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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Etis 

Akuntan Publik  

  Akuntansi publik memiliki tanggung jawab penting yaitu sebagai pihak 

penghubung antara managemen perusahaan dan pihak pemegang saham selaku 

klien. Meskipun manajemen memegang tanggung jawab utama untuk penyusunan 

laporan keuangan, namun masyarakat melihat akuntan publik sebagai pihak yang 

juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan mengesahkan keandalan 

pernyataan-pernyataan dalam pelaporan keuangan (fungsi atestasi). Jones (1991), 

merangkum hasil dari beberapa survei yang dilakukan selama awal 1980-an, 

menyimpulkan bahwa masyarakat percaya bahwa akuntan publik umumnya 

melakukan penilaian independen dan obyektif dalam melakukan audit tersebut.  

 Tuntutan agar selalu bisa bersikap transparan atau tidak memihak kepada 

siapa pun dan menjaga kepercayaan publik adalah tanggung jawab akuntan publik 

yang mutlak. Akuntan publik juga harus memastikan kualitas informasi yang 

dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif agar informasinya dapat 

dipahami, relevan, handal, dapat diperbandingkan, yaitu dengan cara 

mengimplementasikan prinsip, standar, prosedur, konsep serta metode-metode 

akuntansi yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan (Wolk et al., 

2008). Kualitas informasi ini tentu sangat di penaruhi dengan proses pengambilan 

keputusan itu sendiri, kepedulian terhadap masalah etika dalam pengambilan 

keputusan etis telah meningkat secara dramatis selama sepuluh tahun terakhir 

sejak skandal akuntansi Enron, Xerox, WorldCom, Merck dan lainnya yang 
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menyebabkan dampak tidak terduga pada pasar modal publik dan menimbulkan 

keraguan serius terhadap integritas akuntan publik. 

 Carlson (2002) mendefinisikan pengambilan keputusan etis sebagai proses 

di mana individu menggunakan basis moral mereka untuk menentukan apakah 

masalah tertentu benar atau salah. Kerangka kerja teoritis yang dikembangkan 

oleh Rest (1979) sangat berpengaruh dalam hal penelitian tentang proses 

pengambilan keputusan etis dalam organisasi. Rest (1979) mengusulkan empat 

tahap dalam pengambilan keputusan etis untuk menggambarkan tahap kognitif 

individu ketika menghadapi dilema etika. Rest (1979) menyatakan bahwa 

keempat tahap ini secara konseptual berbeda dan kesuksesan dalam satu tahap 

tidak berarti sukses di tahap lain. Empat tahap tersebut adalah: 

1. Pengakuan etis yaitu mampu menafsirkan situasi sebagai etis atau tidak etis. 

2. Penilaian etis yaitu tahapan dalam memutuskan tindakan mana yang benar 

secara etis. 

3. Niat etis yaitu mampu memprioritaskan alternatif etis.  

4. Perilaku etis yaitu terlibat dalam perilaku yang didorong oleh etika.  

 
Jones (1991) berpendapat ada tiga unsur unsur utama dalam pengambilan 

keputusa etis yaitu isu moral (moral issue), agen moral (moral agent) dan 

keputusan etis itu sendiri (ethical decision). Isu moral adalah segala tindakan yang 

dilakukan memiliki konsekuensi masing-masing apakah akan mengakibatkan 

keuntungan ataupun kerugian. Agen moral adalah individu yang membuat 

keputusan meskipun individu tersebut tidak mengenali isu yang terjadi. 

Sedangkan keputusan etis adalah keputusan yang secara moral dan legal dapat 

diterima masyarakat umum. 
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  Adanya tekanan yang saling bertentangan atau dilema etis 

mengisyaratkan bahwa akuntan publik harus memiliki pedoman yang kuat, seperti 

kode etik. Dilema etis yang dihadapi oleh seorang akuntan publik seperti, satu sisi 

seorang akuntan publik harus memenuhi tuntutan dari kliennya dan jika tidak 

terpenuhi tututan tersebut tentu akan memicu konflik seperti pemutusan hubungan 

kerja. Sisi lainnya tidak semua tuntutan tersebut bisa di penuhi karena akuntan 

publik juga harus mematuhi kode etik yang berlaku. Sangat penting bagi seorang 

akuntan publik untuk menghindari situasi konflik yang mungkin terjadi agar 

profesionalisme seorang akuntan publik bisa terjaga. Kecendrungan akan 

terjadinya kecurangan dapat dikaitkan dengan tingkat kesadaran akuntan publik 

untuk berprilaku etis dan menjaga profesionalismenya dengan mematuhi kode etik 

yang ada.  

 Intensitas etis memiliki pengaruh dalam mengenali isu moral melalui 

pengenalan individu terhadap konsekuensi dari keputusannya. Untuk memulai 

proses pembuatan keputusan etis, seseorang harus mampu untuk mengenali isu 

moral. Isu moral muncul ketika tindakan seseorang dapat merugikan ataupun 

menguntungkan orang lain dengan kata lain, intensitas moral merupakan 

penggambaran tingkat isu moral dalam situasi (Jones, 2001; Morris & Ketchand, 

2001). Banyak keputusan etis didasarkan pada intensitas konflik moral yang 

terjadi, contohnya adalah menggelapkan uang dalam jumlah besar dianggap lebih 

tidak etis oleh kebanyakan orang, daripada mencuri pena atau selembar kertas dari 

tempat kerja seseorang.  

 Jones (1991) secara signifikan berpendapat bahwa proses pengambilan 

keputusan etis dalam suatu organisasi tergantung pada banyak faktor organisasi 
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serta masalah-masalah etika itu sendiri yang dapat bervariasi dari situasi ke situasi 

dalam hal intensitas seperti besarnya konsekuensi dan konsensus sosial. Semakin 

besar intensitas etis suatu situasi, semakin besar kemungkinan bahwa rencana atau 

pendekatan etika akan diikuti, yaitu ketika intensitas etis meningkat sehingga 

meningkatkan kemungkinan bahwa seseorang mengidentifikasi situasi etis, 

mengevaluasi tindakan alternatif dengan cara yang etis, bermaksud untuk 

bertindak dengan cara yang etis, dan tindak lanjut dengan pengambilan keputusan 

etis (Jones, 1991). 

 Filosofi etis (idealism dan relavisme) dapat berpengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan etis (O’Fallon & Butterfield, 2005). Filosofi etis bisa 

memberikan pandangan kedepannya kepada setiap individu termasuk akuntan 

publik untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dan aturan dalam pengambilan 

keputusan agar dapat membedakan benar dan salah (Ferrell & Fraedrich, 1997). 

 Suatu filosofi etis (idealism dan relavisme) bisa menempatkan nilai 

khusus untuk suatu keputusan sebagai suatu pemikiran yang nantinya akan 

dikembangkan dan akan menentukan pertimbangan etis (Khomsiyah & 

Indriantoro, 1998). Filosofi yang berbeda antar individu (idealisme dan 

relativisme) akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Idealisme mengarah 

pada tingkatan individu yang mempercayai bahwa konsekuensi yang diinginkan 

akan selalu bisa diperoleh tanpa melakukan pelanggaran aturan moral. Berbeda 

dengan idealisme, relativisme mengarah pada tingkatan individu yang menolak 

aturan universal dalam memandu mereka bersikap. Hal ini memperlihatkan bahwa 

individu relativisme lebih fleksibel dibandingkan dengan individu idealisme 
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sehingga pandangan mereka terhadap isu etis atas suatu permasalahan akan 

berbeda (Narsa & Prananjaya, 2017). 

 Di negara-negara yang memiliki karakteristik hampir sama dengan 

Indonesia, yakni mayoritas Muslim, bahwa orang Muslim memang lebih bersifat 

idealistik dibandingkan relativistik (contoh: di Negara Egypt dan Arab Saudi oleh 

Marta et al., 2003; Moroko oleh Oumlil & Balloun, 2008). Sehingga hasil tersebut 

juga menyiratkan bahwa salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk 

meningkatkan etika dalam proses pengambilan keputusan etis, khususnya di 

Indonesia, adalah dengan mendorong filosofi yang idealis dan mencegah filosofi 

yang relatif.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu   

  Penelitian mengenai pengambilan keputusan etis akuntan publik 

umumnya meninjau seberapa pentingnya pengaruh konteks situasional pada 

pengambilan keputusan yang terkait secara etis dan evaluasi penilaian sebuah 

tindakan yang etis. Penelitian tentang pengambilan keputusan etis akuntan publik 

telah banyak dilakukan sebelumnya, baik di Indonesia ataupun negara lain. 

    Penelitian yang dilakukan oleh Bangun dan Asri (2017) tentang faktor 

yang mempengaruhi keputusan etis auditor. Variabel independen yang digunakan 

adalah informasi keuangan, etika idealisme, iklim etika, etika profesional, dan 

komitmen terhadap profesi. Variabel dependen adalah pegambilan keputusan etis 

auditor.  

  Craft (2013) dalam penelitiannya untuk meninjauan atas literatur 

pembuatan keputusan etis empiris. Variabel dependen yang di gunakan adalah 
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pengambilan keputusan etis dan variabel independen yang digunakan adalah 

variabel individu, variabel organisasi atau konsep intensitas moral. 

  Karacaer et al. (2009) meneliti tentang pengaruh nilai pribadi pada 

keputusan etis auditor: perbandingan auditor profesional Pakistan dan Turki. 

Dengan keputusan etis sebagai variabel dependen dan intensitas moral sebagai 

variabel dependen. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Carlson et al. (2002) menggunakan 

sampel dua negara Uni Eropa (Uni Eropa dan Spanyol) dan Cina untuk menguji 

hubungan antara intensitas moral, filosofi moral pribadi dan pengambilan 

keputusan etis. Dengan variabel dependennya adalah pegambilan keputusan etis 

dan variabel independenya adalah niat, filsafat moral pribadi (idealisme dan 

relativisme) dan intensitas moral (bahaya yang dirasakan, konsensus sosial dan 

kedekatan). 

  Nelson dan Tan (2005) membahas tentang penilaian dan pengambilan 

keputusan pada proses audit: perspektif tugas, orang, dan interpersonal. Dimana 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah penilaian dan pengambilan 

keputusan auditor. Sedangkan variabel independennya adalah tugas auditor, 

atribut pribadi auditor (keterampilan dan kepribadian) dan interaksi interpersonal. 

  Au dan Wong (2000) meneliti tentang dampak Guanxi pada proses 

pengambilan keputusan etis auditor. Variabel dependen yang digunakan adalah 

penilaian auditor (proses mengambil keputusan etis) dan variabel independennya 

adalah penalaran etis, efek guanxi dan dampak guanxi. 

  Arnold et al. (2013) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor terkait 

pengambilan dan evaluasi penilaian terhadap keputusan etis yang diambil auditor 
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internal dan eksternal. Variabel dependen yang digunakan adalah pengambilan 

keputusan etis dan evaluasi penilaian dengan variabel independen yaitu evaluasi 

etis, niat untuk bertindak dan intensitas etis (konsensus sosial dan besarnya 

konsekuensi). 

  Musbah et al. (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan etis akuntan manajemen di Libya. Variabel dependen 

pada penelitian ini adalah pengambilan keputusan etis, sedangkan variabel 

independennya adalah individu (umur, jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman 

kerja), filosofi moral (idealisme dan relativisme), organisasi (kode etik, iklim 

etika, ukuran organisasi) dan intensitas moral (besarnya konsekuensi, konsensus 

sosial dan kedekatan waktu). 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Sebelumnya, sumber: Musbah et al. (2016) 

O’Leary dan Stewart (2007) meneliti tentang faktor-faktor tata kelola 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis auditor internal. Variabel 

dependen yang digunakan adalah pengambilan keputusan etis, sedengkan variabel 
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independennya adalah mekanisme tata kelola perusahaan di dalamnya dan 

pengalaman auditor dalam audit internal.  

  Penelitian yang dilakukan Jiwo dan Zulaikha (2011) untuk menganalisis 

faktor-faktor individual dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan. 

Variabel dependen yang digunakan adalah pembuatan keputusan etis dan variabel 

independen yang digunakan yaitu sifat machiavellian, persepsi etik dan tanggung 

jawab sosial, dan pertimbangan etis. 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Sebelumnya, sumber: Jiwo dan Zulaikha (2011) 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Wu (2009) mengenai 

pengaruh intensitas moral pada pengambilan keputusan etis dalam akuntansi, 

dengan variabel dependen adalah niat moral. Penilaian (pengambilan) keputusan 

etis akan memediasi hubungan antara variabel dependen pengakuan moral dan 

niat moral. Sedangkan variabel independennya adalah pengakuan moral dan 

dimensi intensitas etis (besarnya konsekuensi, konsensus sosial, kedekatan waktu, 

kemungkinan efek, konsentrasi efek dan jarak).  
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Gambar 2.3 Model Penelitian Sebelumnya, sumber: Yang & Wu (2009). 

Dalam Narsa dan Prananjaya (2017) meneliti tentang hubungan faktor 

internal dan eksternal terhadap proses pengambilan keputusan etis. Dengan 

menggunakan variabel dependen yaitu proses pengambilan keputusan etis 

(pengakuan etis, penilaian dan niat). Variabel independen yang digunakan adalah 

filsafat moral pribadi (idealisme dan relativisme, tingkat pendidikan, jenis 

kelamin dan usia) dan intensitas moral (besarnya konsekuensi, konsensus sosial, 

kemungkinan efek, kedekatan temporal, konsentrasi efek, dan kedekatan).  

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Sebelumnya, sumber: Narsa dan Prananjaya (2017). 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Efektifitas Kode Etik dan Pengambilan Keputusan Etis Akuntan 

Publik 

  Carlson et al. (2002) mendefinisikan kode etik sebagai dokumen tertulis 

di mana perusahaan berharap untuk membentuk perilaku karyawan dan 

menghasilkan perubahan dengan membuat pernyataan eksplisit mengenai perilaku 

yang diinginkan. Kode etik (Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia) adalah 

panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan 

publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di 

lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya 

(Nanang, 1999). Di Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) 

ditetapkan oleh IAPI tahun 2008, merujuk kepada Code of Ethics for Professional 

Accountants yang diterbitkan oleh International Ethical Standards Board for 

Accountants (CEPA-IESBA) tahun 2006.  

  Dengan adanya kode etik dapat membantu akuntan publik dalam 

mengidentifikasi apakah keputusan yang akan diambil dianggap benar atau salah 

secara etis (Cohen & Pant, 1991). Akuntan publik yang menjadikan kode etik 

sebagai panduan dalam mengidentifikasi dilemma etis akan mampu melakukan 

penalaran etis dan mengaplikasikan kode etik ini kedalam kesehariannya, 

sehingga kode etik akan semakin efektif dan dapat menghalangi akuntan publik 

untuk membentuk penilaian yang tidak etis dalam mengambil keputusan (Cohen 

& Pant, 1991).   

  Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carlson et al. (2002) 

menunjukkan bahwa kode etik berhubungan positif dengan pengambilan 
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keputusan etis, selain itu Musbah et al. (2016), Kaptein (2011), McKinney et al. 

(2010), Pflugrath et al. (2007), O’Fallon dan Butterfield (2005) juga 

menyimpulkan bahwa intensitas etis dan filosofi etis diperkuat oleh kode etik 

terhadap pengambilan keputusan etis. 

 

2.3.2 Idealisme dalam Filosofi Etis dan Pengambilan Keputusan Etis 

Akuntan Publik 

  Menurut Forsyth et al. (1988) idealisme dalam filosofi etis adalah 

perspektif etis yang mengacu pada sejauh mana seorang individu berfokus pada 

kebenaran yang melekat atau kesalahan tindakan. Akuntan publik yang memiliki 

idealisme tinggi selalu berusaha untuk menghindari bahaya dengan 

mengasumsikan bahwa keputusan yang baik dapat diperoleh dengan tindakan 

yang tepat (Forsyth et al., 1988). 

 Proses pengambilan sebuah keputusan akan sangat bergantung dengan sifat 

individu masing-masing. Akuntan publik dengan sifat idealisme akan mengambil 

keputusan yang seusai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Hal ini 

dikarenakan sifat idealisme beranggapan keputusan yang mereka ambil nantinya 

akan mempengaruhi orang lain, sehingga keputusan yang akan diambil harus 

dianalisa baik-baik apakah sudah etis atau belum (Swaidan et al., 2004). 

  Sejumlah penelitian setuju dengan argumen Forsyth (1980, 1992) yang 

menyatakan bahwa idealisme secara positif mempengaruhi pengambilan 

keputusan etis, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ferrell dan Gresham 

(1985), Hunt dan Vitell (1986), Forsyth (1980, 1992), Musbah et al. (2016), Davis 

et al. (2001), Nye (1990), Gowing et al. (2005), Abdol-mohammadi dan Baker 
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(2006), Fritzsche dan Oz (2007), Dubinsky et al. (2004), Sparks dan Hunt (1998), 

Yetmar dan Eastman (2000), Craft (2013), O'Fallon dan Butterfield (2005), Chan 

dan Leung (2006), Callanan et al. (2010). 

  

2.3.3 Relativisme dalam Filosofi Etis dan Pengambilan Keputusan Etis 

Akuntan Publik 

  Swaidan et al. (2004) mendefiniskan relativisme adalah moral yang 

mengacu pada sejauh mana individu menolak aturan atau standar moral secara 

universal. Relativisme menganggap bahwa aturan moral relatif tergantung pada 

masyarakat dan budaya mereka berada (Schlenker & Forsyth, 1977).  

  Akuntan publik dengan sifat relativisme akan bertindak berdasarkan 

asumsi bahwa kebaikan manusia adalah bukan suatu sifat kebajikan yang sudah 

ada dari asalnya tetapi sebaliknya merupakan suatu yang sudah harus diusahakan 

sendiri (Steenhaut & Van Kenhove, 2006). Dengan demikian, relativisme lebih 

memilih untuk percaya bahwa sebuah keputusan yang akan diambil adalah 

masalah subjektif yang bervariasi menurut sudut pandangnya dan tidak perlu 

adanya aturan etika untuk mengambil keputusan. 

 Sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Musbah et al. (2016), 

Davis et al. (2001), Nye (1990), Gowing et al. (2005), Abdolmohammadi dan 

Baker (2006), Fritzsche dan Oz (2007), Forsyth (1980, 1992), Dubinsky et al. 

(2004), Sparks dan Hunt (1998), Yetmar dan Eastman (2000) dan Craft (2013) 

yang menyatakan bahwa relativisme berpengaruh negative terhadap pengambilan 

keputusan etis.  
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2.3.4 Besarnya Konsekuensi dalam Intensitas Etis dan Pengambilan 

Keputusan Etis Akuntan Publik 

 Jones (1991) menyatakan dalam Jones Ethical Intensity Model, besarnya 

konsekuensi didefinisikan sebagai jumlah kerugian (manfaat) yang dihasilkan 

oleh pengorbanan (kebermanfaatan) dari sebuah tindakan moral. Hal ini dapat 

diukur dalam hal jumlah orang yang menderita (atau manfaat) atau sejauh mana 

seseorang menderita (atau manfaat), sehingga semakin tinggi intensitas etis maka 

orang akan menunjukkan perilaku etis dibanding dengan yang memiliki intensitas 

etis yang rendah (Barnett & Valentine, 2004). 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Carlson et al. (2002), Barnett 

dan Valentine (2004) menunjukkan dukungan dari penelitian Jones (1991) yang 

menyatakan bahwa dampak besarnya konsekuensi berpengaruh secara signifikan 

positif pada proses keputusan etis. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Singer (1996), Morris dan McDonald (1995), Shafer et al. (1999), Karacaer et al. 

(2009), Singhapakdi et al. (1996, 1999), O’Fallon dan Butterfield (2005), Craft 

(2013), May dan Pauli (2000), Musbah et al. (2016), Leitsch (2006), Yang dan 

Wu (2009) juga berpendapat bahwa besarnya konsekuensi dalam intensitas etis 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan etis.  

 

2.3.5 Konsensus Sosial dalam Intensitas Etis dan Pengambilan Keputusan 

Etis Akuntan Publik 

  Salah satu dimensi dari intensitas etis yang dicatat oleh Jones (1991) 

adalah konsensus sosial, yang didefiniskan sebagai tindakan individu dalam 
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merespon sebuah tindakan telah sesuai atau tidak (baik atau jahat) dengan norma 

yang berlaku. 

 Sebuah keputusan yang akan diambil oleh akuntan publik harus 

mempertimbangkan sejauh apa masyarakat sosial dapat menerima keputusan 

tersebut, sehingga akan lebih mudah jika akuntan publik dapat menyelaraskan 

pandangan mereka dengan norma sosial (Silver & Valentine, 2000). Semakin 

tinggi masyarakat dapat menerima sebuah tindakan atau keputusan maka semakin 

etis tindakan tersebut. 

  Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jones (1991), Carlson et al. 

(2002), Barnett dan Valentine (2004), Musbah (2016), Leitsch (2006), Sweeney 

dan Costello (2009), Nguyen dan Biderman (2008), Singer (1996), Karacaer et al. 

(2009), Morris dan McDonald (1995), Ketchand et al. (1999), Shafer et al. (1999), 

Singhapakdi et al. (1996, 1999), May dan Pauli (2000), dan Yang dan Wu (2009) 

menungkapkan bahwa konsensus sosial dan berpengaruh secara signifikan pada 

proses keputusan etis. 

 

2.4 Model Penelitian 

 Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Musbah et al. (2016). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah horison waktu dan tempat, dimana penelitian ini menggunakan 

data survei tahun 2018 dan tempat dilakukan survei adalah di Kantor Akuntan 

Publik yang berada di Batam.  

 Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kode etik dalam 

filosofi etis dan intensitas etis. Sedangkan variabel dependen yang digunakan 
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yaitu pengambilan keputusan etis akuntan publik. Model pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian, sumber: Data diolah (2018). 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini adalah: 

H1: Efektifitas Kode etik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis 

akuntan publik. 

H2: Relativisme dalam filosofi etis berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan etis akuntan publik. 

H3: Idealisme dalam filosofi etis berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan etis akuntan publik. 

H4: Besarnya  konsekuensi dalam intensitas etis berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan etis akuntan publik. 

Variabel Dependen 

Pengambilan 

Keputusan Etis 

Variabel Independen 

Efektivitas Kode Etik 

Filosofi Etis 

• Idealisme 

• Relativisme 

Intensitas Etis 

• Besarnya  Konsekuensi  

• Konsensus Sosial 
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H5: Konsensus sosial dalam inetensitas etis berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan etis akuntan publik. 
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