel x 

xyr  = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Sampel    

1. Deskripsi Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode convenience nonprobability sampling yang 

artinya mengambil sampel menurut kemudahan untuk mengakses 

sampel tersebut dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai 

peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Berdasarkan 

informasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tahun 2013, 

terdapat 68 Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Pusat, sampel 



 

 

 
 

dalam penelitian ini adalah 22 Kantor Akuntan Publik di Jakarta 

Pusat dan hanya 17 Kantor Akuntan Publik yang bersedia untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini.  

Berikut tabel distribusi kuesioner berdasarkan tempat 

penyebaran : 

Tabel 4.1 

Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

No Tempat Riset 
Jumlah 

Penyebaran 
Kuesioner 

Jumlah 
Kuesioner 
Kembali 

Status 

1 KAP Adnan Ali. 7 7 Diterima 

2 
KAP Amachi, Arifin, 
Mardani & Muliadi. 

8 8 Diterima 

3 
KAP Benny, Tony, 
Frans & Daniel. 

7 7 Diterima 

4 
KAP Drs. Benardi & 
Rekan. 

7 7 Diterima 

5 
KAP Drs. Bismar, 
Muntalib & Yunus 

8 8 Diterima 

6 
KAP Budiman, 
Wawan, Pamudji & 
Rekan. 

7 7 Diterima 

7 
KAP Drs. Selamat, 
Ak., BAP. 

7 7 Diterima 

8 
KAP Dra. Ellya 
Noorlisyati & Rekan. 

8 8 Diterima 

9 
KAP Drs. Imam Syafei 
& Rekan. 

7 7 Diterima 

10 
KAP Jamaludin, Ardi, 
Sukimto Dan Rekan. 

7 7 Diterima 

11 
KAP Jansen & 
Ramdan. 

8 8 Diterima 

12 
KAP Joachim Poltak 
Lian Michell Dan 
Rekan. 

7 7 Diterima 

13 
KAP Kosasih, 
Nurdiyaman, Tjahjo & 
Rekan. 

8 8 Diterima 

14 
KAP Maksum, 
Suyamto, Hirdjan & 
Rekan. 

7 7 Diterima 

15 
KAP Drs. Rasin, 
Ichwan & Rekan. 

8 8 Diterima 



 

 

 
 

16 
KAP Richard 
Risambessy & Rekan. 

7 7 Diterima 

17 
KAP Tjahjo, 
Machdjud, Modopuro 
& Rekan. 

7 7 Diterima 

18 
KAP Abubakar Usman 
& Rekan. 

4 0 Ditolak 

19 
KAP Achmad, Rasyid, 
Hiabullah & Jerry. 

3 0 Ditolak 

20 KAP Anton Silalahi 4 0 Ditolak 

21 KAP Arsyad & Rekan 3 0 Ditolak 

22 
KAP Ekamasni, 
Bustaman & Rekan 

4 0 Ditolak 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Responden Persentase (%) 

Kuesioner yang disebar 140 100 

Kuesioner yang tidak kembali 15 10,8 

Kuesioner yang kembali 125 89,2 

Kuesioner yang dapat diolah 125 89,2 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dalam tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang 

disebarkan adalah sebanyak 140 kuesioner dengan jumlah item 

pertanyaan sebanyak 50 butir. Dari 140 kuesioner yang disebarkan 

sebesar 89,2% atau sebanyak 125 kuesioner yang mendapat 

respon, sedangkan sisanya 10,8% atau sebanyak 15 kuesioner 

tidak mendapat respon, sehingga kuesioner yang dapat digunakan 



 

 

 
 

dalam penelitian ini sebanyak 125 kuesioner atau 89,2% dari total 

kuesioner yang disebarkan. 

2. Karakteristik Responden 

Tabel 4.3 

Rincian Karakteristik Responden 

Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

 

Jenis Kelamin 

Pria 87 79 

Wanita 23 21 

Jenjang 

Pendidikan 

S1 94 85 

S2 16 15 

 

Senior / 

Supervisor 
42 38 

Posisi Manajer 53 48 

 
Partner 15 14 

          Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Akuntan Publik yang menjadi responden dalam penelitian ini 

terdiri dari 87 pria (79%) dan 23 wanita (21%). Pendidikan responden 

sebagian besar adalah S1 yaitu sebesar 85%, sedangkan sebesar 

15% adalah lulusan S2. Responden dengan posisi pekerjaan sebagai 

senior auditor adalah 38%, sedangkan yang bekerja sebagai manajer 

sebanyak 48% dan sebanyak 14% bekerja sebagai partner auditor. 

B. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-

rata (mean), standar deviasi dan range. Berdasarkan data yang 

diperoleh, penulis menggunakan statistik deskriptif yang berfungsi 

untuk mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap objek 



 

 

 
 

yang diteliti dan melalui data sampel penelitian, serta hasil 

pengolahan SPSS Versi 24.0 pada tabel tersebut diperoleh: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Range Mean Std. Deviation 

Y 125 24.00 28.4480 7.06246 

X1 125 25.00 27.6240 7.14105 

X2 125 29.00 34.2560 6.97912 

Valid N (listwise) 125    

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

a. Komitmen Profesi Akuntan Publik (Y) 

Untuk variabel komitmen profesi akuntan publik diperoleh 

nilai rentang datanya (range) adalah 24,00. Selanjutnya 

untuk  mean yang diperoleh sebesar 28,4480, nilai ini 

mencerminkan bahwa ketepatan pemberian opini akuntan 

publik tergolong sedang. Untuk nilai standar deviasi yaitu 

7,06246, yang lebih kecil dari nilai mean mencerminkan 

bahwa data variabel komitmen Profesi akuntan publik 

terdistribusi normal. 

b. Persepsi Profesi (X1) 

Untuk variabel Persepsi profesi diperoleh nilai rentang 

datanya (range) adalah 25,00. Selanjutnya untuk  mean 

yang diperoleh sebesar 27,6240, nilai ini mencerminkan 

bahwa etika profesi tergolong sedang. Untuk nilai standar 

deviasi yaitu 7,14105, yang lebih kecil dari nilai mean 



 

 

 
 

mencerminkan bahwa data variabel Persepsi profesi 

terdistribusi normal. 

c. Kesadaran Etis (X2) 

Untuk variabel  kesadaran etis diperoleh nilai rentang 

datanya (range) adalah 29,00. Selanjutnya untuk mean 

yang diperoleh sebesar 34,2560, nilai ini mencerminkan 

bahwa  keahlian audit tergolong sedang. Untuk nilai standar 

deviasi yaitu 6,97912 yang lebih kecil dari nilai mean 

mencerminkan bahwa data variabel kesadaran etis 

terdistribusi normal. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya 

suatu kuisioner (Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pernyataan dalam kuesioner mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah 

dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur 

oleh peneliti. Suatu butir pernyataan dapat dikatakan valid 

apabila rhitung > rtabel, dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari 

pengujian validitas untuk variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Komitmen Profesi Akuntan Publik (Y) 

Item rhitung rtabel Keterangan 



 

 

 
 

Item 1 0,712 0,1757 Valid 

Item 2 0,759 0,1757 Valid 

Item 3 0,709 0,1757 Valid 

Item 4 0,796 0,1757 Valid 

Item 5 0,653 0,1757 Valid 

Item 6 0,732 0,1757 Valid 

Item 7 0,659 0,1757 Valid 

Item 8 0,731 0,1757 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.5 variabel komitmen profesi akuntan 

publik (Y) memiliki nilai rhitung yang lebih besar dari pada 0,1757  

yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel 

komitmen profesi akuntan publik (Y) dinyatakan valid. Seluruh 

item pertanyaan ini akan dipakai dalam penelitian berikutnya. 

 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Etika Profesi (X1) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Item 1 0,718 0,1757 Valid 

Item 2 0,763 0,1757 Valid 

Item 3 0,774 0,1757 Valid 

Item 4 0,770 0,1757 Valid 

Item 5 0,749 0,1757 Valid 

Item 6 0,733 0,1757 Valid 

Item 7 0,684 0,1757 Valid 

Item 8 0,629 0,1757 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 



 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 variabel persepsi profesi (X1) 

memiliki nilai rhitung lebih besar daripada 0,1757 yang berarti 

bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel skeptisisme 

profesional (X1) dinyatakan valid. Seluruh item pertanyaan ini 

akan dipakai dalam penelitian berikutnya. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Kesadaran Etis (X2) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Item 1 0,460 0,1757 Valid 

Item 2 0,466 0,1757 Valid 

Item 3 0,532 0,1757 Valid 

Item 4 0,531 0,1757 Valid 

Item 5 0,508 0,1757 Valid 

Item 6 0,417 0,1757 Valid 

Item 7 0,446 0,1757 Valid 

Item 8 0,378 0,1757 Valid 

Item 9 0,401 0,1757 Valid 

Item 10 0,370 0,1757 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 variabel kesadaran etis (X2) 

memiliki nilai rhitung lebih besar daripada 0,1757  yang berarti 

bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel kesadaran etis 

(X2) dinyatakan valid. Seluruh item pertanyaan ini akan dipakai 

dalam penelitian berikutnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Profesi Akuntan Publik (Y) 



 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.914 .914 8 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil pengujian terhadap reliabilitas 

kuesioner menghasilkan angka Cronbach’s Alpha lebih besar 

dari 0.7 yaitu sebesar 0,914, berdasarkan hasil ini juga dapat 

disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel komitmen 

profesi akuntan publik (Y) teruji reliabilitasnya. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Profesi (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.914 .914 8 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengujian terhadap reliabilitas 

kuesioner menghasilkan angka Cronbach’s Alpha lebih besar 



 

 

 
 

dari 0.7 yaitu sebesar 0,914, berdasarkan hasil ini juga dapat 

disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel persepsi 

profesi (X1) teruji reliabilitasnya. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Etis (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.783 .783 10 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil pengujian terhadap 

reliabilitas kuesioner menghasilkan angka Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0.7 yaitu sebesar 0,783, berdasarkan hasil ini 

juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel 

kesadaran etis (X2) teruji reliabilitasnya. 

3. Uji Normalitas Data 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.43949555 

Most Extreme Differences Absolute .047 

Positive .047 



 

 

 
 

Negative -.033 

Test Statistic .047 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Berdasarkan Tabel 4.11 Melalui hasil output One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat bahwa data hasil penerapan 

kuesioner berdistribusi normal karena hasil Asymp. Sig variabel 

independen maupun dependen lebih besar dari α=0,05.  

 

 

 

 

 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Regresi 

Gambar 4.1 

Grafik P Plot 



 

 

 
 

 

                 Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Dari grafik P-Plot di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti dan mendekati garis diagonal. Ini menunjukkan 

bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

 

 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 



 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 .912 1.096 

X2 .912 1.096 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows         

Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.12, 

diperoleh hasil VIF untuk variabel persepsi profesi sebesar 

1,096, dan kesadaran etis sebesar 1,096, dimana kurang dari 

10 dan nilai tolerance variabel persepsi profesi sebesar 0,912, 

dan kesadaran etis sebesar 0,912, dimana lebih dari. 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas antar variabel bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.2 

Uji Scatterplot 



 

 

 
 

 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Berdasarkan hasil dari gambar 4.2, terlihat bahwa tidak 

ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah angka 0. Sehingga dapat disimpulkan instrumen yang 

digunakan tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

 

 

5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.13 

Analisis Regresi Linear Berganda 



 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.968 2.763  2.522 .013 

X1 .557 .072 .563 7.714 .000 

X2 .178 .074 .176 2.407 .018 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Dari tabel  4.13 maka model regresi yang dapat dibentuk 

adalah: 

Y = + b1X1 + b2X2 +  

Y =  6,968+ 0,557X1 + 0,178X2 +  

Dengan mengacu pada persamaan regresi yang diperoleh maka 

model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Nilai koefisien konstanta (a) sebesar 6,968 hal ini berarti bahwa 

apabila nilai variabel independen 0, maka tingkat atau 

besarnya variabel dependen sebesar 6,968.  

b. Nilai koefisien untuk persepsi profesi (X1) β1 = 0,557 berarti bahwa 

apabila etika profesi (X1) naik sebesar 1, sementara variabel 

independen lainnya tetap maka komitmen profesi akuntan 

publik (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,557 dan 

sebaliknya apabila persepsi profesi (X1) terjadi penurunan 

sebesar 1, sementara variabel independen lainnya tetap maka 

komitmen profesi akuntan publik (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,557.  



 

 

 
 

c. Nilai koefisien untuk kesadaran etis (X2) β2 = 0,178 berarti bahwa 

apabila  kesadaran etis (X2) naik sebesar 1, sementara variabel 

independen lainnya tetap maka opini akuntan publik (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,178 dan sebaliknya apabila 

kesadaran etis (X2) terjadi penurunan sebesar 1, sementara 

variabel independen lainnya tetap maka komitmen profesi 

akuntan publik (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,178.  

6. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Pertama (H1) 

1) Uji Signifikan Korelasi Parsial 

Tabel 4.14 

Korelasi Parsial Persepsi Profesi (X1) Dengan Komitmen 

Profesi Akuntan Publik (Y) 

Correlations 

Control Variables Y X1 

X2 Y Correlation 1.000 .573 

Significance (2-tailed) . .000 

Df 0 122 

X1 Correlation .573 1.000 

Significance (2-tailed) .000 . 

Df 122 0 

 Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.16 

didapat korelasi antara persepsi profesi (X1) dengan  

komitmen profesi akuntan publik (Y) dimana kesadaran etis 

(X2) dikendalikan (dibuat tetap) adalah 0,573. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara 



 

 

 
 

persepsi profesi (X1) dengan kesadaran etis (Y) kesadaran 

etis (X2) dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah 

hubungan adalah positif karena nilai r positif, artinya semakin 

tinggi persepsi profesi (X1) maka semakin meningkat 

komitmen profesi akuntan publik (Y). Nilai P value (0,000 < 

0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwa ada hubungan secara 

signifikan antara persepsi profesi (X1) dengan komitmen 

profesi akuntan publik (Y) jika kesadaran etis (X2) 

dikendalikan (dibuat tetap). Hal ini dapat berarti terdapat 

hubungan yang signifikan, jadi dalam kasus ini dapat 

disimpulkan bahwa persepsi profesi (X1) berhubungan 

terhadap kesadaran profesi (Y) pada KAP. 

2) Uji Signifikansi Regresi Parsial 

Dari hasil uji signifikansi Regresi Berganda pada tabel 

4.13 diperoleh thitung untuk variabel persepsi profesi (X1) 

adalah sebesar 7,714 dengan nilai signifikansi 0,000. ttabel 

untuk tingkat signifikansinya 2,5% dan jumlah sampel 125 

adalah 1,97912 sehingga thitung > ttabel  (7,714 > 1,97912) 

dengan nilai signifikansi 0,000 < taraf signifikansi 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi thitung > ttabel dapat 

disimpulkan bahwa persepsi profesi (X1) memiliki pengaruh 

terhadap kesadaran etis (Y). 

 

 

 

b. Uji Hipotesis Kedua (H2) 



 

 

 
 

1) Uji Signifikan Korelasi Parsial 

Tabel 4.15 

Korelasi Parsial Kesadaran Etis (X2) Dengan Komitmen Profesi 

Akuntan Publik (Y) 

Correlations 

Control Variables Y X2 

X1 Y Correlation 1.000 .213 

Significance (2-tailed) . .018 

Df 0 122 

X2 Correlation .213 1.000 

Significance (2-tailed) .018 . 

Df 122 0 

             Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

Dari hasil analisis korelasi parsial pada tabel 4.15 didapat 

korelasi antara kesadaran etis (X2) dengan komitmen profesi 

akuntan publik (Y) dimana persepsi profesi (X1) dikendalikan 

(dibuat tetap) adalah 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang rendah antara kesadaran etis (X2) dengan 

komitmen profesi akuntan publik  (Y) dimana persepsi profesi (X1) 

dikendalikan (dibuat tetap). Sedangkan arah hubungan adalah 

positif karena nilai r positif, artinya semakin tinggi kesadaran etis 

(X2) maka semakin meningkat komitmen profesi akuntan publik 

(Y). Nilai P value (0,018 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya bahwa 

ada hubungan secara signifikan antara kesadaran etis (X2) 

dengan komitmen persepsi akuntan publik (Y) jika kesadaran etis 

(X2) dikendalikan (dibuat tetap). Hal ini dapat berarti terdapat 

hubungan yang signifikan, jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan 



 

 

 
 

bahwa kesadaran (X2) berhubungan terhadap komitmen profesi 

akuntan publik (Y) pada KAP. 

2) Uji Signifikan Regresi Parsial 

Dari hasil uji signifikansi Regresi Berganda pada tabel 

4.13 diperoleh thitung untuk variabel kesadaran etis (X2) 

adalah sebesar 2,407 dengan nilai signifikansi 0,018. ttabel 

untuk tingkat signifikansinya 2,5% dan jumlah sampel 125 

adalah 1,97912 sehingga thitung > ttabel  (2,407 > 1,97912) 

dengan nilai signifikansi 0,018 < taraf signifikansi 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi thitung > ttabel dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran etis (X2) memiliki pengaruh 

terhadap komitmen profesi akuntan publik (Y). 

 

c. Uji Hipotesis Ketiga (H3) 

1) Uji Signifikansi Korelasi Berganda 

Korelasi berganda digunakan untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara persepsi profesi (X1), kesadaran 

etis (X2) mempunyai hubungan yang signifikan dengan  

komitmen profesi akuntan publik (Y), terdapat dua variabel x 

dan satu variabel y.  

 

 

 

 

 

Tabel 4.16 



 

 

 
 

Hasil Signifikansi Korelasi Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .638
a
 .407 .397 5.48390 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

                           Sumber : SPSS Versi 24.0 for window 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 

0,638. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

sedang antara persepsi profesi (X1), kesadaran etis (X2) 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan  komitmen 

profesi akuntan publik (Y). 

2) Uji Sginifikan Regresi Berganda 

Tabel 4.17 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2515.986 2 1257.993 41.831 .000
b
 

Residual 3668.926 122 30.073   

Total 6184.912 124    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber : SPSS Versi 24.0 for window 

Dari hasil uji signifikansi Regresi Berganda pada tabel 

4.17 diperoleh Fhitung > Ftabel (41,831 > 2,68), maka hipotesis 

keempat (H4) diterima artinya ada pengaruh secara 

signifikan secara bersama-sama antara persepsi profesi 



 

 

 
 

(X1), kesadaran etis (X2) terhadap komitmen profesi akuntan 

publik (Y). 

d. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan tabel 4.16 menyatakan bahwa nilai adjusted  

R-Square sebesar 0,397, artinya besarnya koefisien determinasi 

sebesar 0,397 hal ini menyatakan bahwa variabel independen 

menjelaskan variabel dependen sebesar 39,7%. Sementara 

sisanya sebesar 60,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam variabel penelitian ini, dimana faktor lain 

tersebut contohnya independensi, komitmen professional dan 

lain-lain. 

C. Pembahasan 

1. Hipotesis Pertama (H1) 

Nilai koefisien sebesar 0,557 yang menandakan bahwa 

persepsi profesi (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap 

komitmen profesi akuntan publik (Y). Nilai siginifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 yang berarti persepsi profesi (X1) mempunyai 

pengaruh positif secara siginifikan terhadap komitmen profesi 

akuntan publik (Y). Menurut Gibson (1996: 134), persepsi sebagai 

proses seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi 

orang, objek, symbol, dan sebagainya yang melibatkan proses 

kognitif. Proses kognitif merupakan proses pemberian arti yang 

melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang muncul dari 

objek tertentu. Oleh karena tiap-tiap individu memberikan makna 

yang melibatkan tafsiran pribadinya pada objek tertentu, maka 



 

 

 
 

masing-masing individu akan memiliki persepsi yang berbeda 

meskipun melihat objek yang sama. 

 persepsi profesi merupakan pemahaman seorang auditor 

terhadap apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan 

faktor kognitif masing-masing individu auditor tersebut sehingga 

persepsi auditor satu dengan yang lain akan berbeda. Apabila 

seorang auditor memiliki persepsi atau pandangan positif terhadap 

profesinya, maka auditor tersebut akan memahami segala sesuatu 

yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya dan beranggapan 

bahwa profesinya merupakan profesi yang sangat penting bagi 

pihak lain sehingga mereka akan melakukan apa yang harus 

dilakukan secara proporsional. Sementara itu, apabila seorang 

auditor memiliki persepsi negatif terhadap profesinya maka auditor 

tersebut akan beranggapan bahwa profesi yang harus 

menghasilkan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dampaknya 

bagi pihak lain apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan kode etik 

yang berlaku 

2. Hipotesis Kedua (H2) 

Nilai koefisien sebesar 0,178 yang menandakan bahwa 

kesadaran etis (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap 

komitmen profesi akuntan publik (Y). Nilai siginifikansi sebesar 

0,018 < 0,05 yang berarti kesadaran etis (X2) mempunyai pengaruh 

positif secara siginifikan terhadap komitmen profesi akuntan publik 

(Y). Bersamaan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya 

pengembangan dan kesadaran etik auditor, muncul sejumlah 

penelitain akademis yang mencurahkan perhatiannya pada 



 

 

 
 

masalah ini. Seperti yang dikutip Muawanah dan Nur (2001) dari 

penelitian Louwers et. al. (1997) yang berusaha menguraikan dan 

mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etik 

akuntan (auditor). Dalam literatur Behavioral Accounting disebutkan 

bahwa variabel personalitas dapat berinteraksi dengan cognitive 

style untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (Siegel dan 

Marconi, 1989: 344). Variabel personalitas (komitmen profesi) 

mengacu pada sikap dan keyakinan individual, sedangkan cognitive 

style (kesadaran etik) mengacu pada cara atau metode dengan 

mana individu menerima, menyimpan, memproses dan 

mentransformasikan informasi kedalam tindakanya. Individu 

dengan tipe personalitas yang sama biasa memiliki cognitive style 

yang berbeda, sehingga perilakunya juga bisa berbeda. 

Selanjutnya juga disebutkan bahwa kedua aspek ini berhubungan 

dekat dengan keberhasilan maupun kegagalan auditor dalam 

menjalankan tugasnya.  

3. Hipotesis Ketiga (H3)  

Nilai statistik F sebesar 41,831 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti persepsi profesi (X1), kesadaran 

etis (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen profesi akuntan publik (Y). nilai 

adjusted R-Square sebesar 0,397, artinya besarnya koefisien 

determinasi sebesar 0,397 hal ini menyatakan bahwa variabel 

independen menjelaskan variabel dependen sebesar 39,7%. 

Sementara sisanya sebesar 60,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini, dimana faktor 



 

 

 
 

lain tersebut contohnya independensi, komitmen professional dan 

lain-lain. Hal ini sama dengan penelitian terdahulu (Herawati, 2007) 

yang meneliti tentang pengaruh persepsi profesi dan kesadaran etis 

terhadap komitmen profesi akuntan publik. Bahwa Persepsi Profesi 

dan Kesadaran Etis  secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Komitmen Profesi Akuntan Publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab IV maka yang menjadi 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji signifikansi Regresi Berganda persepsi 

profesi (X1) nilai signifikansi 0,000 < taraf signifikansi 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi thitung > ttabel dapat disimpulkan 

bahwa persepsi profesi (X1) memiliki pengaruh terhadap 

komitmen profesi akuntan publik (Y). Dengan adanya pengaruh 

positif antara persepsi profesi dengan  komitmen profesi akuntan 

publik hal ini menunjukkan bahwa semakin seorang auditor 

mematuhi dan memegang teguh persepsi profesi, maka 

komitmen profesi yang diberikannya akan semakin tepat dan 

berkualitas. 

2. Berdasarkan hasil nilai koefisien sebesar 0,178 yang 

menandakan bahwa kesadaran etis (X2) mempunyai pengaruh 

positif terhadap komitmen profesi akuntan publik (Y). Nilai 

siginifikansi sebesar 0,018 < 0,05 yang berarti kesadaran etis (X2) 

mempunyai pengaruh positif secara siginifikan terhadap 

komitmen profesi akuntan publik (Y). Bersamaan dengan 

munculnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan dan 



 

 

 
 

kesadaran etik auditor, muncul sejumlah penelitain akademis 

yang mencurahkan perhatiannya pada masalah ini.  

3. Nilai statistik F sebesar 41,831 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 yang berarti profesi profesi (X1), kesadaran etis (X2) 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap komitmen profesi akuntan publik (Y). 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka implikasi penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. persepsi profesi merupakan pemahaman seorang akuntan publik 

terhadap apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan 

faktor kognitif masing-masing individu akuntan publik tersebut 

sehingga persepsi akuntan satu dengan yang lain akan berbeda. 

Apabila seorang akuntan publik memiliki persepsi atau 

pandangan positif terhadap profesinya, maka akuntan tersebut 

akan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi 

yang digelutinya dan beranggapan bahwa profesinya merupakan 

profesi yang sangat penting bagi pihak lain sehingga mereka 

akan melakukan apa yang harus dilakukan secara proporsional. 

2. Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik adalah 

lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai 

wadah bagi akuntan publik memiliki peran yang penting dalam 

memberikan jasa professional independennya kepada klien agar 

dapat meningkatkan kualitas informasi para pembuat keputusan. 

3. Pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang dalam 

menetapkan kebijakan mengenai izin pendirian suatu lembaga 



 

 

 
 

salah satunya Kantor Akuntan Publik (KAP). Keberadaan KAP 

sebagai lembaga atau wadah bagi akuntan publik diharapkan 

dapat membantu satu entitas dalam memeriksa laporan 

keuangan agar semua informasi yang dibutuhkan tidak 

menyesatkan para pengguna informasi keuangan. Apabila terjadi 

suatu tindakan yang menyebabkan kerugian berbagai pihak maka 

Pemerintah berhak mencabut izin pendirian suatu lembaga 

tersebut.  

C. Saran 

1. Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan 

ini, yaitu dengan meneliti variabel lain, seperti independensi, peran 

gender dan variabel lainnya yang diduga juga memiliki hubungan 

terhadap komitmen profesi akuntan publik dalam audit laporan 

keuangan. 

b. Diharapkan dapat memperbanyak responden khususnya untuk 

akunt yang level senior, manager bahkan seorang partner. 

2. Bagi Akuntan. 

Seorang akuntan dituntut harus memiliki kemahiran profesional dalam 

bidang akuntan. Apabila seorang akuntan tidak memiliki kemahiran  

maka pos–pos dalam laporan keuangan pun tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Ketidakmahiran akuntan yang tinggi akan 

menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. 

Oleh karena itu, akuntan publik harus memiliki kemahiran profesional 

yang tinggi dalam penugasannya. 

3. Kantor Akuntan Publik.  



 

 

 
 

Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memberikan penugasan yang lebih 

banyak kepada para auditornya agar dapat menambah pengalaman 

mereka dalam mengaudit. 
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LAMPIRAN 1: KUISIONER 

 
A. Identitas Responden 

 
Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya 

mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi data-data 

berikut: 

 
 

Nama : …………………………………  

Nama Kantor : …………………………………  

Jenis Kelamin :          Laki-laki                   Perempuan 

Umur : ………………tahun  

Posisi Terakhir :          Auditor Senior/Supervisor  



 

 

 
 

            Manajer  

            Partner  

Pendidikan Terakhir :          D3                              D4                         S1 

            S2                              S3 

Pengalaman Kerja :          < 1 tahun                1-3 tahun 

            3-10 tahun                > 10 tahun 

 
B. Mohon Bapak/Ibu/saudara/ menjawab pertanyaan dibawah ini 

dengan memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang 
paling sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara.  

 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju   

TS : Tidak Setuju   

R : Ragu-ragu   

S : Setuju   

SS : Sangat Setuju   



 

 

 
 

 

1. KOMITMEN PROFESI (Y) 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

1.1 

Profesi sebagai seorang akuntan 

publik memberi semangat bagi saya 

untuk mencapai prestasi kerja 

     

1.2 

Saya memiliki persepsi positif 

terhadap pekerjaan saya dimana itu 

membuat saya bekerja secara 

profesional  

     

1.3 
Saya bangga menjadi seorang 

akuntan 

     

1.4 

Dalam pencatatan akuntansi 

seharusnya tidak ada kesalahan 

sehinggainformasi yang disajikan 

benar-benar akurat 

     

1.5 
Saya mempunyai tanggung jawab 

terhadap KAP tempat saya bekerja 

     

1.6 
Saya mempunyai tanggung jawab 

terhadap klien saya 

     

1.7 
Lama bekerja mempengaruhi saya 

dalam profesi saya 

     

1.8 
Saya harus mahir dalam bidang 

profesi yang saya geluti 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. PERSEPSI PROFESI (X1) 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

2.1 

Dalam menjalankan tugas sebagai 

akuntan saya harus memiliki 

pengetahuan terkait prosedur 

pelaksanaan 

     

2.2 

Sebagai seorang akuntan harus 

bekerja dalam standar yang sudah 

diberikan 

     

2.3 
Saya merasa puas dengan prestasi 

kerja saya sebagai seorang akuntan 

     

2.4 

Saya memiliki prestasi kerja yang baik 

dan berkomitmen untuk tetap bekerja 

di KAP tempat saya bekerja 

     

2.5 

Seorang akuntan harus mampu 

menghindari tekanan-tekanan yang 

mempengaruhi kinerja kerja 

     

2.6 

Dalam melaksanakan tugas sebagai 

akuntan publik harus menjamin 

bahwa laporan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan 

     

2.7 

Saya selalu meningkatkan dan 

memelihara imej profesi saya sebagai 

seorang akuntan 

     

2.8 
Saya sebagai akuntan publik harus 

menjujung tinggi etika profesional 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. KESADARAN ETIS (X2) 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

3.1 
Saya memegang teguh komitmen 

profesi saat menjalankan tugas 

     

3.2 

Sebagai seorang akuntan seharusnya 

tidak terlibar dalam usaha atau 

pekerjaan lain yang menimbulkan 

pertentangan kepentingan dalam 

pelaksanaan jasa profesional 

     

3.3 

Walaupun akuntan bekerja dalam 

berbagai situsi kepastian yang 

berbeda namun akuntan harus 

menunjukan obyektifitas dalam 

berbagai situasi  

     

3.4 

Akuntan boleh menrima atau 

menawarkan hadiah atau 

entertainment terhadap orang-orang 

yang berhubungan dengannya yang 

dapat menimbulkan pengaruh tertentu 

terhadap pertimbangan 

profesionalnya 

     

3.5 

Sebagai seorang akuntan publik saya 

harus menyesuaikan diri terhadap 

perkembangan teknologi informasi 

     

3.6 

Akuntan bertanggung jawab untuk 

menentukan kompetensi atau menilai 

apakah pendidikan, pengalaman dan 

pertimbangan yang diperlukan 

memadai untuk tanggungjawab yang 

harus dipenuhi 

     

3.7 Saya menjaga kerahasiaan data klien      

3.8 
Akuntan harus berperilaku konsisten 

dengan reputasi profesi yang baik dan 

     



 

 

 
 

menjauhi tindakan yang dapat 

mendiskreditkan profesi 

3.9 

Akuntan melaksanakan jasa 

profesionalnya sesuai dengan standar 

teknis dan standar profesional yang 

relefan 

     

3.10 

Saya memiliki kewajiban dalam 

menjalankan tugas sesuai dengan 

aturan etika yang sudah ditentukan 

     



 

 

 
 

LAMPIRAN III : HASIL SPSS 

 

                                       Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Mean Std. Deviation 

Opini Akuntan Publik 110 36 42.16 10.634 

Etika Profesi 110 45 53.55 13.762 

Keahlian Auditor 110 36 42.16 10.634 

Sistem Informasi Akuntansi 110 27 31.74 7.993 

Valid N (listwise) 110    

Sumber: SPSS Versi 24.0 for windows 

 

Hasil Uji Validitas Komitmen Profesi Akuntan Publik (Y) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y_1 38,65 94,745 ,898 ,822 ,979 

Y_2 38,65 94,745 ,889 ,827 ,979 

Y_3 38,66 95,216 ,890 ,809 ,979 

Y_4 38,63 94,896 ,899 ,829 ,979 

Y_5 38,67 95,305 ,895 ,830 ,979 

Y_6 38,65 94,779 ,887 ,819 ,979 

Y_7 38,61 95,451 ,888 ,816 ,979 

Y_8 38,65 94,889 ,899 ,844 ,979 

Y_9 38,64 95,078 ,889 ,821 ,979 

Y_10 38,63 95,153 ,894 ,844 ,979 

Y_11 38,67 96,185 ,863 ,758 ,979 

Y_12 38,69 95,922 ,879 ,797 ,979 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hasil Uji Validitas Persepsi Profesi (X1) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1_1 50,03 163,458 ,903 ,861 ,985 

X1_2 49,98 164,550 ,903 ,889 ,985 

X1_3 49,95 163,805 ,918 ,890 ,985 

X1_4 50,00 164,073 ,921 ,869 ,985 

X1_5 49,99 165,110 ,906 ,842 ,985 

X1_6 49,98 164,403 ,918 ,887 ,985 

X1_7 49,98 164,844 ,908 ,865 ,985 

X1_8 49,99 167,073 ,888 ,827 ,985 

X1_9 49,95 165,383 ,897 ,844 ,985 

X1_10 49,98 165,963 ,889 ,807 ,985 

X1_11 49,98 165,963 ,898 ,848 ,985 

X1_12 49,96 166,109 ,893 ,828 ,985 

X1_13 50,03 164,889 ,895 ,831 ,985 

X1_14 49,99 165,532 ,897 ,824 ,985 

X1_15 49,95 165,970 ,891 ,808 ,985 

 

Hasil Uji Validitas Kesadaran Etis (X2) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2_1 38,65 94,451 ,896 ,819 ,979 

X2_2 38,65 94,671 ,893 ,816 ,979 

X2_3 38,65 95,589 ,878 ,800 ,979 

X2_4 38,65 95,020 ,892 ,827 ,979 

X2_5 38,65 95,405 ,889 ,808 ,979 

X2_6 38,66 94,867 ,900 ,829 ,979 

X2_7 38,62 95,284 ,887 ,816 ,979 

X2_8 38,65 94,650 ,903 ,835 ,978 

X2_9 38,63 95,282 ,887 ,793 ,979 

X2_10 38,65 95,549 ,890 ,822 ,979 

X2_11 38,65 95,586 ,888 ,804 ,979 



 

 

 
 

X2_12 38,70 96,010 ,864 ,778 ,979 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Profesi Akuntan Publik (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.981 12 

 

Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Profesi (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.986 15 

 

Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Etis (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.981 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Opini 

Akuntan 

Publik 

Etika 

Profesi 

Keahlian 

Auditor 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

N 110 110 110 110 

Normal Parameters
a,b

 Mean 42.16 53.55 42.16 31.74 

Std. Deviation 10.634 13.762 10.634 7.993 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .070 .081 .070 .074 

Positive .070 .073 .070 .073 

Negative -.070 -.081 -.070 -.074 

Test Statistic .070 .081 .070 .074 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .071
c
 .200

c,d
 .174

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Uji Normalitas Regresi 

Grafik P Plot 

Normal P -P Plot of Regression Standardized Residual 

  Dependent Variable: Komitmen Profesi Akuntan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hasil Uji 

Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

            Uji Heteroskedastisitas 

            Uji Scatterplot 

                                         Scartterplot 

             Dependent Variable: Komitmen Profesi Akuntan Publik 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Etika Profesi .668 1.497 

Keahlian Auditor .685 1.460 

Sitem Informasi Akuntansi .792 1.262 

a. Dependent Variable: Komitmen Profesi Akuntan Publik 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.914 4.304  2.768 .007 

Etika Profesi .202 .075 .261 2.684 .008 

Keahlian Auditor .226 .096 .226 2.351 .021 

Sistem Informasi Akuntansi .312 .119 .234 2.620 .010 

a. Dependent Variable: Opini Akuntan Publik 

 

 

 

                    Uji Signifikan Korelasi Parsial 

                 Korelasi Parsial Persepsi Profesi (X1) Dengan Komitmen 

Profesi Akuntan Publik (Y) 

Correlations 

Control Variables 
Etika 

Profesi 
Opini Akuntan 

Publik 

Keahlian Auditor & 
Sistem Informasi 
Akuntansi 

Etika 
Profesi 

Correlation 1.000 .252 

Significance (2-tailed) . .008 

Df 0 106 

Opini 
Akuntan 
Publik 

Correlation .252 1.000 

Significance (2-tailed) .008 . 

Df 106 0 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Korelasi Parsial Kesadaran Etis (X2) Dengan Komitmen Profesi 

Akuntan Publik (Y) 

Correlations 

Control Variables 

Keahlian 

Auditor 

Opini Akuntan 

Publik 

Etika Profesi & 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Keahlian 

Auditor 

Correlation 1.000 .223 

Significance (2-tailed) . .021 

Df 0 106 

Opini Akuntan 

Publik 

Correlation .223 1.000 

Significance (2-tailed) .021 . 

Df 106 0 

 

 

 

 

Hasil Signifikansi Korelasi Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .573
a
 .328 .309 8.837 

a. Predictors: (Constant), Persepsi Profesi, Kesadaran Etis 

 

Signifikansi Regresi Berganda 
 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4048.340 3 1349.447 17.278 .000
b
 

Residual 8278.714 106 78.101   

Total 12327.055 109    

a. Dependent Variable: Komitmen Profesi Akuntan Publik 

b. Predictors: (Constant), Persepsi Profesi, Kesadaran Etis 


