
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Etika merupakan perilaku seseorang yang berhubungan dalam 

pengambilan keputusan yang baik maupun buruk. Kelompok maupun 

individu pasti memiliki nilai-nilai etika didalam bermasyarakat. Dengan 

adanya nilai etika pada diri setiap individu dapat mengurangi terjadinya 

tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Dalam dunia 

bisnis terdapat beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang 

melibatkan para akuntan, hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan 

dari para investor untuk menanamkan sahamnya. Setiap akuntan harus 

memiliki pengetahuan, kemauan, dan pemahaman terhadap  nilai-nilai 

etika dan harus diterapkan didalam pelaksanaan profesinya untuk 

mengurangi terjadinya kasus pelanggaran etika. 

Beberapa skandal penyimpangan etika akuntansi di Indonesia yang 

melibatkan seorang akuntan diantaranya skandal pada PT Kimia Farma 

yang melakukan mark up terhadap laporan keuangannya. Skandal 

akuntansi yang lainnya yang dilakukan oleh Toshiba Corp. Sejak tahun 

2008, Toshiba Corp ternyata telah melakukan penggelembungan laba 

sebesar 151,8 miliar yen atau setara dengan Rp 15,85 triliun. 

Penggelembungan ini dilakukan untuk menarik kepercayaan dari para 
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investor asing. Skandal lainnya pada PT. KAI yang telah memanipulasi 

laporan keuangannya.  

Dalam bidang akuntansi, perilaku etis juga penting diterapkan di 

dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi, agar dapat 

membentuk perilaku mahasiswa untuk menjadi individu yang profesional. 

Dengan begitu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang jujur, 

bermoral, dan memiliki perilaku etis yang tinggi.  Kemampuan mahasiswa 

dalam pengambilan keputusan etis ini perlu dilatih menggunakan metode 

diskusi ataupun dengan metode pemecahan masalah atas kasus yang 

terjadi yang berkaitan dengan etika. Metode ini diharapkan agar 

mahasiswa nantinya dapat menjadi individu yang profesional dalam dunia 

kerja dan dapat mengambil keputusan etis yang baik. Pemahaman 

mahasiswa akuntansi tentang perilaku moral dan pertimbangan etis dapat 

meningkatkan kesadaran mahasiswa dan mahasiswa memiliki persiapan 

dalam menghadapi tantangan di dunia kerja (Richmond, 2001). 

Keberhasilan seseorang diukur dari banyaknya uang yang 

dihasilkan. Selain itu, uang juga digunakan untuk memotivasi 

karyawannya agar melaksanakan kinerjanya dengan baik. Persepsi tiap 

individu mengenai fungsi uang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Tang 

memperkenalkan konsep “the love of money” sebagai ukuran subjektif 

seseorang yang merupakan kecintaan seseorang terhadap uang yang dapat 

berpengaruh terhadap perilaku etis seseorang. Dalam kehidupan sehari-

hari sebagian orang menganggap uang sebagai akar kejahatan,  oleh sebab 
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itu uang sering dianggap sebagai faktor negatif. Pergantian karyawan 

paling sedikit dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah membuktikan 

bahwa profesionalitas atas love of moneynya rendah, ini dikemukakan 

oleh Tang et al (2008).  

Penelitian Tang dan Luna Arocas (2005) mengenai love of money 

terhadap pertimbangan etis memiliki hubungan signifikan positif. Hal ini 

membuktikan bahwa seseorang yang memiliki persepsi etis baik dengan 

tingkat love of money yang tinggi akan mendapatkan kepuasan kerja 

tersendiri didalam dirinya. Sedangkan menurut Elias (2009) pengaruh love 

of money terhadap pertimbangan etis menghasilkan hubungan signifikan 

negatif. Ini dibuktikan pada pengujian terhadap mahasiswa akuntansi yang 

memiliki tingkat love of money tinggi, maka mahasiswa tersebut memiliki 

pertibangan etis yang rendah.  

Tang et al (2006) meniliti tentang hubungan love of money, 

machiavellian, pertimbangan etis terhadap keputusan etis dipengaruhi oleh 

gender. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kelly Ann Richmond 

(2001) menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan etis.  

Faktor lain yang menyebabkan seseorang berperilaku tidak etis 

adalah sifat machiavellian. Machiavellian merupakan sifat kecenderungan 

individu dalam mempengaruhi perilaku etis. Seseorang yang sering 

berperilaku tidak etis, menandakan bahwa seseorang tersebut memiliki 
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tigkat Machiavellian yang tinggi. Selain sikap Machiavellian, gender 

(jenis kelamin) juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Ini dibuktikan pada 

penelitian Muchlis (2012) yang membuktikan bahwa sikap machiavellian 

dan gender berpengaruh terhadap perilaku etis. Beutell & Brenner (1986), 

Lever (1978) mengemukakan bahwa tingkat keyakinan laki-laki terhadap 

etika sangatlah rendah dibandingkan dengan tingkat keyakinan perempuan 

terhadap etika cenderung tinggi, karena laki-laki lebih menekankan pada 

persaingan, sedangkan perempuan lebih menekankan pada hubungan 

sosial.  

Salah satu akar penyebab dari krisis etika adalah rendahnya 

mentalitas pada diri seseorang. Theory of reasond action (TRA) berkaitan 

dengan faktor motivasi individu yang dijadikan penentu baik buruknya 

perilaku yang dilakukan dalam pengambilan keputusan etis (Ajzen dan 

Fishbein, 1980). 

Tang dan Chen, 2008 meneliti hubungan love of money, 

machiavellian, dan unethical behavior di perguruan tinggi (bisnis vs 

psikologi) yang dipengaruhi oleh gender. Pada penelitian tersebut Tang 

dan Chen membandingkan antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa 

psikologi. Hasil dari penelitian mengatakan bahwa mahasiswa akuntansi 

yang telah menerima etika bisnis secara signifikan mengubah pemikiran 

mereka mengenai perilaku tidak etis dan mengurangi kecenderungan 

mereka masuk dalam perilaku tidak etis. Sedangkan pada mahasiswa 

psikologi tidak terdapat perubahan apapun mengenai perilaku tidak etis.  
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Dari penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai love of 

money, machiavellian, dan unethical behavior dengan memperbaiki 

kelemahan penelitian sebelumnya yang membandingkan antara mahasiswa 

akuntansi dengan mahasiswa psikologi. Dalam penelitian Tang dan Chen 

menyarankan untuk penelitian selanjutnya peneliti hanya berfokus pada 

mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah etika bisnis. 

Menurut Tang dan Chen mahasiswa akuntansi mungkin memiliki lebih 

banyak pengalaman dan kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak 

sesuai dengan etika misalnya pencurian, memanipulasi data, dan korupsi 

dibandingkan mahasiswa psikologi.  

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa 

akuntansi yang telah mengambil mata kuliah etika bisnis. Mahasiswa 

akuntansi dipilih karena pada profesi akuntansi, mereka diharapkan untuk 

memiliki integritas dan objektivitas pada kepentingan publik. Selain itu, 

akuntan nantinya akan dituntut untuk menjunjung tinggi standar etika pada 

profesional dan organisasi mereka. Hal itu sangat penting karena dengan 

adanya perilaku tidak etis dari para akuntan seperti kasus pada Enron dan 

Arthur Andersen memberikan kontribusi negatif karena hilangnya 

kepercayaan pada profesi akuntan. Oleh karena itu, mahasiswa akuntansi 

seharusnya memiliki nilai-nilai etika yang baik agar dapat bersikap etis 

dan profesional untuk mengembalikan pandangan dan reputasi terhadap 

profesi akuntansi. 



 
 

6 
 

Matakuliah etika bisnis memiliki tujuan yang berpengaruh 

langsung terhadap perilaku etis mahasiswa, yakni mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai perilaku etis dalam lingkungan bisnis, mahasiswa 

mampu bersikap etis dan memiliki nilai moral yang tinggi, dan mahasiswa 

mampu menerapkan perilaku etis dan nilai-nilai moral dilingkungan 

masyarakat. Dilihat dari tujuan matakuliah etika bisnis, secara tidak 

langsung mendukung visi dari fakultas ekonomi dan bisnis, dan visi dari 

Universitas Katolik Soegijapranata yang dilandasi nilai-nilai kristiani 

yakni cinta kasih, tanggung jawab, dan kejujuran. Karena apabila materi 

pembelajaran yang diajarkan terhadap mahasiswa sukses, dan lebih 

memperbanyak diskusi mengenai kasus-kasus tentang etika yang ada dapat 

mempengaruhi sikap mahasiswa mengenai perilaku love of money, 

machiavellian, dan perilaku tidak etis.  

Adapun visi dari Universitas Katolik Soegijapranata yakni 

memiliki visi menjadi komunitas akademik yang unggul dalam 

pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai 

kristiani: cinta kasih, keadilan dan kejujuran (www.unika.ac.id). Kejujuran 

dinilai sangat penting dalam pembentukan pribadi mahasiswa, karena 

memiliki nilai etika didalamnya. Sehingga Universitas Katolik 

Soegijapranata mengutamakan nilai etika untuk menghasilkan lulusan-

lulusan yang memiliki nilai etika yang baik.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diteliti 

beberapa masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :  

1. Apakah Love of Money berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis ? 

2. Apakah Love of Money berpengaruh terhadap Machiavellian ? 

3. Apakah Machiavellian berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis?  

4. Apakah Income berpengaruh terhadap Love of Money ? 

5. Apakah Income berpengaruh terhadap Machiavallien ? 

6. Apakah Income berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis ?  

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah untuk 

mengetahui: 

1. Mengetahui adakah pengaruh Love of Money terhadap Perilaku 

Tidak Etis.  

2. Mengetahui adakah pengaruh Love of Money terhadap 

Machiavellian.  

3. Mengetahui adakah pengaruh Machiavellian terhadap Perilaku 

Tidak Etis. 

4. Mengetahui adakah pengaruh Income terhadap Love of Money. 

5. Mengetahui adakah pengaruh Income terhadap Machiavellian. 

6. Mengetahui adakah pengaruh Income terhadap Perilaku Tidak Etis.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dilihat dari segi teoritis dan segi praktis diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat : 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan di dunia pendidikan khususnya dalam bidang Akuntansi. 

 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman megenai perilaku etis, agar para pembaca lebih bisa 

bertindak secara etis. Sedangkan bagi mahsiswa dapat 

mempersiapkan diri untuk bertindak secara etis dalam 

merealisasikannya di dunia kerja nantinya. 

b. Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi pendidik akuntansi bahwa 

perilaku etis sangat dibutuhkan didalam ilmu akuntansi agar dapat 

menghasilkan mahasiswa lulusan akuntansi yang peduli dengan 

perilaku etis. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, sebagai 

berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab pertama ini, penulis menjelaskan latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab kedua ini, penulis membahas tinjauan pustaka dan 

pengembangan hipotesis yang akan menjabarkan landasan teori yang 

berkaitan dengan pokok bahasan perilaku tidak etis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ketiga ini, penulis membahas metode penelitian 

mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran 

umum objek penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel 

yang diperlukan dalam penelitian serta metode menganalisis data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN, PENGUJIAN HIPOTESIS, 

DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab keempat ini, penulis menguji hipotesis, menganalisis 

hasil data yang berkaitan dengan penelitian terhadap analasis love of 

money, income dan machiavellian dengan perilaku tidak etis 

mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah etika bisnis. 

 

BAB V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab kelima ini, penulis memberikan kesimpulan, keterbatasan 

dan saran dari analisis pembahasan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


