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SARI 

 

Khomsatun, Martin. 2016. “Analisis Pengaruh Perkembangan Moral dan 

Pengalaman Audit terhadap Perilaku Etis Auditor Inspektorat”. Skripsi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. 

Asrori, MS. 

 

Kata Kunci: Perkembangan Moral Pra Konvensional, Perkembangan Moral 

Konvensional, Perkembangan Moral Pasca Konvensional, 

Pengalaman Audit, Perilaku Etis. 

 

Perilaku etis Auditor Inspektorat merupakan tingkah laku atau tanggapan 

auditor tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan kode 

etik auditor intern pemerintah. Perilaku etis dianalisis melalui perkembangan 

moral dan pengalaman audit seorang auditor. Berdasarkan teori perkembangan 

moral kognitif dari Kohlberg, perkembangan moral terdiri dari tahapan pra 

konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh perkembangan moral dan perkembangan 

pengalaman audit terhadap perilaku etis auditor Inspektorat.  

Penelitian menggunakan studi populasi (sensus) dengan unit analisis 

Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 auditor sebagai 

responden penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode 

analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan 

Partial Least Square (PLS) dengan alat analisis SmartPLS v3.0. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai R-square 0,892. Nilai t-statistik sebesar 

4,925 untuk perkembangan moral pra konvensional, 3,609 untuk perkembangan 

moral konvensional, 5,323 untuk perkembangan moral pasca konvensional, serta 

2,082 untuk perkembangan pengalaman audit yang masing-masing nilainya lebih 

besar dari t-tabel sebesar 1.691. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan moral pra konvensional, perkembangan moral konvensional, 

perkembangan moral pasca konvensional, dan perkembangan pengalaman audit 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis auditor 

Inspektorat. 
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ABSTRACT 

 

Khomsatun, Martin. 2016. “Analysis of the effect of morality development and 

audit experiences towards ethical behaviour of Inspectorate auditor”. Final 

Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Supervisor Drs. Asrori, MS. 

 

Keywords: The development of pre-conventional morality, the development 

of conventional morality, the development of post-conventional 

morality, audit experiences, ethical behaviour.  

 

Ethical behaviour of Inspectorat Auditor is an auditor behaviour or 

perception related to their comprehensive understanding and the implementation 

of audit task in accordance with code of ethics of Government Internal Auditor. 

Ethical behaviour was analized by morality development and audit experinces of 

an Auditor.  According to cognitif morality development theory by Kohlberg, 

Morality development devided into pre-conventional, conventional and post-

conventional stages. This research aims to analyze the effect of morality 

development and the development of audit experiences towards ethical behaviour 

of Inpectorate Auditor.  

This research was using population study (sensus) with 35 analysis unit of 

Inpectorate Auditor in Central Java province as respondent. The data collected by 

using questionaire. The analysis method used were Structural Equation Modelling 

(SEM) and Partial Least Square (PLS), with SmartPLS v3.0 as analysis tools.  

The result showed that R-square was 0.892. T-statistics of pre-

conventional morality development was 4.925, conventional morality was 3.609 

and 5.323 for post-conventional morality development. Meanwhile, the 

development of auditor experience was 2.082. Each number was greater than t-

table that showed 1.691.  

According to the results, it could be concluded that the development of 

pre-conventional morality, the development of conventional morality, the 

development of post-conventional morality and the development of audit 

experiences have had positive and significant affect towards the ethical behaviour 

of Inspectorate Auditor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Etika dalam dunia bisnis ekonomi dan profesi sangat krusial dan banyak 

menarik perhatian publik. Etika perilaku sebuah bisnis dapat membentuk nilai dan 

norma perilaku baik untuk karyawan ataupun pimpinan dimata pihak luar 

perusahaan, serta dapat membangun hubungan baik didalam kondisi bisnis yang 

kondusif. Pelaku dalam lingkungan bisnis yang memiliki perilaku etis seyogyanya 

memperhatikan beberapa hal mulai dari pengendalian diri secara individual, 

memprioritaskan tanggung jawab sosial, dan berkompetisi secara sehat, untuk 

bisnis yang berkelanjutan.  

 Meningkatnya perhatian publik terkait etika dalam dunia perbisnisan 

khususnya terkait posisi seorang akuntan tak lepas dari adanya kecurangan- 

kecurangan yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap akuntan mulai 

goyah. Kasus pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan 

memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai 

moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya 

(Ludigdo, 1999 dalam Bakri, dan Hasnawati 2015). Perilaku seorang individu 

merupakan peranan yang cukup penting dalam menjalankan sebuah pekerjaan  

apapun, salah satunya akuntansi. Jadi, akuntansi bukanlah sesuatu yang bersifat 

statis, melainkan sesuatu yang akan selalu berkembang sepanjang waktu seiring 
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dengan perkembangan lingkungannya (termasuk perilaku) agar dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya (Lubis, 2014:12). 

Akuntansi keperilakuan menurut Bamber menekankan pada pertimbangan 

dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor, pengaruh dari fungsi akuntansi 

dan fungsi auditing terhadap perilaku (Suartana 2010:1). Penelitian dalam ranah 

akuntansi mayoritas membahas proses akuntansi yang tidak jauh dari output 

sebuah prosesnya, misalkan sebuah laporan keuangan. Hasil dari sebuah proses 

akuntansi sejatinya bukan sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas 

prosedur akuntansi saja, melainkan menyangkut juga pada seperti apa perilaku 

orang-orang yang menjalankan prosedur akuntansi tersebut. 

Lingkungan pemerintahan  melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan 

atas kegiatannya dalam rangka mewujudkan good governance. Perilaku yang 

kurang etis dari setiap elemen di lingkungan pemerintah menjadi salah satu 

penyebab kurang optimalnya pencapaian good governance dalam pemerintahan. 

Korupsi merupakan salah satu fenomena yang masih tinggi di lingkungan 

pemerintah yang mencerminkan kurang etisnya perilaku para pejabat atau 

pegawainya. Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi semester I dan II 

tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), masih 

menunjukkan tingkat tindak pidana korupsi khususnya di sektor keuangan daerah 

dan instansi pemerintah daerah yang tinggi 

Berkaitan dengan uraian diatas tindak pidana korupsi yang terjadi pada 

semester I tahun 2014 sektor keuangan daerah menduduki peringkat kedua dengan 

kasus tertinggi setelah sektor infrastruktur sebanyak 60 kasus korupsi. Beralih 
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pada semester II sektor keuangan daerah masih menduduki peringkat kedua 

dengan kasus yang lebih banyak yakni sebanyak 74 kasus korupsi. Korupsi yang 

terjadi tidak berkurang namun bertambah hanya dalam peralihan semester dalam 

satu tahun yang sama. Ringkasan tindak pidana korupsi berdasarkan sektor tahun 

2014 pada semester I dan semester II dari laporan tren pemberantasan korupsi 

2014 yang dikeluarkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) disajikan dalam 

gambar 1.1 berikut ini: 

Gambar 1.1 Korupsi Berdasarkan Sektor 

Sumber: Laporan tren pemberantasan korupsi ICW semester I dan II tahun 2014 

 Beralih pada kasus korupsi yang dikelompokkan berdasarkan instansi yang 

terjadi di tahun 2014 pada semester I instansi pemerintah daerah berada pada 

urutan pertama dengan kasus terbanyak, yakni sejumlah 97 kasus. Semester II 
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tahun 2014 instansi pemerintah daerah menunjukkan tren tindak pidana korupsi 

yang meningkat sejumlah 108 kasus. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi 

berdasarkan sektor, korupsi yang terjadi tidak mengalami penurunan melainkan 

mengalami peningkatan. Untuk memperjelas uraian diatas Ringkasan tindak 

pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2014 pada semester I dan semester II 

dari laporan tren pemberantasan korupsi 2014 yang dikeluarkan oleh Indonesian 

Corruption Watch (ICW) disajikan dalam gambar 1.2 berikut ini: 

Gambar 1.2 Korupsi Berdasarkan Instansi 

Sumber: Laporan tren pemberantasan korupsi ICW semester I dan II tahun 2014 

Pada tren pemberantasan korupsi semester I 2015, ICW membagi jenis 

korupsi berdasarkan dua bidang utama, yakni infrastruktur dan non-infrastruktur. 

55%  atau 169 kasus yang diproses termasuk di wilayah non-infrastruktur dengan 
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kerugian negara sebesar Rp 411,4 miliar. Korupsi non-infrastruktur banyak terjadi 

di sektor keuangan daerah dengan 96 kasus (potensi kerugian negara Rp 356 

miliar). Kasus yang terjadi di sektor keuangan daerah selalu meningkat mulai dari 

semester I, II tahun 2014 sampai dengan semester I tahun 2015, jika diruntutkan 

kasus yang terjadi mulai dari 60, 74, dan 96 kasus. Berdasarkan data tindak pidana 

korupsi di atas, terlihat masih tingginya kecurangan yang ada dan tidak menutup 

kemungkinan hal tersebut terjadi karena kurang efektifnya fungsi pengawasan di 

lingkungan pemerintah. 

Inspektorat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007, sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai 

mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013-2018, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota. Inspektorat juga 

melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: audit atau pemeriksaan, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan pengawasan lain.  

Aturan perilaku etika seorang auditor internal pemerintah atau yang 

disebut kode etik juga sudah dikeluarkan secara khusus oleh Asosiasi Auditor 

Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 
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Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (KE-AIPI). Kode etik 

ini disusun agar menjadi pedoman yang selalu diprioritaskan dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sebagai seorang auditor internal pemerintah. Prinsip etika 

auditor internal pemerintah berjumlah enam aturan etika, yaitu: integritas, 

objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional.  

Sejalan dengan salah satu visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu 

terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Etisnya perilaku sumber daya 

manusia yang tersedia akan menambah sisi kekuatan lingkungan internal 

Inspektorat, dimana pejabat terkait khususnya auditor akan melaksanakan tugas 

dan kewajibannya dengan menjunjung tinggi perilaku etis guna menghasilkan 

pekerjaan yang memuaskan baik untuk internal atau eksternal Inspektorat. Namun  

masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan 

norma audit yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.1 tentang analisis 

kelemahan lingkungan internal Inspektorat, dalam Renstra Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah 2013-2018 berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Analisis Kelemahan Lingkungan Internal Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

Aspek Kekuatan Kelemahan 

Kelembagaan 1. Program pendidikan dan 

pelatihan dibidang 

pengawasan secara periodik; 

2. Adanya kerjasama yang baik 

antara Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah dengan BPKP 

terutama untuk kegiatan diklat 

pengawasan dan sinergi 

pengawasan. 

1. Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja (SOTK) yang 

belum mengarah pada 

spesifikasi bidang 

urusan pemerintahan; 

2. Pola hubungan kerja 

jabatan fungsional, yaitu 

PFA dan P2UPD 

yangbelum jelas. 

Sumber Daya 

Manusia 

Kualitas sumber daya manusia 

(SDM) aparatur pengawas yang 

dimiliki dilihat dari tingkat 

pendidikan formal dan 

penjenjangan auditor sangat 

tinggi. 

3. Terbatasnya kualitas dan 

kuantitas tenaga 

pengawas (PFA dan 

P2UPD); 

4. Masih adanya perilaku 

tenaga pemeriksa yang 

belum mencerminkan 

kode etik dan norma 

audit yang berlaku. 

Sumber: Renstra Inspektorat provinsi Jawa Tengah 2013- 2018. 

 Fenomena lain yang bersumber dari harian online Tempo pada tanggal 5 

Agustus 2015 ialah adanya hasil audit BPK tertanggal 15 Mei 2015 atas laporan 

penggunan anggaran Jateng 2014 masih menemukan berbagai persoalan dalam 

penyaluran hibah. BPK juga menemukan belasan penerima hibah pada 2014 ada 

ketidaksesuaian pemberian hibah, mulai dari alamat tidak sesuai, sususan 

pengurus hanya formalitas, adanya pungutan hingga dana digunakan secara 

sembarangan. Hal tersebut menjadi sebuah gap mengingat adanya pernyataan 

yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terkait 

koordinasi dan sinegisitas pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah 

(APIP) yang belum berjalan dengan baik, dimana sinergi antara Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat kabupaten/kota terhadap pelaksanaan 

pengawasan dana-dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
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Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota atau masyarakat yang menerima dana 

bantuan sosial/ hibah perlu lebih diperdayakan. 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti perilaku etis auditor Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah, selaku auditor internal pemerintah. Sasaran auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh fenomena gap yang sudah 

dipaparkan peneliti dalam bahasan sebelumnya. Auditor inspektorat memiliki 

peranan yang cukup penting dalam hal pemeriksaan dan pengawasan lembaga 

pemerintah kabupaten/ kota. Keterkaitan tindak pidana korupsi dengan perilaku 

auditor dikarenakan auditor inspektorat sebagai pihak yang melakukan 

pengawasan terhadap lembaga atau pemerintah di kabupaten/ kota. Perilaku etis 

auditor inspektorat menjadikan hasil pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan 

lembaga pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih baik. Pemeriksaan dan 

pengawasan yang baik akan meminimalisasi tindak kecurangan yang masih marak 

dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. 

 Menurut Lawrence, Weber dan Post dalam Agoes (2014:27) etika 

merupakan suatu konsepsi tentang perilaku benar atau salah yang menjelaskan 

kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak dan berkaitan dengan 

hubungan manusia yang fundamental. Pertimbangan-pertimbangan moral yang 

beretika akan selalu menjadi prioritas utama dalam melakukan sebuah pekerjaan. 

Perilaku etis akan menciptakan seseorang yang lebih bertanggung jawab dan tidak 

hanya fokus kepada keuntungan pribadi semata sebagai hasil dari pekerjaan, 
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namun juga sebuah kebermanfaatannya baik untuk dirinya sendiri, orang lain dan 

juga untuk tempat mereka bekerja. 

Perilaku seorang individu secara mendasar dipengaruhi oleh bagaimana 

perkembangan moral di setiap tahapannya. Perkembangan moral merupakan 

karakteristik personal yang dipengaruhi faktor kondisional. Hal ini terlihat bahwa 

perkembangan moral berkembang selaras dengan bertambahnya usia, yang diikuti 

juga dengan penambahan pengalamannya (Setiawan, 2011). Perkembangan moral 

menurut teori dari Kohlberg dalam Febrianty (2011) terbagi menjadi 

perkembangan moral pra konvensional, perkembangan moral konvensional dan  

perkembangan moral pasca konvensional. Teorinya, semakin berkembangnya 

moral seseorang akan menjadikan seseorang untuk lebih berperilaku baik atau 

berperilaku etis.  

Penelitian sebelumnya Setiawan (2011) menunjukkan bahwa 

perkembangan moral berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

disfungsional. Berbeda dengan Faisal (2007) melakukan penelitian dengan judul 

tekanan pengaruh sosial dalam menjelaskan hubungan moral reasoning terhadap 

keputuasan auditor, dimana hasil dari penelitiannya perkembangan moral auditor 

tidak mempengaruhi keputusan auditor yang berada dibawah tekanan sosial. 

Penelitian Sari (2015) dan Setiawan (2011) tersebut menggunakan variabel 

perkembangan moral secara utuh satu kesatuan tanpa memperhatikan 

pengaruhnya dari masing masing tingkatan tahap perkembangan moral. Sama 

halnya dengan hasil dari penelitian Sari (2015) juga menunjukkan bahwa 

perkembangan moral berpengaruh terhadap perilaku. Persamaan penelitian ini 
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dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel 

perkembangan moral dalam meneliti sebuah perilaku, namun perbedaannya yaitu 

perilaku yang diteliti di sini ialah perilaku etis bukan perilaku disfungsional. 

Adapun perbedaannya yaitu variabel perkembangan moral dianalisis 

pengaruhnya secara lebih mendetail tahapan demi tahapan serta pengaruhnya 

terhadap perilaku seseorang. Perkembangan moral dianalisis pengaruhnya secara 

lebih mendetail tahapan demi tahapan karena setiap tahapan memiliki dua 

orientasi yang berbeda-beda. Masing-masing orientasi disetiap tahapan 

berdasarkan teori perkembangan moral dari Kohlberg. Perbedaan lainnya terkait 

dengan responden penelitian, dimana peneliti akan mengambil responden dari 

Auditor internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Auditor internal tersebut ialah 

auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Penelitian 

sebelumnya dari Setiawan (2011) dan Sari (2015) mengambil responden 

Mahasiswa, peneliti berasumsi bahwa dengan responden penelitian seorang 

auditor akan lebih menggambarkan hasil yang lebih menunjang dalam  ranah 

penelitian perilaku seorang auditor terkait aspek akuntansi keperilakuan. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan melakukan 

analisa dan pengujian mengenai “Analisis Pengaruh Perkembangan Moral dan 

Pengalaman Audit terhadap Perilaku Etis Auditor Inspektorat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
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1. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa di Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang 

berlaku. 

2. Tindak pidana korupsi semester I dan II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh 

Indonesian Corruption Watch (ICW), masih menunjukkan tingkat tindak 

pidana korupsi yang tinggi khususnya di sektor keuangan daerah dan 

instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan kurang etisnya perilaku 

para pejabat atau pegawai terkait termasuk auditor Inspektorat. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

dibatasi topik permasalahan yaitu meneliti pengaruh terhadap Perilaku Etis 

Auditor Inspektorat, yang akan dibatasi beberapa variabel pengaruhnya. Variabel 

yang akan digunakan untuk menilai pengaruh Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

adalah Perkembangan moral pra konvensional, Perkembangan moral 

konvensional, Perkembangan moral pasca konvensional, dan Perkembangan 

pengalaman audit. 

Pembatasan waktu penelitian ini ialah bulan Mei 2015, dengan 

menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada Auditor Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah selaku auditor intern pemerintahan di wilayah Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

 



12 
 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan-pertanyaan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perkembangan moral pra konvensional berpengaruh terhadap perilaku 

etis auditor inspektorat? 

2. Apakah perkembangan moral konvensional berpengaruh terhadap perilaku etis 

auditor inspektorat? 

3. Apakah perkembangan moral pasca konvensional berpengaruh terhadap 

perilaku etis auditor inspektorat?  

4. Apakah perkembangan pengalaman audit berpengaruh terhadap perilaku etis 

auditor inspektorat? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perkembangan moral pra 

konvensional terhadap perilaku etis auditor inspektorat. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perkembangan moral konvensional 

terhadap perilaku etis auditor inspektorat. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perkembangan moral pasca 

konvensional terhadap perilaku etis auditor inspektorat. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perkembangan pengalaman audit 

terhadap perilaku etis auditor inspektorat 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah ilmu bagi para akademisi dengan hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini dan sebagai referensi penelitian selanjutnya, 

dengan harapan ada pengembangan serta inovasi yang lebih bagus lagi 

dalam model penelitiannya yang belum pernah diuji agar mendapatkan 

hasil penelitian yang dapat lebih berkembang dari penelitian sebelumnya. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi auditor diharapkan dapat menambah motivasi serta wawasan 

auditor agar lebih memperhatikan dan menaati lagi terkait kode etik 

pekerjaan yang sudah ditetetapkan. Bagi Inspektorat diharapkan dapat 

menjadi tambahan evaluasi dan pertimbangan untuk menciptakan auditor 

inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang lebih kompeten 

dengan hasil kerja yang maksimal, serta dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Inspektorat sebagai lembaga yang melakukan 

pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara, khususnya di 

daerah atau wilayah kerja yang bersangkutan. 

 

a. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian pada penelitian ini yaitu penggunaan variabel 

penelitian yang belum pernah diteliti secara lebih rinci dalam variabel bebas atau 

variabel independennya. Variabel independen yang diteliti secara lebih rinci dan 
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detail yaitu perkembangan moral pra konvensional, perkembangan moral 

konvensional, dan perkembangan moral pasca konvensional. Penelitian 

sebelumnya yang menggunakan variabel perkembangan moral sudah pernah 

diteliti, seperti yang dilakukan oleh Sari (2015) dan Setiawan (2011) namun hanya 

menggunakan satu variabel perkembangan moral saja tanpa diteliti secara lebih 

rinci dan detail. 

Penelitian ini juga memiliki kebaruan terkait pemilihan objek penelitian, 

yakni Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Penelitian sebelumnya yang 

menggunakan auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai responden 

penelitian belum ada yang meneliti perilaku etis auditor. Rahadhitya (2015) 

meneliti terkait efektivitas audit internal, Kartikasari (2012) meneliti terkait 

sensitivitas etika. Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang 

akan meneliti pengaruh perkembangan moral terhadap perilaku etis auditor 

Inspektorat, dengan menambahkan variabel perkembangan pengalaman audit 

dengan rujukan teori perkembangan moral kognitif dan teori atribusi yang 

menyangkut perilaku seseorang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Grand Theory 

2.1.1  Teori Perkembangan Moral Kognitif 

Teori perkembangan moral kognitif merupakan sebuah teori yang 

dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1969. Teori perkembangan 

moral kognitif ini kemudian disebut dengan istilah teori Kohlberg yang 

mendeskripsikan tiga level penalaran moral individu (Papalia et, al. 2008:563). 

Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku 

etis. Landasan dari mayoritas studi akuntansi yang dicurahkan pada perilaku etis 

akuntan adalah psikologi moral reasoning. Kohlberg dalam Lubis (2014: 336) 

menjelaskan kesamaan tiga tingkatan ini dengan tiga jenis hubungan yang berbeda 

diantara diri, aturan dan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil studinya, 

menyatakan bahwa perkembangan moralitas pada dasarnya dapat dilukiskan 

dengan tingkatan, tahapan dan ciri-ciri perkembangannya.  

Papalia et, all. (2008) menjelaskan moralitas pra konvensional merupakan 

level pertama teori perkembangan moral Kohlberg dimana kontrolnya masih 

eksternal. Moral konvensional merupakan level kedua teori perkembangan moral 

Kohlberg dimana standar figur otoritas sudah terinternalisasikan. Moralitas pasca 

konvensional merupakan level ketiga perkembangan moral Kohlberg dimana 

seseorang sudah mengikuti prinsip moral internal dan dapat memutuskan diantara 

standar moral yang berlawanan. Ringkasnya penjelasan untuk setiap tahapan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika
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perkembangan moral akan ditampilkan dalam tabel 2.1 tentang perkembangan 

moral Kohlberg sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Perkembangan Moral Kohlberg 

Tingkatan Tahapan Perkembangan Moral 

1.Preconventional level 

(Tingkat I) 

1.The punishment obedience orientation 

Individu berusaha menghindari hukuman, menaruh 

respect karena melihat sifat pemberi aturan yang 

bersangkutan. 

2.The instrumental relativist orientation 

Sesuatu dipandang benar jika memuaskan dirinya, 

juga orang lain. Serta berusaha menyesuaikan diri 

untuk memperoleh hadiah atau pujian. 

2.Conventional level  

(Tingkat II) 

3.The interpersonal concordance orientation 

Suatu perilaku dipandang baik jika menyenangkan, 

dan dapat membantu orang lain. Serta berusaha 

menyesuaikan diri untuk menghindari celaan dari 

orang lain. 

4.Authority and social order maintaining orientation 

Perilaku yang benar ialah menunaikan tugas dan 

kewajiban, menghargai waktu serta 

mempertahankan peraturan yang berlaku. 

3.Postconventional level 

(Tingkat III) 

5.The social contract legalistic orientation 

Pelaksanaan undang-undang dan hak-hak individu 

diuji secara kritis. Aturan yang diterima masyarakat 

bernilai penting dan prosedur penyusunan aturan di 

tekankan secara rasional. 

6.The universal ethical principle orientation. 

Kebenaran didefinisikan atas kesesuaiannya dengan 

kata hati, prinsip-prinsip etika yang logis dan 

komprehensif. Pengakuan atas hak dan nilai asasi 

manusia dan individu. 

Sumber: Makmun, 2012 

Relevansinya dengan perilaku etis auditor menurut teori perkembangan 

moral ialah semakin berkembang moral seseorang seiring bertambahnya usia akan 

menjadikan perilakunya menjadi lebih etis. Karena internalisasi otoritas dan 
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pemahaman terkait keadilan, prinsip dan hak individu akan meningkat selaras 

dengan level moralitas yang mengalami kenaikan level penalarannya. 

2.1.2 Teori Atribusi 

Teori atribusi merupakan teori perilaku individu yang dikembangkan oleh 

Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi dijelaskan dalam  Lubis (2014) 

merupakan sebuah teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang 

menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori ini 

merupakan salah satu teori dalam riset keperilakuan yang dapat dijadikan 

landasan mempelajari dan meneliti perilaku individu. Terdapat tiga peran-peran 

perilaku penentu atribusi dalam menentukan apakah penyebab perilaku secara 

internal atau eksternal yaitu perbedaan (distinctiveness), konsensus (consensus), 

dan konsistensi (consistency). Masing-masing peran penentu atribusi tersebut 

dijelaskan dalam uraian dibawah ini: 

1. Perbedaan (distinctiveness) 

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam 

berbagai keadaan. Apakah perilaku individu dalam suatu situasi tidak seperti apa 

yang dia perlihatkan pada situasi lain? Jika perilaku adalah tidak biasa pengamat 

mungkin membuat satu atribusi eksternal. Jika tindakan ini biasa, pengamat  

mungkin akan menilai seperti disebabkan oleh pertimbangan internal. 

2. Konsensus (consensus) 

Mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan 

dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan 

pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita 
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dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus 

tinggi, satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang, namun jika 

perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, anda akan menyimpulkan bahwa 

penyebab perilaku individu adalah internal. 

3. Konsistensi (consistency) 

Jika seorang individu yang melakukan tindakan dan diulangi sepanjang 

waktu, maka kebiasaan tindakan individu tersebut merupakan atribut penyebab 

internal. 

 Perkembangan moral yang tinggi dan didukung dengan perkembangan 

pengalaman audit tinggi yang dimiliki auditor memiliki kecenderungan untuk 

berperilaku etis. Sedangkan perkembangan moral yang rendah dan kurangnya 

pengalaman audit seorang auditor memiliki kecenderungan untuk berperilaku 

tidak etis. Terdapat dua faktor dari keadaan tersebut berdasarkan teori atribusi, 

pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri seorang auditor dan 

merupakan kendali dari dirinya sendiri yang akan mementukan akan berperilaku 

etis ataukah tidak mereka dalam melakukan tugas audit. Kedua yaitu faktor 

eksternal yang meliputi kondisi sosial yang ada di lingkungan masyarakat, 

lingkungan mereka bekerja dan faktor lainnya dimana perilaku seorang auditor 

terjadi tanpa adanya pengaruh dari dalam diri auditor itu sendiri melainkan karena 

faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. 
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2.2 Etika dan Moral 

Etika memiliki makna falsafah moral, yang dalam bahasa lain adalah 

ethica. Menurut Bertens dalam Agoes (2014:26) etika memiliki dua pengertian, 

sebagai praksis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praksis berarti nilai-nilai dan 

norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, 

sederhananya sama artinya dengan moral atau moralitas. Etika sebagai refleksi 

merupakan pemikiran moral. Wheelwright (1959) dalam Onyebuchi (2011) 

menjelaskan etika sebagai studi sistematis atas sebuah aturan yang didasarkan 

pada prinsip moral, refleksi sebuah pilihan, dan standar-standar pada aturan yang 

benar dan salah.  

Keraf dalam Febrianty (2011) mendeskripsikan etika secara harafiah 

berasal dari kata Yunani, ethos (jamaknya ta etha), yang artinya sama dengan 

moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini kemudian 

menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku 

yang baik dan buruk. Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen 

moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan tersebut 

merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi terkait yang 

biasa disebut sebagai kode etik (Lubis 2014, 61). 

Berkaitan dengan etika profesi, Chua et al. (1994) dalam Hamiseno (2010) 

mengemukakan bahwa etika profesional berkaitan dengan perilaku moral. 

Perilaku moral di sini lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola 

etis yang diharapkan untuk profesi tertentu. Kanter (2001) dalam Agoes (2014) 

menjelaskan moral berasal dari kata latin mos (bentuk tunggal) atau mores (bentuk 
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jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara 

hidup. Mangunhardjana (1996) menjelaskan arti moralitas sebagai mutu baik-

buruknya manusia sebagai manusia. Dengan moralitas, mutu manusia sebagai 

manusia dipertaruhkan. Moralitas yang rendah membuat mutu manusia rendah, 

berlaku sebaliknya. Beberapa konsep yang ada kaitannya dengan pemahaman 

terkait moral yang dijelaskan dalam Agoes (2014) yakni: 

1. Perilaku moral (moral behavior). Perilaku moral merupakan perilaku yang 

mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini berarti 

adat kebiasaan atau tradisi. 

2. Perilaku tidak bermoral (immoral behavior). Perilaku tidak bermoral berarti 

perilaku yang gagal memenuhi harapan kelompok sosial tersebut. 

Ketidakpatuhan ini bukan ketidakmampuan memahami harapan kelompok 

tersebut, tetapi lebih disebabkan ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok 

sosial tersebut, atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhinya. 

3. Perilaku di luar kesadaran moral (unmoral behavior). Perilaku di luar 

kesadaran moral adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok 

sosial yang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam 

memahami harapan kelompok sosial. 

4. Perkembangan moral (moral development). Perkembangan moral bergantung 

pada perkembangan intelektual seseorang. Perkembangan moral ada 

hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan intelektual tersebut. Apabila 

kemampuan persepsi atau kemampuan pemahaman seorang individu 

meningkat, maka perkembangan moral tersebut juga meningkat. 
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Etika dan moral erat kaitannya dengan paham utilitarianisme dan paham 

deontologi. Paham utilitarianisme dipelopori oleh David Hume (1711-1776) 

kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill 

(1806-1873). Utilitarianisme berasal dari kata latin utilis yang berarti bermanfaat, 

paham ini disebut juga sebagai paham teleologis. Paham utulitarianisme 

dijelaskan oleh Bertens dalam Agoes (2014) bahwa suatu tindakan dapat 

dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota 

masyarakat. Jadi ukuran baik atau tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, 

konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu. 

 Paham yang kedua yakni paham deontologi yang dipelopori oleh 

Immanuel Kant (1724-1804). Paradigma deontologi ini sangat berbeda dari paham 

utilitarianisme. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban, 

dimana etis atau tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan 

tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut melainkan etisnya suatu 

tindakan itu memang sudah menjadi suatu kewajiban mutlak setiap manusia 

(Agoes, 2014).  

 Kedua paham tersebut menggambarkan bagaimana suatu tindakan itu 

dapat dikatakan etis atau tidak menurut pandangan masing-masing. 

Berkembangnya moral seseorang yang diiringi dengan meningkatnya pengalaman 

kerja akan memunculkan suatu tindakan baik secara langsung atau tidak yang 

manfaatnya atau konsekuensi dari tindakan itu dirasakan oleh orang lain sebagai 

suatu tindakan yang baik (etis) atau bahkan buruk (tidak etis). Hal ini sejalan 

dengan paham utilitarianisme yang menilai etis dari manfaat atau konsekuensi 
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suatu tindakan terkait. Berbeda halnya dengan paham deontology dimana 

seseorang seharusnya bertindak atau bertingkah laku dalam pekerjaannya sesuai 

dengan pemahaman kode etik dan pelaksanaan aturan perilaku dari kode etik yang 

bersangkutan. Hal ini jelas menggambarkan suatu tindakan etis memang sudah 

menjadi kewajiban personal seseorang sejalan dengan paham deontology. 

 

2.3 Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

Skinner (1938) seorang ahli psikologi menjelaskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari 

luar. Perilaku etis menurut Munawir (1999) dalam Istiningrum (2014) adalah 

prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang 

sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan 

yang terpuji dan meningkatkan martabat & kehormatan seseorang. Perilaku etis  

mencerminkan tingkah laku atau tanggapan seseorang dalam lingkungan tentang 

hak dan kewajiban moralnya serta nilai-nilai benar atau salah.  

Auditor dijelaskan dalam Bastian (2014) merupakan seseorang yang 

memilii kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan 

kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini fokus peneliti ialah 

auditor yang bekerja sebagai auditor internal pemerintah di Inspektorat. Sesuai 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang dikutip dalam 

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, Inspektorat 

merupakan perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk 

melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. 
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Menurut Mautz dan  Sharaf (1993) dalam Ustadi dan Ratnasari (2005) 

etika dalam profesi akuntan merupakan panduan bagi perilakunya sebagai suatu 

bentuk pertanggungjawaban terhadap klien, masyarakat, anggota profesi, dan 

dirinya sendiri. Riset tentang isu-isu etika dalam akuntansi, secara umum 

menghindari diskusi filosofi tentang benar atau salah dan pilihan baik atau buruk. 

Namun lebih difokuskan pada perilaku etis atau tidak etis para akuntan yang 

didasarkan pada apakah mereka mematuhi kode etik profesinya atau tidak., 

dimana perilaku etis merupakan perilaku yang mempunyai prinsip benar dan salah 

yang telah diterima masyarakat (Hamiseno 2010). 

Robbins dan Judge (2009) mendefinisikan sebuah pembentukan perilaku, 

dimana pembentukan perilaku menegaskan setiap urutan langkah yang 

menggerakkan seorang individu lebih dekat kepada respons yang diharapkan 

secara sistematis. Metode pembentukan perilaku tersebut dijelaskan terdapat 

empat cara pembentukannya, yaitu melalui Penegasan positif, penegasan negatif, 

hukuman, dan peniadaan. Penegasan positif merupakan metode pembentukan 

perilaku dengan menindaklanjuti respons dengan sesuatu yang menyenangkan. 

Penegasan negatif merupakan metode pembentukan perilaku dengan 

menindaklanjuti respons dengan penghentian atau penarikan sesuatu yang tidak 

menyenangkan. Hukuman merupakan metode pembentukan perilaku yang 

menyebabkan sebuah kondisi tidak menyenangkan dalam upaya menghilangkan 

perilaku yang tidak diharapkan. Terakhir yaitu peniadaan, merupakan metode 

pembentukan perilaku dengan menghapuskan semua penegasan yang 
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mempertahankan sebuah perilaku, saat tidak ditegaskan, perilaku tersebut 

cenderung punah secara perlahan-lahan.  

Perilaku etis auditor Inspektorat berkaitan dengan etika profesi, yang 

dituangkan dalam kode ertik auditor intern pemerintah. Kode etik auditor intern 

pemerintah di Indonesia ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia (AAIPI) yang sudah diperbarui pada tahun 2014 meliputi enam prinsip 

etika. Pemahaman dan pengamalan enam aturan etika dijadikan sebagai dasar 

indikator pengukuran perilaku etis auditor Inspektorat.  Enam aturan etika yang 

dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah 

sebagai berikut: 

a. Integritas 

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang 

utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun 

kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam 

pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga 

hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. 

b. Objektivitas 

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan 

pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. 

Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat 

tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan 

informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern 
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pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan 

tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain 

dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi 

auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan 

bebas dari konflik kepentingan. 

c. Kerahasiaan 

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar 

tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. 

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang 

diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, 

kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk 

melakukannya. 

d. Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah 

menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang 

diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern. 

e. Akuntabel 

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada 

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan 
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pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki 

hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

f. Perilaku profesional 

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan 

kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan 

kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya 

bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan 

diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada 

profesi pengawasan intern atau organisasi. 

Indikator variabel perilaku etis auditor Inspektorat ada 12 item, yakni (1) 

pelaksanaan tugas dengan integritas yang tinggi, (2) anti gratifikasi, (3) objektif 

dalam bekerja, (4) bebas dari konflik kepentingan, (5) menjaga kerahasiaan, (6) 

penggunaan dan perlindungan informasi, (7) kompetensi yang dimiliki, (8) 

peningkatan keahlian mengaudit, (9) penyampaian pertanggungjawaban, (10) 

kemampuan menerangkan kinerja, (11) bebas dari tindakan ilegal, dan (12) 

konsisten atas peran/ tugas yang dimiliki. 

 

2.4 Perkembangan Moral 

Mangunhardjana (1996) mengemukakan bahwa perkembangan 

menyangkut segi-segi lahir batin, pribadi sosial, materiil spiritual dengan 

jangkauan yang luas, yang tidak hanya terbatas di dunia saja, melainkan juga 

menjangkau ke alam keabadian. Perkembangan menggambarkan sebuah tahapan-

tahapan dalam kehidupan manusia yang mengalami kenaikan level dari waktu ke 
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waktu. Mangunhardjana (1996) mendefinisikan moral digunakan untuk menyebut 

baik buruknya manusia sebagai manusia dalam hal sikap perilaku, tindak tanduk, 

dan perbuatannya. Santrock (2007) menyimpulkan perkembangan moral 

merupakan perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai 

benar dan salah. 

Perkembangan moral merupakan karakteristik personal yang dipengaruhi 

faktor kondisional, hal ini terlihat bahwa perkembangan moral berkembang 

selaras dengan bertambahnya usia, dan diasumsikan bahwa seseorang semakin 

banyak mendapatkan pengalaman dengan bertambahnya usia (Purnamasari, Vena 

dan Chrismastuti, AA 2006).  

Faktor–faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dalam Sari (2015) 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Perkembangan Kognitif Umum 

Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum 

moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia dan 

memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian 

dalam batas-batas tertentu, perkembangan moral tergantung pada perkembangan 

kognitif. 

2) Penggunaan Rasio dan Rasional. 

Individu cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral 

ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan 

perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada individu 
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alasan perilaku-perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada 

perspektif orang lain dikenal sebagai induksi.  

3) Isu dan Dilema Moral 

Kohlberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan 

bahwa disekuilibrium adalah individu berkembang secara moral ketika mereka 

menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai 

dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu.  

4) Perasaan Diri. 

individu cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berfikir 

bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain dengan kata lain ketika 

mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat 

suatu perbedaan.  

Teori perkembangan moral dari Kohlberg menggambarkan semakin 

berkembangnya moral seseorang seiring dengan bertambahnya usia menjadikan 

seseorang tersebut untuk berperilaku etis. Perkembangan moral menurut Kohlberg 

terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut: 

2.4.1 Perkembangan moral pra konvensional 

Papalia et, all. (2008) menjelaskan perkembangan moral pada taraf ini 

setiap individu bertindak di bawah kontrol eksternal. Seseorang mematuhi 

perintah untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah, atau bertindak di 

luar kepentingan diri. Perkembangan moral pra konvensional ini terdiri dari dua 

orientasi, yakni  orientasi kepatuhan & hukuman dan orientasi minat pribadi. 

Orientasi kepatuhan & hukuman menjelaskan akibat fisik dari sebuah tindakan 
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menentukan baik buruknya tindakan tersebut, menghindari hukuman dan taat 

secara buta pada yang berkuasa dianggap bernilai etis pada dirinya sendiri. 

Orientasi ini menggambarkan seseorang mengacuhkan motif sebuah tindakan 

yang dilakukan, yang hanya fokus pada bentuk fisiknya seperti sebuah 

kebohongan, dan fokus pada konsekuensinya misalnya jumlah kerusakan fisik 

(Papalia et, all. 2008)  

Orientasi minat pribadi merupakan orientasi kedua yang menjelaskan 

akibat dalam orientasi ini beranggapan bahwa tindakan yang benar adalah 

tindakan yang dapat menjadi alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan 

kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dianggap 

sebagai hubungan jual beli di pasar. Engkau menjual saya membeli, saya 

menyenangkan orang lain maka orang lain juga akan  menyenangkan saya. 

Papalia et, all. (2008) menjelaskan bahwa seseorang melihat sebuah tindakan 

sebagai kebutuhan manusia yang dipenuhinya dan membedakan nilai dari 

tindakan bentuk fisik serta konsekuensinya. 

Indikator pengukuran perkembangan moral pra konvensional menurut 

Febrianty (2011) dan penjelasan Santrock (2007) terdiri dari 8 item, yakni (1) 

orientasi kepatuhan taat terhadap aturan/ kebijakan, (2) orientasi kepatuhan taat 

terhadap instruksi pimpinan, (3) orientasi penghindaran hukuman datang tepat 

waktu, (4) orientasi penghindaran hukuman minimalisasi kesalahan, (5) orientasi 

reward penyesuaian sikap dihadapan pimpinan, dan (6) orientasi reward 

penyesuaian sikap dihadapan auditee. 
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2.4.2 Perkembangan moral konvensional 

Papalia et, all (2008) menyimpulkan bahwa perkembangan moral 

konvensional menggambarkan orang-orang telah menginternalisasikan standar 

figur otoritas. Mereka peduli tentang menjadi baik, memuaskan orang lain, dan 

mempertahankan tatanan sosial. Perkembangan moral konvensional ini terdiri dari 

dua orientasi, yakni orientasi keserasian interpersonal & konformitas dan orientasi 

otoritas & pemeliharaan aturan sosial. Orientasi yang pertama terkait keserasian 

interpersonal dari seseorang tak lepas dari sifat perfeksionistis.  

Mangunhardjana (1996) menjelaskan orang dengan sifat perfeksionistis 

menginginkan kesempurnaan dan ingin mengusahakan kesempurnaan dalam diri 

sendiri, pada orang lain, masyarakat dan dunianya. Tingkah laku yang lebih baik 

adalah tingkah laku yang membuat orang lain merasa senang atau ketika dapat 

menolong orang lain dan mendapat persetujuan dari mereka. Agar diterima dan 

disetujui oleh orang lain seseorang harus berperilaku “manis”. Orang berusaha 

membuat dirinya wajar seperti pada umumnya orang lain bertingkah laku.  

Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial menjelaskan otoritas 

peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan pemeliharaan ketertiban sosial 

dijunjung tinggi dalam perkembangan moral ini. Mangunhardjana (1996) 

menyimpulkan bahwa oleh sebuah otoritas, seseorang dapat mempengaruhi 

pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang lain baik secara perorangan 

maupun kelompok. Orang otoritarian berpegang pada kekuasaan sebagai acuan 

hidup, dan menggunakan wewenang sebagai dasar berfikir. Tingkah laku disebut 

benar, bila orang melakukan kewajibannya, menghormati otoritas dan memelihara 
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ketertiban sosial, dan sebaliknya tindakan akan bernilai salah terlepas dari motif 

atau situasi yang ada jika tindakan tersebut melanggar peraturan yang ada dan 

menyakiti orang lain. 

Indikator pengukuran perkembangan moral konvensional menurut 

Febrianty (2011) dan penjelasan Santrock (2007) terdiri dari 8 item, yakni (1) 

orientasi pandangan personal peduli dengan partner kerja, (2) orientasi pandangan 

personal komunikatif dengan pihak lain, (3) orientasi pandangan personal 

memenuhi kewajiban sebagai auditor, (4) orientasi pandangan personal 

penuntasan pekerjaan secara keseluruhan, (5) orientasi pandangan personal 

kepatuhan terhadap norma-norma yang berkembang di masyarakat, dan (6) 

orientasi pandangan personal pemahaman perlindungan profesi. 

2.4.3 Perkembangan moral pasca konvensional 

Papalia et, all (2008) menarik kesimpulan perkembangan moral pasca 

konvensional menggambarkan orang-orang yang berada pada tahapan ini 

menyadari konflik antara standar moral dan membuat keputusan sendiri 

berdasarkan prinsip hak, kesetaraan dan keadilan. Perkembangan moral pasca 

konvensional ini terdiri dari dua orientasi, yakni orientasi kontrak sosial dan 

orientasi prinsip etika universal.  

Orientasi kontrak sosial mendeskripsikan individu mengartikan benar dan 

salahnya suatu tindakan berdasarkan atas hak-hak individu dan norma-norma yang 

sudah teruji di masyarakat. Papalia et, all. (2008) menjelaskan seseorang berfikir 

dalam terminologi rasional, menilai keinginan mayoritas dan kesejahteraan 

masyarakat. Disadari bahwa dengan munculnya nilai-nilai yang bersifat relatif, 
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maka perlu ada usaha untuk mencapai suatu konsensus bersama, dan pandangan 

bahwa kebaikan atas nilai-nilai tersebut didukung oleh kepatuhan terhadap 

hukum. 

Orientasi prinsip etika universal menjelaskan benar salahnya tindakan 

ditentukan oleh keputusan suara hati nurani sesuai dengan prinsip-prinsip etis 

yang dianut oleh orang yang bersangkutan, prinsip prinsip etis itu bersifat abstrak. 

Papalia et, all. (2008) menyimpulkan orang bertindak sesuai dengan standar 

internal dirinya sendiri dengan pengetahuan yang mereka miliki. Pada intinya 

prinsip etis itu adalah prinsip keadilan, kesamaan hak, hak asasi, hormat pada 

harkat (nilai) manusia sebagai pribadi, terlepas dari batasan legal atau opini orang 

lain. 

Indikator pengukuran perkembangan moral pasca konvensional menurut 

Febrianty (2011) dan penjelasan Santrock (2007) terdiri dari 8 item, yakni (1) 

orientasi prinsip individu sebagai pertimbangan etis, (2) orientasi pemahaman 

nilai & hak individu lebih tinggi dari hukum, (3) orientasi prinsip individu 

pemahaman sebuah konsensus, (4) orientasi prinsip individu pencapaian sebuah 

konsensus, (5) orientasi prinsip individu menjunjung tinggi keadilan, dan (6) 

orientasi prinsip individu mengikuti suara hati nurani dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2.5 Perkembangan Pengalaman Audit 

Perkembangan menggambarkan sebuah tahapan-tahapan dalam kehidupan 

manusia yang mengalami kenaikan level dari waktu ke waktu. Rahadhitya (2015) 
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menyimpulkan pengalaman sebagai suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada 

suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman menurut Knoers dan 

Haditono (1999) dalam Asana (2013) adalah proses pembelajaran dan 

pertambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun 

non formal.  

Audit didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif 

penyediaan dan evaluasi bukti-buki yang berkenaan dengan asersi tentang 

kegiatan & kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan 

antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasilnya 

(Audiing Concepts Committee, 1972 dalam Bastian, 2014). Perkembangan 

pengalaman audit merupakan kemampuan audit sebagai akibat lamanya auditor 

menekuni pekerjaannya dan menyelesaikan banyaknya tugas pemeriksaan. 

Pengalaman kerja auditor menunjukan seberapa lama seseorang menekuni 

pekerjaannya dan banyaknya tugas atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut 

Christiawan (2002) dalam Yulianti dan Ardiani I.S (2014) Pengalaman kerja 

auditor akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya audit yang 

dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit 

sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi 

dan auditing. Pengalaman kerja auditor menggambarkan berbagai macam jenis 

pekerjaan yang pernah dituntaskan sebelumnya.  
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Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani, 2004 dalam Queena, 2012). 

Auditor yang memiliki pengalaman lebih lama dan kompleks cenderung untuk 

berperilaku etis dalam  melaksanakan tugasnya, dikarenakan semakin bertambah 

pengalaman seseorang itu terjadi seiring dengan berkembangnya moral orang 

tersebut. Queena (2012) menjelaskan seorang auditor profesional harus 

mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya, 

karena dengan pengalaman tersebut auditor dapat meminimalisasi kesalahan yang 

sudah pernah dialami sebelumnya, agar tidak ada lagi kesalahan yang demikian di 

kemudian hari. 

Berdasarkan teori atribusi, pengalaman merupakan gabungan dari dua 

atribusi seorang auditor, antara atribusi internal dan eksternal. Dikatakan atribusi 

internal karena pengalaman akan menjadi pemahaman auditor itu sendiri dari 

beberapa tugas pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dan menjadikan 

pengalaman tersebut sebagai faktor penting yang pertimbangannya dalam 

mempengaruhi pekerjaan audit berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa pengaruh 

orang lain. Terkait atribusi eksternal, pengalaman yang didapatkan oleh seorang 

auditor merupakan suatu hasil dari interaksi mereka dengan orang lain dalam 

bekerja dan dari lingkungan kerja di luar faktor internal dari dalam diri mereka 

masing-masing. Pengalaman akan meningkat sejalan dengan perkembangan moral 

yang kemudian mempengaruhi perilaku etis auditor. 
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Standar pemeriksaan kinerja audit sektor publik dalam bagian perencanaan 

menyatakan bahwa dalam merencanakan suatu pemeriksaan kinerja, auditor harus 

mengidentifikasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang signifikan dari 

pemeriksanaan terdahulu yang dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan (Bastian, 

2014: 90). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman seorang auditor 

dalam proses audit memiliki peranan yang penting, dimana auditor dapat 

menentukan apakah pihak auditee sudah memperbaiki kondisi yang menyebabkan 

temuan tersebut dan sudah melaksanakan rekomendasinya atau belum. 

Indikator pengukuran perkembangan pengalaman audit menurut Queena 

(2012) didasarkan pada lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas 

pemeriksaan yang telah dilakukan terdiri dari 8 item, yakni (1) kemampuan 

menghadapi objek pemeriksaan, (2) kemampuan mengetahui informasi yang 

relevan, (3) kemampuan mendeteksi kesalahan, (4) kemampuan memberikan 

rekomendasi, (5) kecermatan menyelesaikan tugas pemeriksaan, (6) manajemen 

pengumpulan dan pemilihan bukti, (7) implikasi dari kegagalan dan keberhasilan 

sebelumnya, dan (8) penyelesaian pekerjaan dengan cepat tanpa menumpuknya.  

 

2.6 Penelitian terdahulu  

 Penelitian sebelumnya mengenai perilaku etis yang menggunakan variabel 

perkembangan moral yang diteliti secara rinci setiap tahapannya belum pernah 

dilakukan. Penelitian terdahulu yang substansi penelitiannya masih menyinggung 

terkait perilaku etis yang pertama yaitu Yulianti, Ardiani IS (2014) melakukan 

penelitian dengan judul pengembangan model perilaku auditor melalui etika 
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auditor, dimana hasil dari penelitian tersebut terdapat satu variabel yang sama 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel pengalaman. Pengalaman dalam 

penelitian Yulianti tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku dan etika auditor. 

Variabel etika auditor tidak mampu memediasi  pengaruh locus of control, 

komitmen profesi dan pengalaman auditor terhadap perilaku auditor. 

 Brandon. Duane M, et all (2007) dalam  Journal of Accounting Education 

“Sciencedirect” menyatakan hasil penelitiannya yang berjudul the joint influence 

of client attributes and cognitive moral development on student’s ethical 

judgments bahwa mahasiswa akuntansi dengan perkembangan moral yang lebih 

tinggi akan lebih rendah kemungkinannya untuk menerima “earnings 

management” dibandingkan dengan yang memiliki perkembangan moral yang 

lenih rendah. Hasil tersebut menggambarkan perkembangan moral yang lebih 

tinggi akan mempengaruhi perilaku individu menjadi lebih etis. 

 Penelitian selanjutnya dengan judul the moral reasoning of public 

accountants in the development of a code of ethics: the case of Indonesia yang 

dimuat dalam Australasian accounting, business and finance journal karya 

Gaffikin, Michael dan Lindawati ASL (2012) menunjukkan hasil bahwa 

perkembangan moral merupakan komponen penting dalam penalaran moral 

seorang auditor dan penalaran moral tersebut memiliki pengaruh terhadup 

perilaku professional masing-masing auditor. Setiawan (2011) meneliti tentang 

pengaruh sifat Machiavellian dan perkembangan moral terhadap perilaku tidak 

etis (disfungsional). Hasil dari penelitiannya menunjukkan sifat Machiavellian 
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berpengaruh positif dan perkembangan moral berpengaruh negatif signifikan 

terhadap perilaku tidak etis (disfungsional). 

 Istianingrum (2014) meneliti tentang internalisasi obyektivitas dan 

tanggung jawab professional untuk menumbuhkan perilaku etis. Hasil dari 

penelitiannya menunjukkan internalisasi obyektivitas belum sepenuhnya berhasil, 

berbeda dengan internalisasi tanggung jawab professional yang lebih berhasil. 

Perilaku etis yang berhasil ditumbuhkan dari internalisasi obyektivitas dan 

tanggung jawab profesional  berada pada kategori tinggi yakni 86%. Faisal (2007) 

melakukan penelitian dengan judul tekanan pengaruh sosial dalam menjelaskan 

hubungan moral reasoning terhadap keputuasan auditor. Hasil dari penelitiannya 

perkembangan moral auditor tidak mempengaruhi keputusan auditor yang berada 

dibawah tekanan sosial. 

 Dibawah ini disajikan ringkasan penelitian terdahulu dalam tabel 2.2 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Judul Hasil 

1. Yulianti, Ardiani 

I. S ( 2014) 

Pengembangan model 

perilaku auditor melalui 

etika auditor 

1.  locus of control dan 

komitmen profesi 

berpengaruh terhadap etika 

dan perilaku auditor,  

2.  pengalaman auditor 

tidak 

berpengaruh terhadap etika 

dan perilaku auditor serta  

3. etika auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku auditor. 

4. etika auditor tidak 

mampumemediasi  

pengaruh locus of 
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control, komitmen profesi 

dan pengalaman auditor 

terhadap perilaku auditor. 

2. Brandon, Duane 

M, et all (2007) 

The joint influence of 

client attributes and 

cognitive moral 

development on students’ 

ethical judgments 

Mahasiswa akuntansi 

dengan perkembangan 

moral yang lebih tinggi 

akan lebih rendah 

kemungkinannya untuk 

menerima “earnings 

management” 

dibandingkan dengan yang 

memiliki perkembangan 

moral yang lebih rendah. 

3. Gaffikin, 

Michael dan 

Lindawati ASL 

(2012) 

The Moral Reasoning of 

Public Accountants in the 

Development of a Code of 

Ethics: the Case of 

Indonesia 

- Perkembangan moral 

merupakan komponen 

penting dalam 

mempengaruhi penalaran 

moral pada akuntan 

- Tingkat profesionalisme 

akuntan dipengaruhi oleh 

tingkat perkembangan 

dari penalaran moralnya 

- Penalaran moral masing-

masing akuntan 

mempengaruhi keduanya 

antara akuntan publik dan 

manajer keuangan 

perusahaan. 

4. Istianingrum 

(2014) 

Internalisasi Obyektivitas 

dan Tanggung Jawab 

Professional untuk 

Menumbuhkan Perilaku 

Etis 

- Internalisasi objektivitas 

hanya sebesar 44% 

- Internalisasi tanggung 

jawab professional 

sebesar 66% 

- Perilaku etis yang berhasil 

ditumbuhkan dari 

internalisasi obyektivitas 

dan tanggung jawab 

profesional  berada pada 

kategori tinggi yakni 86% 

5. Faisal (2007) Tekanan Pengaruh Sosial 

dalam Menjelaskan 

Hubungan Moral 

Reasoning terhadap 

Keputusan Aditor 

Perkembangan moral 

auditor tidak 

mempengaruhi keputusan 

auditor yang berada 

dibawah tekanan sosial. 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 
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2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

 Teori perkembangan moral kognitif menggambarkan moral seseorang 

yang selalu meningkat dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia 

mereka. Didukung teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku manusia 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kedua teori 

tersebut menjadi dasar teoritis yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian terkait perilaku etis auditor inspektorat yang didukung juga dengan dua 

paham yang erat kaitannya dengan etika dan moral yakni paham utilitarianisme 

dan paham deontologi. Perkembangan moral dalam Febrianty (2011) dijelaskan 

memiliki tiga tahapan perkembangan dengan masing-masing tahapan memiliki 

dua orientasi. Dalam setiap tahapannya, moral seseorang berkembang seiring 

dengan bertambahnya usia dan faktor-faktor pendukung lainnya di luar faktor dari 

dalam diri seseorang tersebut. 

Kode etik auditor intern pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tahun 2014 didalamnya terdapat 

enam kode etik yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang auditor. Kode etik tersebut terdiri dari integritas, 

objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku professional. Kode 

etik tersebut juga dilengkapi dengan aturan etika yang menjelaskan secara 

gamblang bagaimana seharusnya implikasi nyata dari setiap pemahaman dan 

pengamalan kode etik terkait. Dengan adanya kode etik yang dipublikasikan dan 

ditetapkan, perilaku etis seorang auditor menjadi salah satu hal yang dipandang 
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penting oleh umum, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

perilaku etis auditor. 

 Perkembangan moral yang menjadi satu elemen penting dalam penelitian 

ini digabungkan dengan satu variabel lain yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap perilaku etis auditor inspektorat. Perkembangan pengalaman audit 

merupakan suatu unsur penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang terlepas 

dari etis atau tidaknya perilaku tersebut. Seorang auditor yang memiliki 

pengalaman lebih diasumsikan dapat lebih berperilaku etis, dikarenakan 

pengalaman yang didapatkan auditor sejalan dengan lamanya auditor itu bekerja 

yang dibarengi dengan perkembangan moralnya. Pengalaman merupakan 

gabungan dari dua atribusi seorang auditor, antara atribusi internal dan eksternal.  

Dikatakan atribusi internal karena pengalaman tersebut akan menjadi 

pemahaman auditor itu sendiri dari beberapa tugas pekerjaan yang sudah pernah 

dilakukan dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai faktor penting yang 

pertimbangannya dalam mempengaruhi pekerjaan audit berasal dari dalam 

dirinya. Terkait atribusi eksternal, pengalaman yang didapatkan oleh seorang 

auditor merupakan suatu hasil dari interaksi mereka dengan orang lain dalam 

bekerja dan dari lingkungan kerja di luar faktor internal dari dalam diri mereka 

masing-masing. Pengalaman akan meningkat sejalan dengan perkembangan moral 

yang kemudian mempengaruhi perilaku etis auditor. 

 Dari penjelasan teori dan sedikit penjabaran terkait inti variabel yang 

digunakan dalam penelitian, peneliti menggambarkan kerangka berfikir teoritis 

dalam penelitian ini seperti dalam gambar 2.1 dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.7.1 Pengaruh perkembangan moral pra konvensional terhadap perilaku 

etis auditor inspektorat  

Teori Kohlberg dalam Febrianty (2011) menggambarkan perkembangan 

moral pra konvensional dimana setiap individu memiliki sifat responsif  terhadap 

peraturan ditafsirkan secara fisis dan hedonistis (berdasarkan dengan enak dan 

tidak enak, suka dan tidak suka). Papalia et, all. (2008) menjelaskan akan ada 

kepatuhan atau ketaatan secara buta terhadap aturan untuk menghindari sebuah 

hukuman. Terdapat dua orientasi dalam yakni (1) orientasi kepatuhan dan 

hukuman dan (2) orientasi minat pribadi.  

Orientasi kepatuhan dan hukuman merupakan orientasi pertama dari 

perkembangan moral pra konvensional. Dalam orientasi ini, kepatuhannya dan 

adanya penghindaran hukuman dari sebuah kejadian akan  membuat individu 

memiliki perilaku yang lebih etis. Individu pada orientasi ini juga menafsirkan 

baik buruk sebuah kekuasaan dari asal peraturan itu dibuat serta menilai moralitas 

dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung atau dapat dikatakan 

berada dibawah kontrol eksternal. Orientasi minat pribadi merupakan orientasi 

kedua yang menggambarkan individu memiliki moral yang lebih berkembang dari 

Perkembangan moral pra konvensional 

Perkembangan moral  konvensional 

Perkembangan moral pasca konvensional 

Perkembangan Pengalaman audit 

Perilaku etis auditor 

Inspektorat 
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orientasi sebelumnya, karena tidak hanya taat secara buta terhadap aturan dan 

penghindaran hukuman, namun sudah memiliki pandangan dari minat pribadinya 

dengan didukung juga sebuah prioritas yang saling menguntungkan baik untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga perilaku yang lebih etis akan muncul 

ketika berada dalam tahapan ini. 

Penelitian terdahulu Sari (2015) menjadikan perkembangan moral menjadi 

satu kesatuan variabel tanpa diteliti secara detail tiap tahapan (dibagi menjadi tiga 

tahapan). Hasil dari penelitian tersebut perkembangan moral memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku individu. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan (2011) yang meneliti perkembangan moral sebagai faktor 

yang mempengaruhi sebuah perilaku menunjukkan hasil perkembangan moral 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Berdasarkan uraian 

tersebut perkembangan moral pra konvensional memiliki pengaruh positif 

terhadap perilaku individu yang etis. 

H1: Perkembangan moral pra konvensional  berpengaruh positif terhadap perilaku 

etis auditor Inspektorat. 

2.7.2 Pengaruh perkembangan moral konvensional terhadap perilaku etis 

auditor inspektorat  

Teori perkembangan moral yang dijelaskan oleh Kohlberg dalam 

Febrianty (2011) mendeskripsikan perkembangan moral konvensional dimana 

individu akan menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya 

dengan pandangan dan harapan masyarakat. Papalia et, all. (2008) menjelaskan 

dalam tahapan ini bertindak dilakukan dengan motif dibalik tindakan tersebut 
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yang disesuaikan dengan situasi yang ada dengan tujuan berbuat baik dan ingin 

memuaskan orang lain dengan bantuan atas tindakannya itu. Terdapat dua 

orientasi, yakni (1) orientasi keserasian interpersonal & konformitas dan (2) 

orientasi otoritas & pemeliharaan aturan sosial. 

Orientasi keserasian interpersonal & konformitas merupakan orientasi 

pertama yang menggambarkan individu memiliki sifat perfeksionistis yang fokus 

pada tindakan yang sempurna untuk membantu dan memuaskan orang 

disekitarnya. Orientasi ini juga menggambarkan bagaimana perilaku seorang 

individu yang penalaran atau perkembangan moralnya dipengaruhi oleh pemikiran 

akan keserasian interpersonalnya dan konformitas (kesesuaian) yang ada. 

Keserasian interpersonal kaitannya lebih kepada sifat pribadi yang mencoba untuk 

selalu sempurna (perfeksionis) dalam bekerja, sedangkan konformitas 

menyinggung bagaimana kesesuaiannya di lingkungan masyarakat atau sosial, 

agar selalu bernilai baik dan etis. 

Orientasi kedua dalam perkembangan moral konvensional ialah orientasi 

otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Perilaku individu dalam orientasi ini 

digambarkan dengan sikap mereka yang semakin meningkat penalaran moralnya 

yaitu dengan menjalankan & memenuhi kewajibannya dan memelihara ketertiban 

sosial yang menyangkut orang banyak. Pemenuhan kewajiban dan pemeliharaan 

ketertiban sosial dengan internalisasi otoritas dalam dirinya menambah gambaran 

perilaku etis individu seiring meningkatnya perkembangan moral mereka. Papalia 

et, all. (2008) menjelaskan bahwa dalam orientasi ini orang akan menaruh 

perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban dan mempertahankan tatanan sosial, 
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akan ada anggapan salah jika tindakan melanggar peraturan dan menyakiti orang 

lain. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Brandon. Duane M, et all (2007) 

menyatakan hasil penelitiannya bahwa mahasiswa akuntansi dengan 

perkembangan moral yang lebih tinggi akan lebih rendah kemungkinannya untuk 

menerima “earnings management” dibandingkan dengan yang memiliki 

perkembangan moral yang lenih rendah. Hasil tersebut menggambarkan 

perkembangan moral yang lebih tinggi akan mempengaruhi perilaku individu 

menjadi lebih etis. Sejalan dengan penelitian Sari (2015) dan juga penelitian dari 

Setiawan (2011) yang menyimpulkan perkembangan moral mempengaruhi 

perilaku individu. Berdasarkan uraian tersebut perkembangan moral konvensional 

memiliki pengaruh positif terhadap perilaku individu yang etis. 

H2: Perkembangan moral konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat. 

2.7.3 Pengaruh perkembangan moral pasca konvensional terhadap 

perilaku etis auditor inspektorat  

Perkembangan moral yang terakhir menurut teori perkembangan moral 

Kohlberg dalam Febrianty (2011) menjelaskan seorang individu pada taraf ini 

berusaha mendapatkan perumusan nilai-nilai moral dan berusaha merumuskan 

prinsip-prinsip yang sah (valid) dan yang dapat diterapkan entah prinsip itu 

berasal dari otoritas orang atau kelompok. Terdapat dua orientasi, yakni (1) 

orientasi kontrak sosial  dan (2) orientasi prinsip etika universal. 
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Orientasi kontrak sosial merupakan orientasi pertama dalam 

perkembangan moral pasca konvensional. Orientasi ini berasumsi bahwa dalam 

melakukan pekerjaannya individu berusaha untuk mencapai suatu konsensus 

bersama disamping penyempurnaan atas pemahaman norma-norma yang sudah 

ada di masyarakat luas. Adanya pemahaman individu terkait keadilan, prinsip dan 

hak individu secara universal menjadikan individu lebih tinggi penalaran 

moralnya yang menjadikan perilaku mereka menjadi lebih etis. 

Prinsip etika universal merupakan orientasi kedua dalam perkembangan 

moral pasca konvensional, individu dalam dimensi ini memiliki perkembangan 

moral yang semakin meningkat. Papalia et, all. (2008) menjelaskan individu 

bertindak sesuai dengan standar internal, dengan pengetahuan mereka yang tetap 

mendasarkan tindakannya pada prinsip hak, kesetaraan dan keadilan serta 

pertimbangan hati nurani yang cukup kuat dalam memutuskan sesuatu. 

Merujuk dari dasar yang sudah dikemukakan dari setiap tingkatan untuk 

masing-masing perkembangan moral, tingkatan perkembangan moral inilah yang 

paling tinggi yang memiliki pengaruh terhadap perilaku auditor menjadi lebih etis. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gaffikin, Michael dan Lindawati ASL 

(2012) menunjukkan hasil bahwa perkembangan moral merupakan komponen 

penting dalam penalaran moral seorang auditor dan penalaran moral tersebut 

memiliki pengaruh terhadup perilaku professional masing-masing auditor. Sejalan 

dengan penelitian Sari (2015) dan juga penelitian dari Setiawan (2011) yang 

menyimpulkan perkembangan moral mempengaruhi perilaku individu  
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Hal tersebut mendasari perkembangan moral pasca konvensional sebagai 

perkembangan moral yang paling tinggi dapat mempengaruhi perilaku etis auditor 

inspektorat secara positif. 

H3: Perkembangan moral pasca konvensional berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat. 

2.7.4 Pengaruh perkembangan pengalaman audit terhadap perilaku etis 

auditor inspektorat  

Teori perkembangan moral kognitif Lawrence Kohlberg  dijelaskan dalam 

Lubis (2014) bahwa moral seseorang semakin berkembang seiring dengan 

bertambahnya usia. Kaitannya dengan pengalaman audit auditor yaitu semakin 

lama auditor bekerja sebagai pemeriksa semakin bertambah pula kemampuan 

auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya yang semakin kompleks. Pengalaman 

juga merupakan gabungan dari peranan atribusi internal dan atribusi eksternal 

sesuai dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider, dimana 

individu akan berperilaku berdasarkan cara interpretasi suatu peristiwa atau 

kejadian yang terjadi di depannya, yakni dengan pengaruh atribusi internal dan 

atribusi eksternal (Lubis, 2014). 

 Penelitian terdahulu yang mendukung pengalaman memiliki pengaruh 

terhadap perilaku etis auditor ditunjukkan dari efektivitas dan kualitas audit 

internal. Rahadhitya (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa 

pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan. Asana (2013) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap 

sensitivitas etika perilaku auditor. Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan 
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oleh Herliansyah dan Ilyas (2006) dalam Yulianti dan Ardiani I.S (2014) yang 

menyimpulkan pengalaman bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam 

mempengaruhi perilaku auditor dalam pengambilan keputusan. Jadi pengalaman 

akan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku etis auditor. 

H4: Perkembangan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 

penelitian studi pengujian hipotesis. Menurut Wahyudin (2015) desain penelitian 

studi pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan 

mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variabel atau lebih, baik 

yang bersifat korelasional, kausalitas maupun komparatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari survey 

yang dilakukan oleh peneliti yang meliputi data dari perkembangan moral pra 

konvensional, konvensional, dan pasca konvensional, data perkembangan 

pengalaman audit serta data perilaku etis auditor yang disesuaikan dengan 

pemahaman dan pelaksanaan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan studi populasi (sensus). Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan 

sebagai responden penelitian. Data dalam penelitian termasuk dalam kategori 

skala interval, dimana selain uji hipotesis dalam analisis data menggunakan 

statistik inferensial peneliti juga menambahkan analisis data statistik deskriptif 

yang akan menggambarkan profil variabel secara individual dalam penelitian ini. 
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3.2  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

Penelitian ini menggunakan studi populasi atau dengan kata lain 

menggunakan metode sensus. Sugiyono (2013: 68) menjelaskan dalam metode 

sensus semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian tanpa 

terkecuali, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor intern pemerintahan 

yang bekerja di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berukuran 35 Auditor. Dalam 

penelitian ini aspek generalisasi terkait hasil penelitian sudah secara otomatis 

berlaku pada seluruh wilayah populasi. 

 

3.3      Variabel Penelitian 

3.3.1 Perilaku Etis Auditor Inspektorat (PEA) 

Perilaku etis Auditor Inspektorat merupakan tingkah laku atau tanggapan 

seorang auditor dalam lingkungannya tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas 

yang disesuaikan dengan kode etik auditor intern pemerintah. Perilaku etis akan 

menciptakan seseorang yang lebih bertanggung jawab dan tidak hanya fokus 

kepada keuntungan pribadi semata sebagai hasil dari pekerjaan, namun juga 

sebuah kebermanfaatannya baik untuk dirinya sendiri, orang lain dan juga untuk 

tempat mereka bekerja.  

Variabel perilaku etis auditor Inspektorat diukur dengan menggunakan 

instrument penelitian yang dikembangkan oleh peneliti dengan indikator yang 

didasarkan pada Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, yang dikeluarkan oleh 

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tahun 2014 dengan 
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menggunakan skala likert setara interval 5 poin dari 1-5, mulai dari sangat tidak 

sesuai (1), tidak sesuai (2), ragu-ragu (3), sesuai (4), sampai sangat sesuai (5). 

Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabel perilaku etis auditor 

Inspektorat ditunjukkan dalam tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 

Indikator variabel perilaku etis auditor Inspektorat 

No Kode Indikator 

1 PEA1 Pelaksanaan tugas dengan integritas yang tinggi 

2 PEA2 Anti gratifikasi 

3 PEA3 Objektif dalam bekerja 

4 PEA4 Bebas dari konflik kepentingan 

5 PEA5 Menjaga kerahasiaan 

6 PEA6 Penggunaan dan perlindungan informasi 

7 PEA7 Kompetensi yang dimiliki 

8 PEA8 Peningkatan keahlian mengaudit 

9 PEA9 Penyampaian pertanggungjawaban 

10 PEA10 Kemampuan menerangkan kinerja 

11 PEA11 Bebas dari tindakan illegal 

12 PEA12 Konsisten atas peran/ tugas yang dimiliki 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 

3.3.2 Perkembangan Moral Pra Konvensional (PMA) 

 Perkembangan moral  pra konvensional merupakan variabel independen 

yang petama dalam penelitian ini. Perkembangan moral pra konvensional atau 

moralitas pra konvensional merupakan perkembangan moral individu bertindak 

patuh terhadap aturan dan instruksi pimpinan untuk menghindari hukuman dan 

untuk mendapatkan reward/ penghargaan. Variabel perkembangan moral pra 

konvensional diukur dengan menggunakan instrument penelitian yang 

dikembangkan oleh peneliti dengan indikator yang didasarkan penelitian 

Febrianty (2011) dan penjelasan Santrock (2007)  dengan menggunakan skala 
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likert setara interval 5 poin dari 1-5, mulai dari sangat tidak sesuai (1), tidak 

sesuai (2), ragu-ragu (3), sesuai (4), sampai sangat sesuai (5). Indikator yang 

digunakan untuk pengukuran variabel perkembangan moral pra konvensional 

ditunjukkan dalam tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 

Indikator variabel perkembangan moral pra konvensional 

No Kode Indikator 

1 PMA1 Orientasi kepatuhan taat terhadap aturan/ kebijakan 

2 PMA2 Orientasi kepatuhan taat terhadap instruksi pimpinan 

3 PMA3 Orientasi penghindaran hukuman datang tepat waktu  

4 PMA4 Orientasi penghindaran hukuman minimalisasi kesalahan  

5 PMA5 Orientasi reward penyesuaian sikap dihadapan pimpinan 

6 PMA6 Orientasi reward penyesuaian sikap dihadapan auditee 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 

3.3.3 Perkembangan Moral Konvensional (PMB) 

 Perkembangan moral konvensional merupakan variabel independen kedua. 

Perkembangan moral konbensional merupakan perkembangan moral individu 

dengan pandangan interpersonal peduli terhadap orang lain, memenuhi 

kewajibannya, mempertahankan tatanan sosial & memberlakukan standar tertentu. 

Variabel perkembangan moral konvensional diukur dengan menggunakan 

instrument penelitian yang dikembangkan oleh peneliti dengan indikator yang 

didasarkan penelitian Febrianty (2011) dan penjelasan Santrock (2007)  dengan 

menggunakan skala likert setara interval 5 poin dari 1-5, mulai dari sangat tidak 

sesuai (1), tidak sesuai (2), ragu-ragu (3), sesuai (4), sampai sangat sesuai (5). 

Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabel perkembangan moral 

konvensional ditunjukkan dalam tabel 3.3 berikut ini. 
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Tabel 3.3 

Indikator variabel perkembangan moral konvensional 

No Kode Indikator 

1 PMB1 Orientasi pandangan personal peduli dengan partner kerja 

2 PMB2 Orientasi pandangan personal komunikatif dengan pihak lain 

3 PMB3 Orientasi pandangan personal memenuhi kewajiban sebagai 

auditor 

4 PMB4 Orientasi pandangan personal penuntasan pekerjaan secara 

keseluruhan 

5 PMB5 Orientasi pandangan personal kepatuhan terhadap norma-norma 

yang berkembang dimasyarakat 

6 PMB6 Orientasi pandangan personal pemahaman perlindungan profesi 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 

3.3.4 Perkembangan Moral tahap Pasca Konvensional (PMC) 

Perkembangan moral pasca konvensional merupakan variabel independen 

berikutnya dalam penelitian ini. Perkembangan moral pasca konvensional 

merupakan perkembangan moral individu menalar bahwa nilai, hak dan prinsip 

individu adalah hal yang lebih luas dari pada hukum. Variabel perkembangan 

moral pasca konvensional diukur dengan menggunakan instrument penelitian 

yang dikembangkan oleh peneliti dengan indikator yang didasarkan penelitian 

Febrianty (2011) dan penjelasan Santrock (2007)  dengan menggunakan skala 

likert setara interval 5 poin dari 1-5, mulai dari sangat tidak sesuai (1), tidak 

sesuai (2), ragu-ragu (3), sesuai (4), sampai sangat sesuai (5).  Indikator yang 

digunakan untuk pengukuran variabel perkembangan moral pasca konvensional 

ditunjukkan dalam tabel 3.4 berikut ini. 
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Tabel 3.4 

Indikator variabel perkembangan moral pasca konvensional 

No Kode Indikator 

1 PMC1 Orientasi prinsip individu sebagai pertimbangan etis 

2 PMC2 Orientasi pemahaman nilai & hak individu lebih tinggi dari 

hukum 

3 PMC3 Orientasi prinsip individu pemahaman sebuah konsensus 

4 PMC4 Orientasi prinsip individu pencapaian sebuah konsensus 

5 PMC5 Orientasi prinsip individu menjunjung tinggi keadilan 

6 PMC6 Orientasi prinsip individu mengikuti suara hati nurani dalam 

pengambilan keputusan 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 

3.3.5 Perkembangan Pengalaman Audit (PPA) 

Perkembangan pengalaman audit adalah kemampuan audit sebagai akibat 

lamanya auditor menekuni pekerjaannya dan menyelesaikan banyaknya tugas 

pemeriksaan. Pengalaman auditor akan terus meningkat seiring dengan semakin 

banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan 

perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas 

pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing. Variabel perkembangan 

pengalaman audit diukur dengan menggunakan instrument penelitian yang 

dikembangkan oleh peneliti dengan indikator yang didasarkan pada penelitian 

Queena (2012) dengan menggunakan skala likert setara interval 5 poin dari 1-5, 

mulai dari sangat tidak sesuai (1), tidak sesuai (2), ragu-ragu (3), sesuai (4), 

sampai sangat sesuai (5).   

Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabel perkembangan pengalaman 

audit ditunjukkan dalam tabel 3.5 berikut ini. 
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Tabel 3.5 

Indikator variabel perkembangan pengalaman audit 

No Kode Indikator 

1 PPA1 Kemampuan menghadapi objek pemeriksaan 

2 PPA2 Kemampuan mengetahui informasi yang relevan 

3 PPA3 Kemampuan mendeteksi kesalahan 

4 PPA4 Kemampuan memberikan rekomendasi 

5 PPA5 kecermatan menyelesaikan tugas pemeriksaan 

6 PPA6 Manajemen pengumpulan dan pemilihan bukti 

7 PPA7 Implikasi dari kegagalan dan keberhasilan sebelumnya 

8 PPA8 Penyelesaian pekerjaan dengan cepat tanpa menumpuknya 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 

Dibawah ini disajikan ringkasan definisi operasional variabel penelitian 

dalam tabel 3.6 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Perilaku etis 

auditor 

Inspektorat 

(Y)  

Tingkah tingkah 

laku atau tanggapan 

seorang auditor 

dalam 

lingkungannya 

tentang pemahaman 

dan pelaksanaan 

tugas yang 

disesuaikan dengan 

kode etik auditor 

intern pemerintah 

Pemahaman dan pelaksanaan kode 

etik Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia: 

1. Pelaksanaan tugas dengan 

integritas yang tinggi 

2. Anti gratifikasi 

3. Objektif dalam bekerja 

4. Bebas dari konflik kepentingan 

5. Menjaga kerahasiaan 

6. Penggunaan dan perlindungan 

informasi 

7. Kompetensi yang dimiliki 

8. Peningkatan keahlian 

mengaudit  

9. Penyampaian 

pertanggungjawaban 

10. Kemampuan menerangkan 

kinerja 

11. Bebas dari tindakan ilegal, dan 

12. Konsisten atas peran/ tugas 

Interval 
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yang dimiliki. 

 

Perkembangan 

moral pra 

konvensional 

(X1) 

Perkembangan 

moral individu 

bertindak patuh 

terhadap aturan dan 

instruksi pimpinan 

untuk menghindari 

hukuman dan untuk 

mendapatkan 

reward/ 

penghargaan 

1. Orientasi kepatuhan taat 

terhadap aturan/ kebijakan 

2. Orientasi kepatuhan taat 

terhadap instruksi pimpinan 

3. Orientasi penghindaran 

hukuman datang tepat waktu 

4. Orientasi penghindaran 

hukuman minimalisasi 

kesalahan 

5. Orientasi reward penyesuaian 

sikap dihadapan pimpinan, dan 

6. Orientasi reward penyesuaian 

sikap dihadapan auditee. 

Interval 

Perkembangan 

moral 

konvensional 

(X2) 

Perkembangan 

moral individu 

dengan pandangan 

interpersonal peduli 

terhadap orang lain, 

memenuhi 

kewajibannya, 

mempertahankan 

tatanan sosial & 

memberlakukan 

standar tertentu 

1. Orientasi pandangan personal 

peduli dengan partner kerja 

2. Orientasi pandangan personal 

komunikatif dengan pihak lain 

3. Orientasi pandangan personal 

memenuhi kewajiban sebagai 

auditor 

4. Orientasi pandangan personal 

penuntasan pekerjaan secara 

keseluruhan 

5. Orientasi pandangan personal 

kepatuhan terhadap norma-

norma yang berkembang 

dimasyarakat, dan 

6. Orientasi pandangan personal 

pemahaman perlindungan 

profesi. 

Interval 

Perkembangan 

moral pasca 

konvensional 

(X3) 

Perkembangan 

moral individu 

menalar bahwa 

nilai, hak dan 

prinsip individu 

adalah hal yang 

lebih luas dari pada 

hukum 

1. Orientasi prinsip individu 

sebagai pertimbangan etis 

2. Orientasi pemahaman nilai & 

hak individu lebih tinggi dari 

hukum 

3. Orientasi prinsip individu 

pemahaman sebuah konsensus 

4. Orientasi prinsip individu 

Interval 
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pencapaian sebuah konsensus 

5. Orientasi prinsip individu 

menjunjung tinggi keadilan, 

dan 

6. Orientasi prinsip individu 

mengikuti suara hati nurani 

dalam pengambilan keputusan. 
 

Perkembangan 

pengalaman 

audit (X4) 

Kemampuan audit 

sebagai akibat 

lamanya auditor 

menekuni 

pekerjaannya dan 

menyelesaikan 

banyaknya tugas 

pemeriksaan 

1. Kemampuan menghadapi 

objek pemeriksaan 

2. Kemampuan mengetahui 

informasi yang relevan 

3. Kemampuan mendeteksi 

kesalahan 

4. Kemampuan memberikan 

rekomendasi 

5. Kecermatan menyelesaikan 

tugas pemeriksaan 

6. Manajemen pengumpulan dan 

pemilihan bukti 

7. Implikasi dari kegagalan dan 

keberhasilan sebelumnya 

8. Penyelesaian pekerjaan dengan 

cepat tanpa menumpuknya 

Interval 

Sumber: Rangkuman Penulis, (2016) 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik kuesioner. 

Menurut Wahyudin (2015:112) teknik angket atau kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada narasumber atau responden berkaitan dengan aspek-

aspek penting yang berhubungan dengan pengukuran variabel penelitian.  

Desain kuesioner disusun dalam dua bagian. Bagian pertama berisi 

mengenai deskripsi diri responden sedangkan bagian kedua berisi instrument 

penelitian yang berisi item pertanyaan untuk pengukuran masing-masing variabel. 

Pernyataan dalam kueioner ini didesain dengan format yang sederhana dan mudah 
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dipahami, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan auitor dalam menjawab setiap 

pertanyaan sehingga informasi yang diperoleh dapat maksimal. Pengiriman 

kuesioner dilakukan secara langsung yaitu dengan langsung mendatangi kantor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

3.5. Analisis Deskriptif Variabel  

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian (Ferdinand, 2014:229). Statistik deskriptif menurut Wahyudin 

(2015:119) merupakan statistik yang menggambarkan profil variabel secara 

individual. Variabel penelitian secara individual akan digambarkan melalui nilai 

mean, standar deviasi, minimum, maksimum dan frekuensi  sebagai pengukuran 

deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Analisis deskriptif ini 

digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai pengukuran indikator-

indikator yang digunakan dalam setiap variabel. Variabel yang digunakan dalam 

terdiri dari  perilaku etis auditor Inspektorat (Y), perkembangan moral pra 

konvensional (X1), perkembangan moral konvensional (X2), perkembangan 

moral pasca konvensional (X3), dan perkembangan pengalaman audit (X4). 

Untuk mengetahui kategori deskriptif variabel perilaku etis auditor 

Inspektorat, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan skor maksimum = 12 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 60 

2. Menetapkan skor minimum = 12 (jumlah soal) x 1 (skor maks.) = 12 

3. Menetapkan rentang kelas = 60 (skor maks.) – 12 (skor min.) = 48 
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4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala likert yang digunakan = 5 

5. Panjang kelas interval 

  
               

                
        

(     )   

 
     

Maka panjang kelas interval variabel perilaku etis auditor Inspektorat adalah 9,8 

dan dibulatkan menjadi 10. 

Jenjang kriteria yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.7 di bawah ini: 

Tabel 3.7 

Kategori variabel perilaku etis auditor Inspektorat 

No Interval Kategori 

1 52 – 60 Perilaku Sangat Etis 

2 42 – 51 Perilaku Etis 

3 32 – 41 Perilaku Cukup Etis 

4 22 – 31 Perilaku Kurang Etis 

5 12 – 21 Perilaku Tidak Etis 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Untuk mengetahui kategori deskriptif variabel perkembangan moral pra 

konvensional, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan skor maksimum = 6 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 30 

2. Menetapkan skor minimum = 6 (jumlah soal) x 1 (skor maks.) =  

3. Menetapkan rentang kelas = 30 (skor maks.) – 6 (skor min.) = 24 

4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala likert yang digunakan = 5 

5. Panjang kelas interval 

  
               

                
        

(    )   
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Maka panjang kelas interval variabel perkembangan moral pra konvensional 

adalah 5. 

Jenjang kriteria yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.8 di bawah ini: 

 

 

Tabel 3.8 

Kategori variabel perkembangan moral pra konvensional 

No Interval Kategori 

1 26 – 30 Perkembangan moral Sangat Tinggi 

2 21 – 25 Perkembangan moral Tinggi 

3 16 – 20 Perkembangan moral Sedang 

4 11 – 15 Perkembangan moral Rendah 

5 6 – 10 Perkembangan moral Sangat Rendah 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Untuk mengetahui kategori deskriptif variabel perkembangan moral 

konvensional, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan skor maksimum = 6 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 30 

2. Menetapkan skor minimum = 6 (jumlah soal) x 1 (skor maks.) = 6 

3. Menetapkan rentang kelas = 30 (skor maks.) – 6 (skor min.) = 24 

4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala likert yang digunakan = 5 

5. Panjang kelas interval 

  
               

                
        

(    )   

 
   

Maka panjang kelas interval variabel perkembangan moral konvensional adalah 5. 

Jenjang kriteria yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.9 di bawah ini: 

Tabel 3.9 
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Kategori variabel perkembangan moral konvensional 

No Interval Kategori 

1 26 – 30 Perkembangan moral Sangat Tinggi 

2 21 – 25 Perkembangan moral Tinggi 

3 16 – 20 Perkembangan moral Sedang 

4 11 – 15 Perkembangan moral Rendah 

5 6 – 10 Perkembangan moral Sangat Rendah 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Untuk mengetahui kategori deskriptif variabel perkembangan moral pasca 

konvensional, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan skor maksimum = 6 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 30 

2. Menetapkan skor minimum = 6 (jumlah soal) x 1 (skor maks.) = 6 

3. Menetapkan rentang kelas = 30 (skor maks.) – 8 (skor min.) = 24 

4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala likert yang digunakan = 5 

5. Panjang kelas interval 

  
               

                
        

(    )   

 
   

Maka panjang kelas interval variabel perkembangan moral pasca konvensional 

adalah 5. 

Jenjang kriteria yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.10 di bawah ini 

Tabel 3.10 

Kategori variabel perkembangan moral pasca konvensional 

No Interval Kategori 

1 26 – 30 Perkembangan moral Sangat Tinggi 

2 21 – 25 Perkembangan moral Tinggi 

3 16 – 20 Perkembangan moral Sedang 

4 11 – 15 Perkembangan moral Rendah 

5 6 – 10 Perkembangan moral Sangat Rendah 
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Sumber: Data primer diolah, 2016 

Untuk mengetahui kategori deskriptif variabel perkembangan pengalaman 

audit, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menetapkan skor maksimum = 8 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 40 

2. Menetapkan skor minimum = 8 (jumlah soal) x 1 (skor maks.) = 8 

3. Menetapkan rentang kelas = 40 (skor maks.) – 8 (skor min.) = 32 

4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala likert yang digunakan = 5 

5. Panjang kelas interval 

  
               

                
        

(    )   

 
     

Maka panjang kelas interval variabel perkembangan pengalaman audit adalah 6,6 

dan dibulatkan menjadi 7. 

Jenjang kriteria yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.11 di bawah ini: 

Tabel 3.11 

Kategori variabel perkembangan pengalaman audit 

No Interval Kategori 

1 36 – 40 Sangat Berpengalaman 

2 29 – 35 Berpengalaman 

3 22 – 28 Cukup Berpengalaman 

4 15 -21 Kurang Berpengalaman 

5 8 – 14 Tidak Berpengalaman 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

3.6  Pengujian Instrumen 

3.6.1 Pengukuran Validitas 

 Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan konstruk 

penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 
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tersebut. Pengujian validitas digunakan untuk menguji apakah butir butir 

pertanyaan atau indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan konstruk 

atau variabel. Pengujian validitas dapat dilakukan melalui pengujian Convergent 

Validity. 

Convergent Validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/ component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Pengukuran Convergent Validity untuk indikator 

refleksif dapat dilihat dari nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk. 

Suatu konstruk dikatakan memiliki validitas baik jika nilai loading factor lebih 

dari 0,70, tetapi nilai 0,50 - 0,70 dikatakan cukup valid untuk penelitian eksplorasi 

(Widarjono, 2015). 

Hasil uji coba instrumen (pilot study) yang telah dilakukan pada 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang 

sudah mendapatkan mata kuliah pengauditan I dan II pada tabel outer laoding 

(lampiran 6) menunjukkan bahwa terdapat nilai yang kurang dari 0,50 yakni pada 

pertanyaan PEA 1, PEA 3, PEA 9, PEA 11, PEA 12, PMA 4, PMB 4. Hasil 

tersebut dikarenakan masih ada mahasiswa yang kurang memahami makna 

pertanyaan dengan mempersepsikan dirinya sebagai auditor intern pemerintah. 

Agar pertanyaan memiliki kelayakan untuk diajukan pada responden penelitian 

yang sesungguhnya maka peneliti memperbaiki pertanyaannya agar lebih jelas 

maknanya, tanpa harus didrop. 

3.6.2 Pengukuran Reliabilitas 
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 Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari skor 

(skala pengukuran). Pengujian reliabilitas suatu konstruk dengan indikator 

refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan Cronbach’s Alpha 

maupun menggunakan Composite Relibility. Nilai composite reliability pc > 0,70 

dapat dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. 

Namun, nilai pc > 0,60 sudah dikatakan cukup reliabel untuk penelitian 

eksplorasi. Cornbach alpha dikatakan baik apabila α > 0,6 dan dikatakan cukup 

apabila α ≥ 0,3. 

Hasil uji coba instrumen (pilot study) untuk mengetahui reliabilitas 

instrumen menunjukkan hasil bahwa keseluruhan variabel laten dalam penelitian 

ini memiliki nilai composite reliability dan cronbach alpha lebih dari 0,60. Tabel 

3.12 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas konstruk dalam penelitian. 

Tabel 3.12 

Composite Reliability dan Cronbach Alpha 

  Composite Reliability Cronbach Alpha 

PEA 0.735 0.672 

PMA 0.818 0.733 

PMB 0.743 0.649 

PMC 0.877 0.844 

PPA 0.890 0.859 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 

3.7 Metode Analisis Data 



64 
 

 
 

Metode analisis data untuk melihat pengaruh antar variabel dalam 

penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan paket 

software SmartPLS v3.0. PLS merupakan salah satu metode penyelesaian Model 

Persamaan Struktural (Struktural Equation Modelling/ SEM). Alasan memilih 

metode SEM adalah variabel penelitian yang diteliti adalah variabel laten 

(unobserve) sehinnga akan lebih tepat dengan menggunakan metode SEM. 

Sedangkan alasan penggunaan PLS dalam penelitian ini adalah jumlah sampel 

dalam penelitian ini berukuran  kecil, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan 

metode covariance based SEM (AMOS, LISREL III, dan EQS). Karena 

penggunaan covariance based SEM hanya dapat dilakukan jika sampel 200 

sampai 800 (Ghozali, 2011). 

SEM yang berbasis component atau variance merupakan alternatif 

covariance dengan pendekatan component based SEM dengan PLS yang 

bertujuan sebagai prediksi. Dikemukakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali 

(2011:4), PLS merupakan metode analisis yang powerfull, karena tidak didasarkan 

pada banyak asumsi. Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate 

(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan 

pada model yang sama), dan sampel tidak harus besar. 

Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat 

digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar-variabel laten. 

PLS lebih menitikberatkan pada data dengan prosedur estimasi yang terbatas, 

sehingga mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi 

parameter. Fornell dan Bookstein (1982) dalam Ghozali (2011:4) menyatakan 
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bahwa dibandingkan dengan Covariance Based SEM (CBSEM), componen based 

SEM –PLS menghindarkan dua masalah serius, yaitu inadmisable solution dan 

factor indeterminacy. 

PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar 

variabel laten. PLS dapat menganalisa konstruk yang dibentuk dengan indikator 

refleksi dan formatif, sehingga indikator bisa berbasis teori atau mengadaptasi 

indikator yang pernah dipakai oleh peneliti sebelumnya. Terdapat dua bagian 

analisis yang harus dilakukan dalam PLS, yaitu (1) penilaian outer model atau 

model pengukuran dan (2) penilaian inner model atau struktural model. Kedua 

analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Outer model mendefinisikan 

bagaimana hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel 

manifestnya (measurement model). Sedangkan inner model menggambarkan 

hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2011:22). 

3.7.1 Menilai Outer model atau Measurement Model 

Terdapat tiga kriteria dalam menggunakan SmartPLS untuk menilai outer 

model, yaitu (a) convergent validity, (b) discriminant validity, dan (c) composite 

reliability. Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator, 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

nilai berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur (Ghozali, 

2011:25). Namun demikian, menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2011:25), untuk 

penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading yang 

berkisar antara 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup. 
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Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Metode lain untuk 

menilai Discriminant Validity adalah membandingkan nilai square root of average 

Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model (Ghozali, 2011:25). Jika nilai akar kuadrat AVE setiap 

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya 

dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell 

Larcker, 1981 dalam Ghozali (2011:25). Penelitian ini menggunakan nilai AVE untuk 

mengukur discriminant validity. Nilai AVE yang sangat direkomendasikan berada 

di atas 0,5. 

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat 

dievaluasi dengan dua macam ukuran, yaitu internal consistency (pc) dan cronbach 

alpha. Nilai composite reliability pc > 0,70 dapat dikatakan bahwa konstrak 

memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. Namun, nilai pc > 0,60 sudah 

dikatakan cukup reliabel untuk penelitian eksplorasi. Cornbach alpha dikatakan 

baik apabila α > 0,60 dan dikatakan cukup apabila α ≥ 0,30. 

3.7.2 Menilai Inner model atau Structural Model 

Structural model dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk prediktive relevance dan 

uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Penilaian model 

dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai 

R-square dapat digunakan untuk menilai apakah variabel laten independen 

tertentu mempunyai pengaruh substantif terhadap variabel laten dependen 
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(Ghozali, 2011:26). Widarjono (2015) menyimpulkan secara umum nilai R
2 

≥0,75 

adalah baik.  

Model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevance 

untuk model konstruk. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar 

dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, 

sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang 

memiliki predictive relevance (Ghozali, 2011:26). 

Pengambilan keputusan atas penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel laten. Nilai weight 

dari hubungan tersebut harus menunjukkan arah positif dengan nilai T-

statistic di atas 1.691 untuk p < 0.05 (one tailed); dan 2,032 untuk p < 0.05 

(two tailed).  

2) Hipotesis alternatif (Ha) diterima jika nilai weight dari hubungan antar 

variabel laten menunjukkan arah positif dengan nilai t-statistic di atas  1.691 

untuk p < 0.05 (one tailed); dan 2,032 untuk p < 0.05 (two tailed). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah auditor di Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah yang berlokasi di Kota Semarang. Auditor yang menjadi responden 

tidak terbatas pada kriteria tertentu, yakni semua auditor yang masih aktif bekerja 

di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 35 kuesioner telah diserahkan ke 

kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada bulan April sampai Mei 2016.  

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang diserahkan 35 100% 

Kuesioner yang tidak kembali - - 

Kuesioner yang kembali 35 100% 

Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya - - 

Kuesioner yang bisa diolah 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang 

diserahkan sebanyak 35 (100%), dari jumlah tersebut kuesioner yang 

pengisiannya lengkap dan memenuhi syarat untuk diolah sebanyak 35 (100%) 

sehingga data tersebut dapat diolah 

 

 

. 
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4.1.2 Deskripsi Responden 

Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan 

formal terakhir,  lama bekerja sebagai auditor, dan banyaknya pelatihan audit 

yang pernah diikuti. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang  

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Deskripsi responden 

ini sangat penting untuk mendukung hasil penelitian karena hasil penelitian 

tersebut berhubungan erat dengan latar belakang responden. Data demografi dari 

35 responden yang dipakai sebagai sampel dalam penelitian ini secara lengkap 

terdapat dalam tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Deskripsi Responden 

Keterangan Total Presentase 

1. Jenis kelamin 

a. Pria 

b. Wanita 

 

22 

13 

 

63% 

37% 

 35 100% 

2. Usia 

a. < 25 tahun 

b. 25 – 35  tahun 

c. 36 – 45  tahun 

d. > 45  tahun 

 

- 

1 

9 

25 

 

- 

3% 

26% 

71% 

 35 100% 

3. Pendidikan Formal Terakhir 

a. D3 

b. S1 

c. S2 

d. S3 

 

- 

22 

13 

- 

 

- 

63% 

37% 

- 

 35 100% 

4. Lama bekerja sebagai Auditor 

a. < 5 tahun 

b. 5 – 10 tahun 

c. 11 – 15 tahun 

d. > 15 tahun 

 

7 

7 

3 

18 

 

20% 

20% 

9% 

51% 

 35 100% 
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5. Banyaknya pelatihan audit yang pernah 

diikuti 

a. < 5 kali 

b. 5 – 10 kali  

c. 11 – 15 kali 

d. > 15 kali 

 

 

8 

12 

4 

11 

 

 

23% 

34% 

11% 

32% 

 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil 

sejumlah 22 (63%) responden laki-laki dan 13 (37%) responden wanita. Hasil 

penelitian deskriptif berdasarkan usia mayoritas responden adalah auditor yang 

berusia >45 tahun sebanyak 25 (71%) responden, sebanyak 10 (29%) responden 

merupakan auditor yang berusia antara 26 – 45 tahun. Hasil penelitian deskripsi 

responden yang dilihat dari latar belakang pendidikan formal terakhir sebanyak 22 

(63%) responden berlatar belakang pendidikan S1. Responden yang memiliki latar 

belakang pendidikan formal S2 sebanyak 22 (5%) responden 

Dilihat dari lama bekerja sebagai auditor menunjukkan bahwa sebanyak 7 

(20%) responden memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun. Responden yang 

memiliki masa kerja 5 – 10  tahun, 11 - 15 tahun, dan lama bekerja lebih dari 15 

tahun masing-masing berjumlah 7 (20%) responden, 3 (9%) responden dan 18 

(51%) responden. Sedangkan berdasarkan banyaknya pelatihan audit yang pernah 

diikuti sebanyak 8 (23%) responden telah mengikuti pelatihan audit < 5 kali. 

Responden yang telah mengikuti pelatihan audit 5 - 10 kali, 11 - 15 kali, dan > 15 

kali masing-masing berjumlah 12 (34%) responden, 4 (11%) responden, dan 11 

(32%)responden. 
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 Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini memiliki kecenderungan 

mayoritas responden adalah auditor pria yang memiliki masa kerja lebih dari 10 

tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas auditor yang menjadi 

responden dalam penelitian ini cukup memiliki pengalaman kerja yang memadai. 

Pengalaman kerja dalam melaksanakan pekerjaan audit (melaksanakan prosedur 

audit) menentukan tingkat kemahiran auditor dalam mengaudit. Auditor yang 

memiliki masa kerja yang lama akan lebih mahir dalam melaksanakan pekerjaan 

dan lebih etis dalam berperilaku, seperti halnya terkait dalam pengambilan 

keputusan.  

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

A. Deskripsi Variabel Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

Berdasarkan jawaban responden, deskripsi variabel perilaku etis auditor 

Inspektorat disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Deskripsi Variabel Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PEA1 35 1 5 4.09 1.011 

PEA2 35 1 5 4.17 1.150 

PEA3 35 1 5 4.09 1.121 

PEA4 35 1 5 3.97 1.150 

PEA5 35 1 5 3.97 .985 

PEA6 35 2 5 4.00 .970 

PEA7 35 2 5 3.94 .998 

PEA8 35 1 5 3.94 .968 

PEA9 35 2 5 4.00 1.057 

PEA10 35 1 5 4.03 1.098 

PEA11 35 1 5 3.91 1.173 

PEA12 35 1 5 3.97 1.071 

Valid N (listwise) 35     48.09 12.75  

Sumber: Output SPSS, 2016 
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Tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa variabel perilaku etis auditor 

Inspektorat memiliki nilai rata-rata sebesar 48.09 dan dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata 48.09 termasuk dalam kategori tinggi. Responden berarti memiliki 

pemahaman dan pelaksanaan tugas yang disesuaikan dengan kode etik auditor 

intern pemerintah yang tinggi. 

Tabel 4.3 juga menunjukkan hasil bahwa variabel perilaku etis auditor 

Inspektorat memiliki nilai standar deviasi sebesar 12.75 Jika dibandingkan dengan 

nilai rata-rata sebesar 48.09 maka dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi 

lebih kecil dari nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa data mengelompok 

disekitar rataan yang berarti data variabel ini homogen atau semua data memiliki 

nilai yang hampir identic. 

Berikut ini rangkuman hasil distribusi frekuensi untuk variabel perilaku etis 

auditor Inspektorat yang disajikan dalam tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Deskripsi Frekuensi Variabel Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

Interval Kategori Frek % Frek. 

Kumulatif 

% 

kumulatif 

52 – 60 Perilaku Sangat 

Etis 

7 20% 

28 80% 

42 – 51 Perilaku Etis 21 60% 

32 – 41 Perilaku Cukup 

Etis 

3 9% 

7 20% 
22 – 31 Perilaku Kurang 

Etis 

1 2% 

12 – 21 Perilaku Tidak 

Etis 

3 9% 

Jumlah 35 100% 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 



73 
 

 
 

Perilaku etis auditor Inspektorat sesuai dengan hasil tabel penelitian diatas 

menunjukkan hasil yang etis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden (auditor) berperilaku etis pada prosedur dan aturan dalam pelaksanaan 

pekerjaan audit sesuai dengan kode etik auditor intern pemerintah. Auditor sangat 

menjaga perilakunya dalam bekerja sehingga hasil pekerjaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. Hasil pada tabel 4.4 menyatakan bahwa terdapat 20% 

responden yang menjawab sering melakukan tindakan yang mencerminkan 

perilaku yang tidak etis.  

Hasil penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa perilaku tidak etis 

memang dalam kenyataannya di lapangan ada beberapa oknum auditor yang 

melakukannya. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang negatif dan 

menyimpang sehingga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat auditor bekerja perlu melakukan 

antisipasi dan melakukan pencegahan untuk dapat menekan dan mencegah 

perilaku tidak etis auditor ketika bekerja. 

B. Deskripsi Variabel Perkembangan Moral Pra Konvensional 

Berdasarkan jawaban responden, deskripsi variabel perkembangan moral 

pra konvensional disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Deskripsi Variabel Perkembangan Moral Pra Konvensional 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PMA1 35 1 5 3.71 1.178 

PMA2 35 2 5 3.94 .906 

PMA3 35 2 5 3.63 1.087 

PMA4 35 2 5 3.80 1.052 

PMA5 35 2 5 3.83 1.043 

PMA6 35 2 5 3.77 1.031 

Valid N (listwise) 35     22.69  6.30 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Hasil deskriptif variabel perkembangan moral pra konvensional memiliki 

nilai rata-rata sebesar 22.69 dan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 22.69 

termasuk dalam kategori tinggi. Responden berarti memiliki moralitas di level pra 

konvensional yang tinggi. 

Tabel 4.5 juga menunjukkan hasil bahwa variabel perkembangan moral pra 

konvensional memiliki nilai standar deviasi sebesar 6.30 Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata sebesar 22.69 maka dapat diketahui bahwa nilai standar 

deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa data 

mengelompok disekitar rataan yang berarti data variabel ini homogen atau semua 

data memiliki nilai yang hampir identik. 

Berikut ini rangkuman hasil distribusi frekuensi untuk variabel 

perkembangan moral pra konvensional yang disajikan dalam tabel 4.6 

 

 

 

 



75 
 

 
 

Tabel 4.6 

Deskripsi Frekuensi Variabel Perkembangan Moral Pra Konvensional 

Interval Kategori Frek % Frek. 

Kumulatif 

% 

kumulatif 

26 – 30 Perkembangan 

moral Sangat 

Tinggi 

14 40% 

22 63% 

21 – 25 Perkembangan 

moral Tinggi 

8 23% 

16 – 20 Perkembangan 

moral Sedang 

8 23% 

13 37% 

11 – 15 Perkembangan 

moral Rendah 

5 14% 

6 – 10 Perkembangan 

moral Sangat 

Rendah 

- - 

Jumlah 35 100% 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Perkembangan moral pra konvensional sesuai dengan hasil tabel penelitian 

diatas menunjukkan hasil perkembangan moral yang tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (auditor) memiliki tingkat moralitas pra 

konvensional yang baik, dimana orientasi reward and punishment menjadi fokus 

auditor dalam bekerja. Auditor dalam penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan 

yang tinggi baik terhadap aturan, instruksi dan juga penghindaran sebuah 

hukuman selama bekerja. 

Hasil pada tabel 4.6 juga menyatakan terdapat 13 (37%) responden yang 

memberikan jawaban penelitian dengan tingkat moralitas pra konvensional yang 

sedang bahkan rendah. Hal tersebut menyiratkan bahwa beberapa auditor masih 

ada yang mengabaikan orientasi reward and punishment, yang memungkinkan 

mereka untuk berperilaku tidak etis. 

 



76 
 

 
 

C. Deskripsi Variabel Perkembangan Moral Konvensional 

Berdasarkan jawaban responden, deskripsi variabel perkembangan moral 

konvensional disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Variabel Perkembangan Moral Konvensional 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PMB1 35 1 5 3.66 1.110 

PMB2 35 1 5 3.60 .914 

PMB3 35 1 5 3.51 1.269 

PMB4 35 1 5 3.46 1.268 

PMB5 35 1 5 3.71 1.017 

PMB6 35 1 5 3.74 1.039 

Valid N (listwise) 35     21.69  6.62 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Hasil deskriptif variabel yang selanjutnya, perkembangan moral 

konvensional memiliki nilai rata-rata sebesar 21.69 dan dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata 21.69 termasuk dalam kategori tinggi. Responden berarti memiliki 

moralitas di level konvensional yang tinggi juga. 

Tabel 4.7 juga menunjukkan hasil bahwa variabel perkembangan moral 

konvensional memiliki nilai standar deviasi sebesar 6.62 Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata sebesar 21.69 maka dapat diketahui bahwa nilai standar 

deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa data 

mengelompok disekitar rataan yang berarti data variabel ini homogen atau semua 

data memiliki nilai yang hampir identik. 

Berikut ini rangkuman hasil distribusi frekuensi untuk variabel 

perkembangan moral konvensional yang disajikan dalam tabel 4.8 
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Tabel 4.8 

Deskripsi Frekuensi Variabel Perkembangan Moral Konvensional 

Interval Kategori Frek % Frek. 

Kumulatif 

% 

kumulatif 

26 – 30 Perkembangan 

moral Sangat 

Tinggi 

10 29% 

23 66% 

21 – 25 Perkembangan 

moral Tinggi 

13 37% 

16 – 20 Perkembangan 

moral Sedang 

8 22% 

12 34% 

11 – 15 Perkembangan 

moral Rendah 

2 6% 

6 – 10 Perkembangan 

moral Sangat 

Rendah 

2 6% 

Jumlah 35 100% 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Perkembangan moral konvensional sesuai dengan hasil tabel penelitian 

diatas menunjukkan hasil perkembangan moral yang tinggi sebesar 66%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (auditor) memiliki tingkat 

moralitas konvensional yang baik, dimana menggambarkan auditor telah 

menginternalisasikan standar figur otoritas secara bertahap. Auditor dalam 

penelitian ini memiliki pandangan personal yang baik, mulai dari kepedulian 

terhadap pihak lain, mampu berkomunikasi secara efektif sampai menyesuaikan 

pandangannya dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat saat 

menjalankan tugas sebagai auditor. 

Hasil pada tabel 4.8 juga menyatakan terdapat 12 (34%) responden yang 

memberikan jawaban penelitian dengan tingkat moralitas konvensional yang 

sedang sampai rendah. Hal tersebut menyiratkan bahwa beberapa auditor masih 
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ada yang belum mampu untuk menginternalisasikan standar figur otoritas dalam 

bekerja. 

D. Deskripsi Variabel Perkembangan Moral Pasca Konvensional 

Berdasarkan jawaban responden, deskripsi variabel perkembangan moral 

pasca konvensional disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Variabel Perkembangan Moral Pasca Konvensional 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PMC1 35 1 5 4.14 1.115 

PMC2 35 1 5 3.86 1.167 

PMC3 35 1 5 3.97 1.043 

PMC4 35 2 5 4.06 .802 

PMC5 35 1 5 4.06 1.083 

PMC6 35 1 5 3.91 1.011 

Valid N (listwise) 35     24.00  6.22 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Deskriptif variabel perkembangan moral pasca konvensional memiliki 

nilai rata-rata sebesar 24.00 dan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 24.00 

termasuk dalam kategori tinggi. Responden berarti memiliki moralitas di level 

pasca konvensional yang tinggi. 

Tabel 4.9 juga menunjukkan hasil bahwa variabel perkembangan moral 

pasca konvensional memiliki nilai standar deviasi sebesar 6.22 Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata sebesar 24.00 maka dapat diketahui bahwa nilai standar 

deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa data 

mengelompok disekitar rataan yang berarti data variabel ini homogen atau semua 

data memiliki nilai yang hampir identik. 
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Berikut ini rangkuman hasil distribusi frekuensi untuk variabel 

perkembangan moral pasca konvensional yang disajikan dalam tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Deskripsi Frekuensi Variabel Perkembangan Moral Pasca Konvensional 

Interval Kategori Frek % Frek. 

Kumulatif 

% 

kumulatif 

26 – 30 Perkembangan 

moral Sangat Tinggi 

14 40% 

29 83% 
21 – 25 Perkembangan 

moral Tinggi 

15 43% 

16 – 20 Perkembangan 

moral Sedang 

1 3% 

6 17% 

11 – 15 Perkembangan 

moral Rendah 

4 11% 

6 – 10 Perkembangan 

moral Sangat 

Rendah 

1 3% 

Jumlah 35 100% 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Perkembangan moral pasca konvensional sesuai dengan hasil tabel 

penelitian diatas menunjukkan hasil perkembangan moral yang tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (auditor) memiliki tingkat 

moralitas pasca konvensional sebagai tingkat moralitas yang paling tinggi secara 

baik, dimana auditor telah menginternalisasikan standar figur otoritas secara 

penuh namun diimbangi dengan pemahaman prinsip, hak dan nilai-nilai sebagai 

manusia. Auditor dalam penelitian ini memiliki pandangan personal yang baik, 

mementingkan hukum tetapi tidak menjadikan hukum sebagai suatu pedoman 

tertinggi dalam bertindak, melainkan masih ada nilai hati nurani yang lebih tinggi 

kedudukannya. 
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Hasil pada tabel 4.10 juga menyiratkan perkembangan moral yang tinggi 

sebagai tingkatan perkembangan yang paling akhir akan menjadikan auditor 

berperilaku secara etis dalam setiap kepentingan pekerjaannya. 

E. Deskripsi Variabel Perkembangan Pengalaman Audit 

Berdasarkan jawaban responden, deskripsi variabel perkembangan moral 

konvensional disajikan dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Deskripsi Variabel Perkembangan Pengalaman Audit 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PPA1 35 1 5 3.77 1.215 

PPA2 35 1 5 3.80 1.232 

PPA3 35 1 5 3.69 1.051 

PPA4 35 1 5 3.97 1.043 

PPA5 35 1 5 3.86 1.004 

PPA6 35 1 5 3.80 1.106 

PPA7 35 1 5 3.91 1.197 

PPA8 35 1 5 3.94 1.187 

Valid N (listwise) 35     30.74  9.03 

Sumber: Output SPSS, 2016 

Deskriptif variabel yang terakhir adalah perkembangan pengalaman audit 

memiliki nilai rata-rata sebesar 30.74 dan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

30.74 termasuk dalam kategori tinggi. Responden berarti memiliki moralitas di 

level pasca konvensional yang tinggi. 

Tabel 4.11 juga menunjukkan hasil bahwa variabel perkembangan moral 

pasca konvensional memiliki nilai standar deviasi sebesar 9.03 Jika dibandingkan 

dengan nilai rata-rata sebesar 30.74 maka dapat diketahui bahwa nilai standar 

deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dapat disimpulkan bahwa data 
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mengelompok disekitar rataan yang berarti data variabel ini homogen atau semua 

data memiliki nilai yang hampir identik. 

Berikut ini rangkuman hasil distribusi frekuensi untuk variabel 

perkembangan pengalaman audit yang disajikan dalam tabel 4.12 

Tabel 4.12 

Deskripsi Frekuensi Variabel Perkembangan Pengalaman Audit 

Interval Kategori Frek % Frek. 

Kumulatif 

% 

kumulatif 

36 – 40 Sangat 

Berpengalaman 

14 40% 

23 66% 

29 – 35 Berpengalaman 9 26% 

22 – 28 Cukup 

Berpengalaman 

8 22% 

12 34% 
15 -21 Kurang 

Berpengalaman 

3 9% 

8 – 14 Tidak 

Berpengalaman 

1 3% 

Jumlah 35 100% 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Perkembangan pengalaman audit sesuai dengan hasil tabel penelitian 

diatas menunjukkan hasil bahwa auditor termasuk dalam kategori berpengalaman. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (auditor) memiliki tingkat 

pengalaman pekerjaan yang sudah cukup lama, seperti terlihat dalam tabel 4.2 

sebesar 51% auditor sudah bekerja lebih dari 15 tahun.. Auditor dalam penelitian 

ini memiliki pengalaman pekerjaan yang baik, salah satunya kemampuan dalam 

menghadapi objek pemeriksaan untuk mengetahi informasi yang relevan terkait 

pembuatan penilaian terhadap objek pemeriksaan yang bersangkutan.  

Hasil pada tabel 4.12 juga menunjukkan terdapat 20% responden yang 

pengalamannya masih kurang dari 5 tahun dan perlu ditingkatkan. Auditor yang 
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memiliki pengalaman lebih lama dan kompleks akan cenderung menempatkan 

pengalamannya sebagai bekal dalam menuntaskan pekerjaannya secara lebih baik 

dibandingkan ketika mereka kurang memiliki pengalaman. 

 

4.2 Pengujian Instrumen 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan evaluasi measurement (outer) model yaitu 

dengan menggunakan convergent validity (besarnya nilai loading factor untuk 

masing-masing konstruk). Konstruk dengan nilai loading factor  (original sample) 

lebih dari 0,70 dapat digunakan untuk mengukur model penelitian, meskipun nilai 

0,50 - 0,70 dikatakan cukup valid untuk penelitian eksplorasi, sedangkan konstruk 

dengan nilai kurang dari 0,50 harus di drop (dihapus) agar mampu menghasilkan 

model yang baik. Dari 38 konstruk dalam penelitian ini (lampiran 7) semua 

konstruk memiliki nilai loading factor lebih dari 0,50, jadi dapat disimpulkan 

bahwa konstruk memiliki validitas yang baik. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai composite reability yang 

dihasilkan melalui perhitungan dengan PLS untuk masing-masing konstruk. Pada 

tabel 4.13 disajikan nilai composite reliability pada masing-masing konstruk. 
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Tabel 4.13 

Composite Reliability 

  Composite Reliability 

PEA 0.967 

PMA 0.949 

PMB 0.948 

PMC 0.969 

PPA 0.958 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 

Hasil output composite reliability dari keseluruhan konstruk menunjukkan 

nilai diatas 0.70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen 

yang digunakan sangat tinggi, dengan kata lain konstruk atau variabel penelitian 

ini sudah menjadi alat ukur yang fit dan semua pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur masing-masing konstruk adalah reliabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

konstruk memiliki reliabilitas yang baik. 

 

4.3 Metode Analisis Data 

4.3.1 Uji Outer Model atau Measurement Model 

Kriteria yang digunakan untuk menilai outer model antara lain adalah 

convergent vaidity, composite reliability, dan discriminant validity. 

1. Convergent Vaidity 

Convergent validity dari measurement (outer) model digunakan untuk 

menguji validitas indikator dengan melihat masing-masing konstruk. Convergent 

validity dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran 

reflektif dikatakan bagus jika nilai loading factor lebih dari 0,50. Konstruk dengan 
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nilai loading factor kurang dari 0,5 harus dihapus atau didrop agar dapat 

menghasilkan model yang baik. 

Berdasarkan pada outer loading (lampiran 7) keseluruhannya memiliki 

nilai outer loading diatas 0,50 dan signifikan (t-statistic lebih besar dari pada t-

tabel). Perilaku etis auditor Inspektorat dengan 12 konstruk keseluruhannya 

memiliki nilai loading factor diatas 0,50. Perkembangan moral pra konvensional 

terdiri dari 6 konstruk semuanya memiliki nilai loading factor diatas 0,50. 

Perkembangan moral konvensional dengan 6 konstruk keseluruhannya memiliki 

nilai loading factor diatas 0,50. Perkembangan moral pasca konvensional dengan 

6 konstruk keseluruhannya memiliki nilai loading factor diatas 0,50. 

Perkembangan pengalaman audit dengan 8 konstruk keseluruhannya memiliki 

nilai loading factor diatas 0,50. 

2. Composite Reliability 

Reliabilitas konstruk dalam penelitian dapat diketahui melalui dua kriteria 

yakni dengan melihat nilai composite reliability dan cronbach alpha. Konstruk 

dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha diatas 

0,70. Berikut ini pengujian composite reliability dan cronbach alpha dengan 

menggunakan smartPLS v3.0. 
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Tabel 4.14 

Composite Reliability dan Cronbach Alpha 

  Composite 

Reliability 

Cronbach 

Alpha 

PEA 0.967 0.962 

PMA 0.949 0.935 

PMB 0.948 0.932 

PMC 0.969 0.960 

PPA 0.958 0.952 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 

Hasil output composite reliability maupun cronbach alpha dari 

keseluruhan konstruk nilai keseluruhannya diatas 0.70. Hal tersebut menunjukkan 

konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan sangat tinggi, dengan kata 

lain konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang fit dan 

semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk 

adalah reliabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang 

baik untuk dilakukan penelitian. 

3. Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif  Indikator di 

nilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstuk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, 

maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok 

mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya.  

Berdasarkan output smartPLS v3.0 (lampiran 7) dapat diketahui bahwa 

korelasi masing-masing konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan 

korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya. Konstruk laten dapat 

memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan 
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indikator lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini 

memiliki discriminant validity yang baik 

Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan 

membandingkan nilai square root average extracted (AVE) setiap konstruk 

dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Apabila 

hasil dari nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai 

korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan 

memiliki nilai discriminan validity yang baik (Ghozali, 2011). Berikut ini tabel 

4.15 menunjukkan hasil estimasi perhitungan latent variable correlation  

Tabel 4.15 

Latent Variable Correlation 

 PEA PMA PMB PMC PPA 

PEA 1.000         

PMA 0.783 1.000       

PMB 0.679 0.455 1.000     

PMC 0.828 0.579 0.513 1.000   

PPA 0.239 0.136 0.196 -0.011 1.000 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 

Berikut ini nilai AVE dan akar AVE disajikan dalam tabel 4.16 

Tabel 4.16 

Average Variance Extracted (AVE) 

  Average Variance Extracted (AVE) Akar AVE 

PEA 0.710 0.842 

PMA 0.756 0.870 

PMB 0.753 0.868 

PMC 0.838 0.915 

PPA 0.741 0.861 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 
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Korelasi maksimal konstruk perilaku etis auditor Inspektorat dengan 

konstruk lainnya sebesar 0,828 dan nilai akar AVE sebesar 0,842. Korelasi 

maksimal konstruk perkembangan moral pra konvensional terhadap konstruk 

lainnya sebesar 0,783 dan nilai akar AVE sebesar 0,870. Korelasi maksimal 

konstruk perkembangan moral konvensional terhadap konstruk lainnya sebesar 

0,679 dan nilai akar AVE sebesar 0,868. Korelasi maksimal konstruk 

perkembangan moral pasca konvensional sebesar 0,828 dan nilai akar AVE 

sebesar 0,915. Korelasi maksimal konstruk perkembangan pengalaman audit 

terhadap konstruk lainnya sebesar 0,239 dan nilai akar AVE sebesar 0,861. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai akar AVE lebih besar dari nilai korelasi 

antar konstruk. 

4.3.2 Uji Inner Model atau Structural Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antar konstruk, nilai signifikansi, dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependent, stone-geisser test untuk predictive relevance, dan uji t serta 

signifikansi koefisien parameter jalur strktural, berikut ini hasil pengujian R-

square menggunakan smartPLS v3.0 yang disajikan dalam tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 

R-square 

  R Square 

PEA 0.892 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 
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Berdasarkan tabel R-square pada tabel 4.24 tersebut, dapat diketahui 

bahwa nilai R-square perilaku etis auditor Inspektorat sebesar 0,892, dapat 

diartikan bahwa konstruk perilaku etis auditor Inspektorat dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk perkembangan moral pra konvensional, perkembangan moral 

konvensional, perkembangan moral pasca konvensional, dan perkembangan 

pengalaman audit sebesar 89% sementara 11% dijelaskan oleh faktor lain diluar 

penelitian ini. 

 

4.4 Uji Structural Equation Model (SEM) 

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) berbasis variance dengan menggunakan 

SmartPLS v3.0. Berikut merupakan hasil pengujian Full Model SEM Algorithm 

 

Gambar 4.1 Uji Full Model SEM PLS Algorithm 

Sumber : Output SmartPLS v3.0, 2016 
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4.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai path coefficient yang 

menunjukkan koefisien parameter dan nilai t-statistic. Signifikansi parameter yang 

diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel 

penelitian kemudian membandingkan nilai t-statistic dengan nilai t-tabel 

signifikansi pada 5% (nilai t-hitung > t tabel 1,691). Tabel 4.18 berikut 

menyajikan hasil pengujian path coefficient dengan SmartPLS v3.0. 

Tabel 4.18 

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) 

 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
Hasil 

PMA -

> PEA 
0.370 0.365 0.075 4.925 0.000 Hipotesis diterima 

PMB -> 

PEA 
0.224 0.224 0.061 3.609 0.000 Hipotesis diterima 

PMC -

> PEA 
0.501 0.513 0.095 5.323 0.000 Hipotesis diterima 

PPA -> 

PEA 
0.150 0.137 0.072 2.082 0.019 Hipotesis diterima 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 

4.5.1 Perkembangan moral pra konvensional berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien parameter untuk variabel perkembangan moral pra konvensional yaitu 

sebesar 0,370 bernilai positif dan nilai t-statistiknya sebesar 4,925 atau lebih besar 

dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1,691 (signifikan pada 0,05). Berdasarkan 

nilai tersebut maka H1 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan moral pra konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat. 
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4.5.2 Perkembangan moral konvensional berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien parameter untuk variabel perkembangan moral konvensional yaitu 

sebesar 0,224 bernilai positif dan nilai t-statistiknya sebesar 3,609 atau lebih besar 

dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1,691 (signifikan pada 0,05). Berdasarkan 

nilai tersebut maka H2 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan moral konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat. 

4.5.3 Perkembangan moral pasca konvensional berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis auditor Inspektorat 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien parameter untuk variabel perkembangan moral pra konvensional yaitu 

sebesar 0,501 bernilai positif dan nilai t-statistiknya sebesar 5,323 atau lebih besar 

dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1,691 (signifikan pada 0,05). Berdasarkan 

nilai tersebut maka H3 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan moral pasca konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku 

etis auditor Inspektorat. 

4.5.4 Perkembangan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien parameter untuk variabel perkembangan pengalaman audit yaitu sebesar 

0,150 bernilai positif dan nilai t-statistiknya sebesar 2,082 atau lebih besar 
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dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1,691 (signifikan pada 0,05). Berdasarkan 

nilai tersebut maka H4 diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat. 

Tabel 4.19 

Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 

Perkembangan moral pra konvensional 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat 

Hipotesis diterima 

H2 

Perkembangan moral konvensional 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat 

Hipotesis diterima 

H3 

Perkembangan moral pasca konvensional 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat 

Hipotesis diterima 

H4 

Perkembangan pengalaman audit 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat 

Hipotesis diterima 

Sumber: Output SmartPLS v3.0, 2016 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Perkembangan moral pra konvensional berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat 

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa perkembangan moral pra 

konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor Inspektorat 

diterima. Pengujian pengaruh variabel perkembangan moral pra konvensional 

terhadap perilaku etis auditor Inspektorat menunjukkan bahwa ketika auditor 

berada pada level  moralitas pra konvensional yang tinggi, akan meningkatkan 

probabilitas melakukan perilaku yang etis. Begitupun sebaliknya, ketika auditor 

tidak berada pada tingkat moralitas pra konvensional yang tinggi (moralitas pra 
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konvensional rendah) maka auditor akan cenderung berperilaku tidak etis. Hasil 

penelitian ini mendukung teori perkembangan moral kognitif, bahwa auditor 

berperilaku etis sejalan dengan perkembangan moral yang ada pada dirinya. 

Hasil ini didukung dengan sebagian besar responden dalam penelitian ini 

yaitu 25 responden (71%) memiliki usia lebih dari 45 tahun. Berdasarkan teori 

perkembangan moral dari Kohlberg, perkembangan moral seseorang akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Auditor dengan usia yang tergolong 

matang, dalam tingkatan moralitas yang paling rendah ini akan mampu fokus dan 

memiliki orientasi sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki dalam tingkat ini. 

Orientasi reward and punishment selalu menjadi prioritas auditor dalam 

menuntaskan pekerjaannya. 

Auditor memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Patuh terhadap aturan, 

kebijakan di tempat bekerja, sampai dengan patuh terhadap instruksi pimpinan. 

Penghindaran punishment atau hukuman juga terlihat dari sikap auditor yang 

menghindari datang terlambat saat bekerja, misalnya saat ada rapat dan 

minimalisasi kesalahan. Orientasi reward dari auditor tercermin dari adanya 

penyesuaian sikap mereka baik terhadap partner kerja, pimpinan sampai dengan 

dihadapan auditee selaku objek pemeriksaan yang bersangkutan. 

Adanya kontrol eksternal dalam tingkat ini merupakan salah satu ciri 

keberhasilan seorang auditor dalam perkembangan moralnya. Keberhasilan 

tersebut menjadi salah satu pencapaian dasar sebelum memasuki moralitas yang 

selanjutnya, yakni moralitas konvensional dan pasca konvensional. Sesuai dengan 
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konteks teori perkembangan moral, normalnya moralitas itu akan berkembang 

secara berkesinambungan mulai dari tingkatan yang pertama hingga terakhir. 

Penelitian ini meneliti pengaruh perkembangan moral disetiap tingkatan 

secara detail , dan belum ada penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian 

yang sama. Perbedaan tersebut menjadi hal yang baru, namun substansinya masih 

sama, sehingga penelitian Sari (2015) dan Setiawan (2011) yang menunjukkan 

perkembangan moral (secara global) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku individu mampu menjadi referensi penelitian yang mendukung hasil 

penelitian ini. 

4.6.2 Perkembangan moral konvensional berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat 

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa perkembangan moral konvensional 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor Inspektorat diterima. Pengujian 

pengaruh variabel perkembangan moral konvensional terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat menunjukkan bahwa ketika auditor berada pada level  

moralitas konvensional yang tinggi, akan meningkatkan probabilitas melakukan 

perilaku yang etis. Begitupun sebaliknya, ketika auditor tidak berada pada tingkat 

moralitas konvensional yang tinggi (moralitas konvensional rendah) maka auditor 

akan cenderung berperilaku tidak etis. Hasil penelitian ini mendukung teori 

perkembangan moral kognitif, bahwa auditor berperilaku etis sejalan dengan 

perkembangan moral yang ada pada dirinya. 

Hasil deskriptif variabel perkembangan moral konvensional pada tabel 4.7 

memiliki nilai rata-rata sebesar 21.69 dan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 
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21.69 termasuk dalam kategori tinggi. Responden berarti memiliki moralitas di 

level konvensional yang tinggi juga. Berikutnya hasil deskriptif variabel perilaku 

etis auditor Inspektorat memperoleh hasil yang tinggi juga. Perilaku etis auditor 

Inspektorat menunjukkan hasil yang etis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden (auditor) berperilaku etis pada prosedur dan aturan dalam 

pelaksanaan pekerjaan audit sesuai dengan kode etik auditor intern pemerintah 

dengan pengaruh dari moralitas konvensionall yang signifikan. 

Hasil ini didukung juga dengan sebagian besar responden dalam penelitian 

ini yaitu 25 responden (71%) yang memiliki usia lebih dari 45 tahun. Moralitas 

konvensional merupakan tingkatan kedua dalam perkembangan moral menurut 

teori perkembangan moral kognitif dari Kohlberg. Orientasi yang terdapat dalam 

moralitas konvensional ini mampu dicapai oleh auditor dengan adanya 

internalisasi standar figur otoritas pada masing-masing diri auditor. Auditor 

mampu untuk peduli terhadap orang lain, memenuhi kewajibannya, 

mempertahankan tatanan sosial dan  memberlakukan standar tertentu dalam 

berperilaku. 

Brandon. Duane M, et all (2007) menyatakan hasil penelitiannya bahwa 

mahasiswa akuntansi dengan perkembangan moral yang lebih tinggi akan lebih 

rendah kemungkinannya untuk menerima “earnings management” dibandingkan 

dengan yang memiliki perkembangan moral yang lenih rendah. Hasil tersebut 

menggambarkan perkembangan moral yang lebih tinggi akan mempengaruhi 

perilaku individu menjadi lebih etis. Meskipun tidak sama sepenuhnya dengan 
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meneliti perkembangan moral secara mendetail, namun makna dari penelitian 

tersebut sama. 

4.6.3 Perkembangan moral pasca konvensional berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis auditor Inspektorat 

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa perkembangan moral pasca 

konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor Inspektorat 

diterima. Pengujian pengaruh variabel perkembangan moral pasca konvensional 

terhadap perilaku etis auditor Inspektorat menunjukkan bahwa ketika auditor 

berada pada level  moralitas pasca konvensional yang tinggi, akan meningkatkan 

probabilitas melakukan perilaku yang etis. Begitupun sebaliknya, ketika auditor 

tidak berada pada tingkat moralitas pasca konvensional yang tinggi (moralitas 

pasca konvensional rendah) maka auditor akan cenderung berperilaku tidak etis. 

Hasil penelitian ini mendukung teori perkembangan moral kognitif, bahwa auditor 

berperilaku etis sejalan dengan perkembangan moral yang ada pada dirinya. 

Hasil ini didukung dengan sebagian besar responden dalam penelitian ini 

yaitu 25 responden (71%) memiliki usia lebih dari 45 tahun. Berdasarkan teori 

perkembangan moral dari Kohlberg, perkembangan moral seseorang akan 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Moralitas pasca konvensional 

sebagai tingkatan paling akhir dalam perkembangan moral individu 

menggambarkan individu yang memiliki pemahaman kompleks terkait prinsip, 

hak, dan nilai individu lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum. 

Pemahaman auditor dalam perkembangan moral tingkat ini terlihat dari 

kesesuaian prinsip mereka dalam menjadikan prinsip, hak, dan nilai individu 
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sebagai pertimbangan etis saat bekerja. Auditor ketika menemukan kesulitan 

dalam bekerja, mereka cenderung melakukan sebuah konsensus bersama dengan 

partner kerja. Pengambilan keputusan auditor saat dihadapkan pada sebuah dilema 

etis, auditor juga akan lebih mengikuti suara hati nurani sebagai dasar 

pengambilan keputusan etis. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Papalia et, 

all. (2008) menyimpulkan orang dalam tingkat moralitas pasca konvensional 

bertindak sesuai dengan standar internal dirinya sendiri dengan pengetahuan yang 

mereka miliki.  

Gaffikin, Michael dan Lindawati ASL (2012) melakukan penelitian 

dengan menunjukkan hasil bahwa perkembangan moral merupakan komponen 

penting dalam penalaran moral seorang auditor dan penalaran moral tersebut 

memiliki pengaruh terhadup perilaku professional masing-masing auditor. Sejalan 

dengan penelitian tersebut perkembangan moral pasca konvensional menjadi 

komponen penting dalam mempengaruhi perilaku etis auditor di Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. 

4.6.4 Perkembangan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat 

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa perkembangan pengalaman audit 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor Inspektorat diterima. Pengujian 

pengaruh variabel perkembangan pengalaman audit terhadap perilaku etis auditor 

Inspektorat menunjukkan bahwa ketika auditor memiliki tingkat pengalaman audit 

yang lebih lama dan kompleks, akan meningkatkan probabilitas melakukan 

perilaku yang etis. Begitupun sebaliknya, ketika auditor tidak auditor memiliki 
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tingkat pengalaman audit yang lebih lama dan kompleks maka auditor akan 

cenderung berperilaku tidak etis.  

Berdasarkan teori atribusi, pengalaman merupakan gabungan dari dua 

atribusi seorang auditor, antara atribusi internal dan eksternal. Dikatakan atribusi 

internal karena pengalaman akan menjadi pemahaman auditor itu sendiri dari 

beberapa tugas pekerjaan yang sudah pernah dilakukan, dan menjadikan 

pengalaman tersebut sebagai faktor penting yang pertimbangannya dalam 

mempengaruhi pekerjaan audit berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa pengaruh 

orang lain, terlihat dari hasil deskripsi responden yang menunjukkan 51% 

responden memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. 

Terkait atribusi eksternal, pengalaman yang didapatkan oleh seorang 

auditor merupakan suatu hasil dari interaksi mereka dengan orang lain. Interaksi 

tersebut berasal dari lingkungan kerja di luar faktor internal dari dalam diri 

mereka masing-masing. Pengalaman akan meningkat sejalan dengan 

perkembangan moral yang kemudian mempengaruhi perilaku etis auditor.  

Kemampuan audit didapatkan sebagai akibat lamanya auditor menekuni 

pekerjaannya dan menyelesaikan banyaknya tugas pemeriksaan. Kemampuan 

tersebut mulai dari kemampuan menghadapi objek pemeriksaan, mengetahui 

informasi yang relevan, mendeteksi kesalahan, sampai kemampuan memberikan 

rekomendasi. Auditor juga menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa 

menumpuknya.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Asana 

(2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh 
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terhadap sensitivitas etika perilaku auditor. Sejalan dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Herliansyah dan Ilyas (2006) dalam Yulianti Ardiani I.S (2014) 

yakni pengalaman bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam mempengaruhi 

perilaku auditor dalam pengambilan keputusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah disajikan 

mengenai pengaruh perkembangan moral dan pengalaman audit dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perkembangan moral pra konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku 

etis auditor Inspektorat, maka semakin tinggi perkembangan moral pra 

konvensional dalam diri auditor akan semakin etis perilaku auditor dalam 

bekerja. 

2. Perkembangan moral konvensional berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat, maka semakin tinggi moralitas konvensional dalam diri 

auditor akan semakin etis perilaku auditor dalam bekerja. 

3. Perkembangan moral pasca konvensional berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis auditor Inspektorat, maka semakin tinggi perkembangan moral 

pasca konvensional dalam diri auditor akan semakin etis perilaku auditor 

dalam bekerja. 

4. Perkembangan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor Inspektorat, maka semakin tinggi perkembangan pengalaman audit 

dalam diri auditor atau dengan kata lain semakin berpengalaman seorang 

auditor akan semakin etis perilaku auditor dalam bekerja. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti sesuai dengan hasil penelitian 

mengenai pengaruh perkembangan moral dan perkembangan pengalaman audit 

terhadap perilaku etis auditor Inspektorat, antara lain: 

1. Pengelolaan dan pengembangan SDM yang dibarengi budaya organisasi di 

Inspektorat provinsi Jawa Tengah tergolong bagus dan harus dipertahankan, 

terlihat dari moralitas auditor yang tinggi. Namun, dari data deskripsi 

responden yang menunjukkan  masih terdapat 20 (57%) auditor yang baru 

mengikuti pelatihan audit sebanyak kurang dari 10 kali, sedangkan 51% 

auditor sudah bekerja selama lebih dari 15 tahun, maka dari itu diperlukan 

pelatihan audit kepada auditor agar dapat meningkatkan  kemampuan 

auditnya.  

2. Penciptaan suasana kerja yang kondusif dan adanya controlling yang baik. 

Data yang menunjukkan tingginya moralitas auditor, dapat diaplikasikan 

secara nyata dalam setiap pekerjaannya untuk menumbuhkan perilaku etis. 

3. Penguatan SDM selain dari kualitasnya, juga dari kuantitasnya. Dari data 

auditor menunjukkan auditor sudah cukup berpengalaman dengan mayoritas 

auditor berusia >45 tahun. Auditor madya dan auditor muda diharapkan dapat 

merangkul dan membimbing auditor pertama sebagai regenerasi, dan secara 

berkelanjutan untuk calon auditor selanjutnya. 

4. Menambahkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara 

secara langsung untuk penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 1 

 KUESIONER 

Semarang, April 2016 

Yth Bapak/ Ibu Responden 

di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

 

Dengan hormat, 

Saya Martin Khomsatun, mahasiswi program studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang, pada saat ini saya sedang melakukan 

penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh 

Perkembangan Moral dan Pengalaman Audit terhadap Perilaku Etis Auditor 

Inspektorat”. Skripsi tersebut sebagai salah satu prasyarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

Dalam penelitian ini, saya menggunakan data primer yang diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. 

Untuk itu, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi responden, dan 

berkenan mengisi seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini secara objektif dan 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang Bapak/ Ibu berikan tidak 

berpengaruh apapun terhadap jabatan Bapak/ Ibu, dan dijamin kerahasiaannya. 

Atas kesediaan Bapak/ Ibu dalam pengisian kuesioner ini, saya 

mengucapkan terimakasih. 

       

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing      Mahasiswi 

 

 

Drs. Asrori, MS.      Martin Khomsatun 

NIP 196005051986011001     NIM 7211412011 
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KUESIONER PENELITIAN 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama (boleh tidak diisi) : ..................................................  

2. Jenis kelamin*     

 Pria    

 Wanita  

3. Usia*    

 < 25tahun 

 25-35 tahun 

 36-45 tahun 

 > 45 tahun 

4. Pendidikan terakhir*  

 D3 

 S1 

 S2 

 S3 

5. Lama bekerja sebagai auditor* 

 < 5 tahun 

 5-10 tahun 

 11-15 tahun 

 > 15 tahun 

6. Berapa banyak pelatihan audit yang telah Bapak/ Ibu ikuti? ......... kali 

 

*Berikan tanda checklist (√) pada kotak               sesuai identitas Bapak/ Ibu 
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B. PERILAKU ETIS AUDITOR INSPEKTORAT  

Definisi instrumen: Perilaku etis Auditor Inspektorat merupakan tingkah laku 

atau tanggapan seseorang dalam lingkungannya tentang pemahaman dan 

pelaksanaan tugas sebagai auditor yang disesuaikan dengan kode etik auditor 

intern pemerintah. 

 

Cara pengisian instrumen: Untuk pertanyaan- pertanyaan di bawah ini, 

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda checklist (√) pada salah satu pilihan 

jawaban yang sesuai dengan pemahaman & pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai 

auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

Keterangan: 

SS : Sangat Sesuai  TS : Tidak Sesuai 

S : Sesuai   STS : Sangat Tidak Sesuai 

RR : Ragu-ragu 

Pertanyaan SS S RR TS STS 

1. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor 

mengenai adanya syarat berintegritas tinggi (jujur, 

tekun, dan tanggung jawab) ?  

  

 

  

2. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor terkait 

tidak adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk 

apapun ? 

  

 

  

3. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor terkait 

pemenuhan tanggung jawab profesi secara objektif ?  

  

 

  

4. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor terkait 

pembuatan penilaian audit yang bebas dari konflik 

kepentingan ? 

  

 

  

5. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor terkait 

menjaga kerahasiaan yang sudah dipercayakan ? 

  

 

  

6. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor terkait 

penggunaan dan perlindungan informasi yang 

diperoleh selama mengaudit ? 

  

 

  

7. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor terkait 
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kecukupan kompetensi yang Bapak/ Ibu miliki ? 

8. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor 

terkait peningkatan keahlian/ kompetensi dalam 

mengaudit ? 

  

 

  

9. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor 

terkait pertanggungjawaban kepada pihak yang 

berkewenangan ? 

  

 

  

10. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor 

terkait penjelasan kinerja audit yang harus 

diterangkan ? 

  

 

  

11. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu sebagai auditor 

mengenai perilaku yang tidak terlibat dalam 

aktivitas/ tindakan ilegal ? 

  

 

  

12. Bagaimanakah kesesuaian pemahaman dan 

pelaksanaan tugas Bapak/ Ibu terkait konsistensi 

peran/ tugas sebagai auditor? 
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C. PERKEMBANGAN MORAL PRA KONVENSIONAL 

Definisi instrumen: Perkembangan moral pra konvensional atau moralitas pra 

konvensional merupakan perkembangan moral individu bertindak patuh terhadap 

aturan dan instruksi pimpinan untuk menghindari hukuman dan untuk 

mendapatkan reward/ penghargaan 

 

Cara pengisian instrumen: Untuk pertanyaan- pertanyaan di bawah ini, 

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda checklist (√) pada salah satu pilihan 

jawaban terkait dengan kepatuhan Bapak/ Ibu sebagai auditor di Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. 

Keterangan: 

SS : Sangat Sesuai  TS : Tidak Sesuai 

S : Sesuai   STS : Sangat Tidak Sesuai 

RR : Ragu-ragu 

Pertanyaan SS S RR TS STS 

1. Bagaimanakah kesesuaian kepatuhan Bapak/ Ibu 

terhadap aturan dan kebijakan di Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah ? 

  

 

  

2. Bagaimanakah kesesuaian kepatuhan Bapak/ Ibu 

terhadap instruksi pimpinan Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah ? 

  

 

  

3. Bagaimanakah kesesuaian kepatuhan Bapak/ Ibu 

dalam menghindari keterlambatan ketika ada rapat ? 
  

 
  

4. Bagaimanakah kesesuaian kepatuhan Bapak/ Ibu 

dalam meminimalisasi kesalahan ketika mengaudit ? 
  

 
  

5. Bagaimanakah kesesuaian kepatuhan Bapak/ Ibu 

dengan sikap yang ditunjukkan dihadapan pimpinan 

untuk mendapatkan reward ?  

  

 

  

6. Bagaimanakah kesesuaian kepatuhan Bapak/ Ibu 

dengan sikap yang ditunjukkan dihadapan auditee 

untuk mendapatkan penghargaan ? 
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D. PERKEMBANGAN MORAL KONVENSIONAL 

Definisi instrumen: Perkembangan moral konvensional merupakan 

perkembangan moral individu dengan pandangan interpersonal peduli terhadap 

orang lain, memenuhi kewajibannya, mempertahankan tatanan sosial & 

memberlakukan standar tertentu 

 

Cara pengisian instrumen: Untuk pertanyaan- pertanyaan di bawah ini, 

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda checklist (√) pada salah satu pilihan 

jawaban terkait dengan pandangan personal Bapak/ Ibu sebagai auditor di 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

Keterangan: 

SS : Sangat Sesuai  TS : Tidak Sesuai 

S : Sesuai   STS : Sangat Tidak Sesuai 

RR : Ragu-ragu 

Pertanyaan SS S RR TS STS 

1. Bagaimanakah kesesuaian pandangan personal 

Bapak/ Ibu sebagai auditor dengan sikap peduli 

terhadap partner kerja ? 

  

 

  

2. Bagaimanakah kesesuaian pandangan personal 

Bapak/ Ibu sebagai auditor dengan berkomunikasi 

secara efektif yang harus dilakukan terhadap pihak 

lain (partner kerja & auditee) ? 

  

 

  

3. Bagaimanakah kesesuaian pandangan personal 

Bapak/ Ibu dengan kewajiban seorang auditor yang 

harus dipenuhi ? 

  

 

  

4. Bagaimanakah kesesuaian pandangan personal 

Bapak/ Ibu sebagai auditor dengan penuntasan 

pekerjaan audit? 

  

 

  

5. Bagaimanakah kesesuaian pandangan personal 

Bapak/ Ibu sebagai auditor dengan norma-norma 

yang berkembang di masyarakat yang harus dipatuhi 

? 

  

 

  

6. Bagaimanakah kesesuaian pandangan personal 

Bapak/ Ibu dengan pemahaman perlindungan atas 

profesi auditor yang Bapak/ Ibu miliki ? 
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E. PERKEMBANGAN MORAL PASCA  KONVENSIONAL 

Definisi instrumen: Perkembangan moral pasca konvensional merupakan 

perkembangan moral individu menalar bahwa nilai, hak dan prinsip individu 

adalah hal yang lebih luas dari pada hukum 

 

Cara pengisian instrumen: Untuk pertanyaan- pertanyaan di bawah ini, 

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda checklist (√) pada salah satu pilihan 

jawaban terkait dengan prinsip Bapak/ Ibu sebagai auditor di Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah. 

Keterangan: 

SS : Sangat Sesuai  TS : Tidak Sesuai 

S : Sesuai   STS : Sangat Tidak Sesuai 

RR : Ragu-ragu 

Pertanyaan SS S RR TS STS 

1. Bagaimanakah kesesuaian prinsip Bapak/ Ibu yang 

menjadikan nilai dan hak seorang auditor sebagai 

pertimbangan etis saat bekerja ? 

  

 

  

2. Bagaimanakah kesesuaian prinsip Bapak/ Ibu yang 

menempatkan nilai dan hak seorang auditor lebih 

tinggi kedudukannya dari pada hukum ? 

  

 

  

3. Bagaimanakah kesesuaian prinsip Bapak/ Ibu 

sebagai auditor dalam memahami sebuah konsensus 

(kesamaan perilaku) dalam bekerja ? 

  

 

  

4. Bagaimanakah kesesuaian prinsip Bapak/ Ibu 

sebagai auditor dalam menciptakan konsensus 

bersama partner kerja ketika menghadapi masalah 

yang sama ? 

  

 

  

5. Bagaimanakah kesesuaian prinsip Bapak/ Ibu 

sebagai auditor dalam menjunjung tinggi keadilan 

terhadap auditee yang berbeda dan juga partner kerja 

? 

  

 

  

6. Bagaimanakah kesesuaian prinsip Bapak/ Ibu 

sebagai auditor terhadap pengambilan sebuah 

keputusan yang didasarkan dengan mengikuti suara 

hati nurani ? 
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F. PERKEMBANGAN PENGALAMAN AUDIT 

Definisi instrumen: Perkembangan pengalaman audit adalah kemampuan audit 

sebagai akibat lamanya auditor menekuni pekerjaannya dan menyelesaikan 

banyaknya tugas pemeriksaan 

 

Cara pengisian instrumen: Untuk pertanyaan- pertanyaan di bawah ini, 

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanda checklist (√) pada salah satu pilihan 

jawaban terkait dengan perkembangan pengalaman Bapak/ Ibu sebagai auditor di 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

Keterangan: 

SS : Sangat Sesuai  TS : Tidak Sesuai 

S : Sesuai   STS : Sangat Tidak Sesuai 

RR : Ragu-ragu 

Pertanyaan SS S RR TS STS 

1. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan 

menghadapi objek pemeriksaan untuk memperoleh 

data & informasi ? 

  

 

  

2. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan 

mengetahui informasi yang relevan untuk membuat 

penilaian ? 

  

 

  

3. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan 

mendeteksi kesalahan objek pemeriksaan ?  

  

 

  

4. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan 

memberikan rekomendasi untuk memperkecil 

kesalahan yang dilakukan objek pemeriksaan ? 

  

 

  

5. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kecermatan 

menyelesaikan tugas pemeriksaan ? 

  

 

  

6. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan 

mengumpulkan dan memilih bukti audit ? 

  

 

  

7. Bagaimanakah perkembangan  pengalaman Bapak/ 

Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan belajar 

dari kegagalan & keberhasilan sebelumnya ? 

  

 

  

8. Bagaimanakah perkembangan pengalaman Bapak/      
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Ibu dalam mengaudit dengan kemampuan bekerja 

secara cepat tanpa menumpuk tugas-tugas yang ada 

? 

 

Apabila terdapat informasi tambahan yang ingin Bapak/ Ibu sampaikan, dapat 

ditulis di bawah ini 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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LAMPIRAN 2 

Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 3 

Surat Pemberian Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 4 

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 
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LAMPIRAN 5 Tabulasi Hasil Penelitian 

 

 

Tabel 1 

Data Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

No Responden 
Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

PEA1 PEA2 PEA3 PEA4 PEA5 PEA6 PEA7 PEA8 PEA9 PEA10 PEA11 PEA12 Total 

1 R-01 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 52 

2 R-02 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 43 

3 R-03 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 43 

4 R-04 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 18 

5 R-05 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 44 

6 R-06 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 49 

7 R-07 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 52 

8 R-08 4 1 1 5 5 4 4 5 5 1 5 5 40 

9 R-09 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 36 

10 R-10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

11 R-11 5 5 5 2 4 5 5 4 5 5 4 4 49 

12 R-12 5 5 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 46 

13 R-13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

14 R-14 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 46 

15 R-15 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 48 

16 R-16 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 50 

17 R-17 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18 
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18 R-18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 21 

19 R-19 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 1 4 46 

20 R-20 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 51 

21 R-21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 37 

22 R-22 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 47 

23 R-23 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 49 

24 R-24 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 51 

25 R-25 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 52 

26 R-26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 54 

27 R-27 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 53 

28 R-28 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 48 

29 R-29 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 48 

30 R-30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 

31 R-31 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 45 

32 R-32 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 25 

33 R-33 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 52 

34 R-34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 

35 R-35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
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Tabel 2 

Data Perkembangan Moral Pra Konvensional 

No Responden 
Perkembangan Moral Pra Konvensional 

PMA1 PMA2 PMA3 PMA4 PMA5 PMA6 Total 

1 R-01 5 4 5 5 5 5 29 

2 R-02 2 2 2 2 2 2 12 

3 R-03 3 4 3 3 3 3 19 

4 R-04 3 2 3 2 2 3 15 

5 R-05 4 4 3 3 3 3 20 

6 R-06 5 4 5 5 5 5 29 

7 R-07 5 5 5 5 5 5 30 

8 R-08 2 4 2 4 4 2 18 

9 R-09 3 3 3 3 3 3 18 

10 R-10 5 4 4 5 5 5 28 

11 R-11 5 4 4 3 4 4 24 

12 R-12 4 4 2 4 4 4 22 

13 R-13 1 4 3 4 4 3 19 

14 R-14 4 5 4 4 4 4 25 

15 R-15 5 5 5 4 4 5 28 

16 R-16 4 5 4 3 3 4 23 

17 R-17 2 2 2 2 2 2 12 

18 R-18 2 2 2 2 2 2 12 

19 R-19 4 4 4 5 5 4 26 

20 R-20 4 5 4 5 5 4 27 

21 R-21 3 4 3 3 3 3 19 

22 R-22 5 5 5 5 5 5 30 

23 R-23 5 4 5 5 5 5 29 

24 R-24 5 3 5 5 5 5 28 

25 R-25 3 4 3 4 4 3 21 

26 R-26 4 5 4 4 4 4 25 

27 R-27 3 4 3 3 3 3 19 

28 R-28 5 4 5 4 4 5 27 

29 R-29 4 5 4 4 4 4 25 

30 R-30 5 5 5 3 3 5 26 

31 R-31 4 4 4 5 5 4 26 

32 R-32 2 3 2 2 2 2 13 

33 R-33 4 4 4 5 5 4 26 

34 R-34 4 4 4 4 4 4 24 

35 R-35 2 4 2 4 4 4 20 
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Tabel 3 

Data Perkembangan Moral Konvensional 

No Responden 
Perkembangan Moral Konvensional 

PMB1 PMB2 PMB3 PMB4 PMB5 PMB6 Total 

1 R-01 4 4 4 4 4 4 24 

2 R-02 4 4 4 5 4 5 26 

3 R-03 5 4 4 5 5 5 28 

4 R-04 5 3 1 1 3 3 16 

5 R-05 1 3 2 2 3 3 14 

6 R-06 4 4 5 5 4 4 26 

7 R-07 4 4 5 5 4 4 26 

8 R-08 4 4 5 3 4 4 24 

9 R-09 3 3 3 4 3 3 19 

10 R-10 4 4 4 4 4 4 24 

11 R-11 4 4 3 4 4 4 23 

12 R-12 4 4 2 2 4 4 20 

13 R-13 4 4 4 4 3 4 23 

14 R-14 5 4 2 2 5 5 23 

15 R-15 5 4 4 4 5 5 27 

16 R-16 3 4 4 4 5 5 25 

17 R-17 1 1 1 1 1 1 6 

18 R-18 1 1 1 1 1 1 6 

19 R-19 3 3 2 2 3 3 16 

20 R-20 5 5 4 4 5 5 28 

21 R-21 3 3 4 4 3 3 20 

22 R-22 3 3 4 4 3 3 20 

23 R-23 2 2 2 2 2 2 12 

24 R-24 3 3 5 5 3 3 22 

25 R-25 4 4 4 2 4 4 22 

26 R-26 4 4 4 4 4 4 24 

27 R-27 4 4 4 4 4 4 24 

28 R-28 5 5 3 3 5 5 26 

29 R-29 4 4 4 4 4 4 24 

30 R-30 4 4 5 5 4 4 26 

31 R-31 3 3 2 2 4 3 17 

32 R-32 3 3 3 3 3 3 18 

33 R-33 5 5 5 4 5 5 29 

34 R-34 4 4 5 4 4 4 25 

35 R-35 4 4 5 5 4 4 26 
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Tabel 4 

Data Perkembangan Moral Pasca Konvensional 

No Responden 
Perkembangan Moral Pasca Konvensional 

PMC1 PMC2 PMC3 PMC4 PMC5 PMC6 Tot. 

1 R-01 5 5 4 4 5 4 27 

2 R-02 5 4 4 5 5 4 27 

3 R-03 5 4 4 4 5 4 26 

4 R-04 2 1 2 4 2 2 13 

5 R-05 5 4 5 3 5 5 27 

6 R-06 5 4 5 4 5 4 27 

7 R-07 5 5 5 4 5 4 28 

8 R-08 4 5 4 4 4 4 25 

9 R-09 1 2 1 3 1 1 9 

10 R-10 4 5 4 4 4 4 25 

11 R-11 4 4 4 4 4 4 24 

12 R-12 5 4 5 5 5 5 29 

13 R-13 4 4 4 4 4 4 24 

14 R-14 4 3 4 5 4 4 24 

15 R-15 4 4 4 4 4 4 24 

16 R-16 5 4 5 5 5 5 29 

17 R-17 2 2 2 2 2 2 12 

18 R-18 3 2 3 3 3 3 17 

19 R-19 4 1 4 4 4 4 21 

20 R-20 4 5 4 4 4 4 25 

21 R-21 2 3 2 3 2 2 14 

22 R-22 4 4 4 4 4 4 24 

23 R-23 5 5 5 5 5 5 30 

24 R-24 5 4 5 5 5 5 29 

25 R-25 5 5 5 5 5 5 30 

26 R-26 5 5 5 5 5 5 30 

27 R-27 5 5 5 5 5 5 30 

28 R-28 5 4 5 5 5 5 29 

29 R-29 5 4 4 4 4 4 25 

30 R-30 5 4 4 4 4 4 25 

31 R-31 5 4 4 4 4 4 25 

32 R-32 2 2 2 2 2 2 12 

33 R-33 4 5 4 4 4 4 25 

34 R-34 4 5 4 4 4 4 25 

35 R-35 4 4 4 4 4 4 24 
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Tabel 5 

Data Perkembangan Pengalaman Audit 

No Responden 
Perkembangan Pengalaman Audit 

PPA1 PPA2 PPA3 PPA4 PPA5 PPA6 PPA7 PPA8 Total 

1 R-01 3 3 4 3 3 3 3 3 25 

2 R-02 5 5 4 4 5 4 5 5 37 

3 R-03 2 2 3 3 3 2 4 5 24 

4 R-04 3 3 3 4 3 3 4 5 28 

5 R-05 5 3 5 4 4 4 4 3 32 

6 R-06 1 2 3 3 3 3 2 2 19 

7 R-07 5 3 4 5 4 4 3 3 31 

8 R-08 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

9 R-09 4 5 4 5 4 5 5 4 36 

10 R-10 4 4 4 5 4 5 4 4 34 

11 R-11 4 5 4 5 5 5 5 5 38 

12 R-12 2 2 3 5 4 2 2 2 22 

13 R-13 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

14 R-14 4 5 5 4 5 5 5 5 38 

15 R-15 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

16 R-16 4 5 5 5 5 4 5 5 38 

17 R-17 2 2 2 2 2 3 1 2 16 

18 R-18 3 3 4 3 3 2 3 3 24 

19 R-19 5 5 4 5 4 4 5 5 37 

20 R-20 4 4 5 4 5 4 4 4 34 

21 R-21 5 5 3 5 4 4 5 5 36 

22 R-22 5 3 4 4 5 4 3 3 31 

23 R-23 5 5 5 3 4 4 5 5 36 

24 R-24 4 5 4 5 5 4 5 5 37 

25 R-25 4 5 3 4 4 4 5 5 34 

26 R-26 5 4 4 3 5 5 4 4 34 

27 R-27 2 3 2 4 3 3 3 3 23 

28 R-28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

29 R-29 4 4 4 4 5 5 4 4 34 

30 R-30 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

31 R-31 3 2 1 2 2 2 3 2 17 

32 R-32 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

33 R-33 4 5 5 4 4 5 5 5 37 

34 R-34 3 3 3 4 3 3 3 3 25 

35 R-35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 



124 
 

 
 

LAMPIRAN 6 STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL 

 

Tabel 1 

Deskriptif Variabel Perilaku Etis Auditor Inspektorat 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PEA1 35 1 5 4.09 1.011 

PEA2 35 1 5 4.17 1.150 

PEA3 35 1 5 4.09 1.121 

PEA4 35 1 5 3.97 1.150 

PEA5 35 1 5 3.97 .985 

PEA6 35 2 5 4.00 .970 

PEA7 35 2 5 3.94 .998 

PEA8 35 1 5 3.94 .968 

PEA9 35 2 5 4.00 1.057 

PEA10 35 1 5 4.03 1.098 

PEA11 35 1 5 3.91 1.173 

PEA12 35 1 5 3.97 1.071 

Valid N 

(listwise) 
35     48.09  12.75  

 

Tabel 2 

Deskriptif Variabel Perkembangan Moral Pra Konvensional 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PMA1 35 1 5 3.71 1.178 

PMA2 35 2 5 3.94 .906 

PMA3 35 2 5 3.63 1.087 

PMA4 35 2 5 3.80 1.052 

PMA5 35 2 5 3.83 1.043 

PMA6 35 2 5 3.77 1.031 

Valid N 

(listwise) 
35     22.69  6.30 
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Tabel 3 

Deskriptif Variabel Perkembangan Moral Konvensional 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PMB1 35 1 5 3.66 1.110 

PMB2 35 1 5 3.60 .914 

PMB3 35 1 5 3.51 1.269 

PMB4 35 1 5 3.46 1.268 

PMB5 35 1 5 3.71 1.017 

PMB6 35 1 5 3.74 1.039 

Valid N 

(listwise) 
35 

  
21.69 6.62 

 

Tabel 4 

Deskriptif Variabel Perkembangan Moral Pasca Konvensional 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PMC1 35 1 5 4.14 1.115 

PMC2 35 1 5 3.86 1.167 

PMC3 35 1 5 3.97 1.043 

PMC4 35 2 5 4.06 .802 

PMC5 35 1 5 4.06 1.083 

PMC6 35 1 5 3.91 1.011 

Valid N 

(listwise) 
35 

  
24.00 6.22 

 

Tabel 5 

Deskriptif Variabel Perkembangan Pengalaman Audit 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PPA1 35 1 5 3.77 1.215 

PPA2 35 1 5 3.80 1.232 

PPA3 35 1 5 3.69 1.051 

PPA4 35 1 5 3.97 1.043 

PPA5 35 1 5 3.86 1.004 

PPA6 35 1 5 3.80 1.106 

PPA7 35 1 5 3.91 1.197 

PPA8 35 1 5 3.94 1.187 

Valid N 

(listwise) 
35 

  
30.74 9.03 
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LAMPIRAN 7. UJI INSTRUMEN (PILOT STUDY) 

Outer Loadings 

  PEA PMA PMB PMC PPA 

PEA1 -0.177         

PEA10 0.667         

PEA11 0.279         

PEA12 0.082         

PEA2 0.683         

PEA3 -0.111         

PEA4 0.623         

PEA5 0.704         

PEA6 0.729         

PEA7 0.606         

PEA8 0.697         

PEA9 0.119         

PMA1   0.840       

PMA2   0.850       

PMA3   0.668       

PMA4   -0.130       

PMA5   0.803       

PMA6   0.661       

PMB1     0.756     

PMB2     0.749     

PMB3     0.675     

PMB4     -0.205     

PMB5     0.640     

PMB6     0.607     

PMC1       0.826   

PMC2       0.636   

PMC3       0.797   

PMC4       0.780   

PMC5       0.676   

PMC6       0.696   

PPA1         0.839 

PPA2         0.620 

PPA3         0.723 

PPA4         0.691 

PPA5         0.642 

PPA6         0.643 
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PPA7         0.744 

PPA8         0.759 

 

 

Composite Reliability 

  Composite Reliability 

PEA 0.735 

PMA 0.818 

PMB 0.743 

PMC 0.877 

PPA 0.890 

 

Cronbach's Alpha 

  Cronbach's Alpha 

PEA 0.672 

PMA 0.733 

PMB 0.649 

PMC 0.844 

PPA 0.859 
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LAMPIRAN 8 UJI HIPOTESIS 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

PEA1 <- PEA 0.909 0.901 0.068 13.369 0.000 

PEA10 <- PEA 0.802 0.796 0.122 6.544 0.000 

PEA11 <- PEA 0.802 0.804 0.104 7.704 0.000 

PEA12 <- PEA 0.918 0.912 0.053 17.221 0.000 

PEA2 <- PEA 0.798 0.789 0.123 6.479 0.000 

PEA3 <- PEA 0.796 0.789 0.124 6.429 0.000 

PEA4 <- PEA 0.774 0.755 0.151 5.132 0.000 

PEA5 <- PEA 0.921 0.919 0.042 21.781 0.000 

PEA6 <- PEA 0.914 0.909 0.039 23.387 0.000 

PEA7 <- PEA 0.785 0.767 0.108 7.295 0.000 

PEA8 <- PEA 0.832 0.815 0.135 6.182 0.000 

PEA9 <- PEA 0.836 0.838 0.071 11.795 0.000 

PMA1 <- PMA 0.852 0.850 0.059 14.544 0.000 

PMA2 <- PMA 0.754 0.744 0.093 8.127 0.000 

PMA3 <- PMA 0.881 0.879 0.050 17.762 0.000 

PMA4 <- PMA 0.888 0.886 0.040 22.098 0.000 

PMA5 <- PMA 0.900 0.898 0.037 24.237 0.000 

PMA6 <- PMA 0.931 0.928 0.031 29.743 0.000 

PMB1 <- PMB 0.839 0.808 0.149 5.636 0.000 

PMB2 <- PMB 0.952 0.944 0.043 22.285 0.000 

PMB3 <- PMB 0.782 0.769 0.102 7.632 0.000 

PMB4 <- PMB 0.749 0.730 0.118 6.328 0.000 

PMB5 <- PMB 0.917 0.907 0.056 16.426 0.000 

PMB6 <- PMB 0.945 0.936 0.047 20.314 0.000 

PMC1 <- PMC 0.958 0.952 0.056 17.008 0.000 

PMC2 <- PMC 0.790 0.786 0.076 10.365 0.000 

PMC3 <- PMC 0.972 0.970 0.058 16.852 0.000 

PMC4 <- PMC 0.810 0.802 0.104 7.768 0.000 

PMC5 <- PMC 0.973 0.970 0.055 17.654 0.000 

PMC6 <- PMC 0.968 0.965 0.059 16.436 0.000 

PPA1 <- PPA 0.853 0.776 0.209 4.073 0.000 

PPA2 <- PPA 0.908 0.823 0.229 3.975 0.000 

PPA3 <- PPA 0.847 0.755 0.218 3.886 0.000 

PPA4 <- PPA 0.778 0.689 0.226 3.440 0.001 
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PPA5 <- PPA 0.917 0.826 0.224 4.086 0.000 

PPA6 <- PPA 0.900 0.814 0.199 4.524 0.000 

PPA7 <- PPA 0.874 0.791 0.248 3.519 0.000 

PPA8 <- PPA 0.796 0.710 0.276 2.885 0.004 

 

Composite Reliability 

 
Composite 

Reliability 

PEA 0.967 

PMA 0.949 

PMB 0.948 

PMC 0.969 

PPA 0.958 
 

Cronbach's Alpha 

 
Cronbach's Alpha 

PEA 0.962 

PMA 0.935 

PMB 0.932 

PMC 0.960 

PPA 0.952 
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Cross Loadings 

 
PEA PMA PMB PMC PPA 

PEA1 0.909 0.662 0.646 0.785 0.221 

PEA10 0.802 0.620 0.543 0.653 0.292 

PEA11 0.802 0.571 0.619 0.800 0.022 

PEA12 0.918 0.657 0.626 0.781 0.224 

PEA2 0.798 0.588 0.608 0.659 0.300 

PEA3 0.796 0.623 0.519 0.666 0.260 

PEA4 0.774 0.552 0.543 0.589 0.156 

PEA5 0.921 0.685 0.579 0.820 0.101 

PEA6 0.914 0.813 0.601 0.724 0.271 

PEA7 0.785 0.809 0.468 0.599 0.113 

PEA8 0.832 0.534 0.494 0.623 0.216 

PEA9 0.836 0.761 0.592 0.633 0.238 

PMA1 0.586 0.852 0.283 0.456 0.073 

PMA2 0.728 0.754 0.583 0.534 0.296 

PMA3 0.582 0.881 0.341 0.428 0.121 

PMA4 0.728 0.888 0.360 0.529 0.040 

PMA5 0.749 0.900 0.370 0.534 0.067 

PMA6 0.654 0.931 0.400 0.507 0.102 

PMB1 0.413 0.331 0.839 0.298 0.050 

PMB2 0.676 0.445 0.952 0.532 0.128 

PMB3 0.584 0.405 0.782 0.417 0.258 

PMB4 0.523 0.352 0.749 0.312 0.317 

PMB5 0.646 0.456 0.917 0.520 0.087 

PMB6 0.626 0.357 0.945 0.519 0.182 

PMC1 0.751 0.547 0.456 0.958 -0.057 

PMC2 0.788 0.535 0.596 0.790 0.028 

PMC3 0.778 0.583 0.416 0.972 -0.032 

PMC4 0.680 0.449 0.492 0.810 0.064 

PMC5 0.764 0.520 0.460 0.973 -0.058 

PMC6 0.767 0.530 0.389 0.968 0.000 

PPA1 0.134 0.109 -0.005 -0.069 0.853 

PPA2 0.153 0.014 0.122 -0.104 0.908 

PPA3 0.201 0.195 0.122 0.068 0.847 

PPA4 0.132 0.050 0.198 -0.126 0.778 

PPA5 0.335 0.203 0.261 0.163 0.917 

PPA6 0.220 0.158 0.205 -0.118 0.900 

PPA7 0.150 -0.003 0.175 -0.069 0.874 

PPA8 0.031 -0.106 0.180 -0.108 0.796 
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Latent Variable Correlations 

 
PEA PMA PMB PMC PPA 

PEA 1.000 
    

PMA 0.783 1.000 
   

PMB 0.679 0.455 1.000 
  

PMC 0.828 0.579 0.513 1.000 
 

PPA 0.239 0.136 0.196 -0.011 1.000 

 

R Square 

 
R Square 

PEA 0.892 

 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

PMA -> 

PEA 
0.370 0.365 0.075 4.925 0.000 

PMB -> 

PEA 
0.224 0.224 0.061 3.609 0.000 

PMC -> 

PEA 
0.501 0.513 0.095 5.323 0.000 

PPA -> 

PEA 
0.150 0.137 0.072 2.082 0.019 
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SEM-PLS Algorithm 

 

SEM-PLS Bootstrapping 


