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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Akuntan merupakan hal yang vital bagi keberlanjutan perusahaan.

Dewasa ini, akuntan menjadi sorotan penting sebagai salah satu pihak yang ikut

bertanggung  jawab dalam aktivitas bisnis perusahaan. Kepercayaan masyarakat

terhadap akuntan mengalami perubahan signifikan akibat dari sejumlah skandal

keuangan perusahaan, termasuk Enron, WorldCom, Tyco, dan Adhelpia

Comunication. Etika merupakan isu yang selalu berada di garis depan untuk

dibahas dalam setiap diskusi yang berkaitan dengan profesionalisme di bidang

akuntansi (O'Learry dan Cotter, 2000). Perilaku etis seorang akuntan sangat

penting dalam penentuan status dan kredibilitas profesi di bidang akuntansi

(Chang Leung, 2006).

Beberapa kasusskandal keuangan yang sering terjadi dikarenakan akuntan

masih kurang memiliki sensitivitas etika dalam melakukan penilaian suatu dilema

bisnis.Sensitivitas etikamerupakan kemampuan seseorang atau individu untuk

menyadari nilai-nilai etika atau moral dalam suatu keputusan etis (Rianto, 2008).

Ratdke (2000) juga mengemukakan pendapat bahwa sensitivitas etis merupakan

gambaran dari tindakan etis seseorang atau individu dalam menerima penghargaan

atau hukuman. Akar dari suatu dilema bisnis adalah ketika akuntan harus bisa

menghindari konflik terhadap para pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Kemampuan seorang akuntan dalam mengenali masalah-masalah yang berkaitan
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dengan etika dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat dimana profesi itu

berada(Sidani et al 2009). Selain itu, Sensitivitas etika juga dipengaruhi oleh

lingkunganorganisasi dan pengalaman pribadi. Sensitivitas etika yang disertai

kemampuan untuk melakukan judgement merupakan isu yang sangat penting yang harus

dihadapi oleh akuntan dibidang profesional maupun akademik.

Sensitivitas etika harus ditumbuhkan dan dilatih pemahamannya agar tidak

menyebabkan kegagalan dalam pengmbilan keputusan yang etis. Dalam upaya

meningkatkan pemahaman etis bagi para calon akuntan, maka penting bagi

akademisi untuk melatih dan mengajarkan etika sejak akuntan berada pada masa

pendidikan akademik. Lebih jauh lagi, para akademisi harus mampu

meningkatkan pemahaman tanggung jawab profesional seorang akuntan untuk

terciptanya akuntan yang lebih beretika. Studi terhadap perilaku tidak etis dalam

tingkat akademik dapat diasosiasikan dengan prakteknya mengenai perilaku tidak

etis dalam perusahaan bisnis (Bernardi, Banzhoff, Martino, & Savasta, 2011;

Bernardi, Larkin, LaBontee, Lapierre, & Morse, 2012), artinya para calon

profesional akuntan hanya menghadapi suatu kasus-kasus yang mungkin bisa

timbul di masa depan. Beberapa penelitian mengenai etika mencoba untuk

mengeksplorasi mengenai proses penalaran praktek auditor dan akuntan (Cohen

et al, 2001; Ellas, 2002; Buchan, 2005). Penelitian lain juga memberikan

pemahaman mengenai pertimbangan dan perilaku etis akuntan dalam konteks

akuntansi dan auditing (Allen dan Ng, 2001; Uddin dan Gillett, 2002).

Praktek penerapan etika tidak bisa lepas dari peran moral dari seorang

akuntan. Dengan selalu mengambil keputusan yang selalu etis, maka  Para
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akuntan akan akan selalu berpijak berdasarkan moral. Etika dan moral selalu

berkaitan, karena etika merupakan suatu pemikiran kritis dari suatu ajaran-ajaran

moral. Moral tidak akan terbentuk apabila tidak didukung dengan etika dan

semsitivitas yang baik. Sensitivitas moral merupakan suatu kemampuan

mengidentifikasi suatu kondisi yang melibatkan suatu masalah etika. Pada

penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tekanan sosial dan penerimaan ancaman

suatu bahaya dapat mempengaruhi sensitivitas moral seseorang (Yang & Wu,

2009). Oleh karena itu, pentingnya penelitian terhadap moral membuat keberanian

untuk melakukan judgement lebih baik.

Pada tingkat akademik pemahaman tentang etika dan tanggung jawab

profesional harus mampu ditingkatkan, untuk menjadikan para akuntan

profesional di masa depan yang lebih beretika. American Assembly of Colegiate

School of Business (AACSB) dan The Commission on Fraudulent Financial

Reporting juga merekomendasikan pemberian penekanan masalah-masalah etis

pada mata kuliah akuntansi. Kedua, Organisasi tersebut yakin akan pentingnya

mahasiswa bisnis dan kaum profesional untuk menjadi lebih sadar dan sensitif

mengenai masalah etika (Ritter, 2006). Pada Penelitian sebelumnya, Shawver

(2014) memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian Shawver (2014)

hanya meneliti pada AACSB sebagai institusi pendidikan terakreditasi, oleh

karena itu Shawver (2014) menyarankan bahwa penelitian mengenai pengambilan

keputusan etika dalam suatu dilema bisnis penting untuk selalu dikembangkan

dalam skala lingkup yang lebih besar dan dalam suatu regional yang berbeda. Hal

Tersebut terkait bagaimana peneliti mereplikasi dengan menguji validitas
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eksternal pada penelitian shawver (2014). Kedua, penelitian Shawver (2014)

menguji pada semua mahasiswa pada AACSB. Pada penelitian selanjutnya

Shawver (2014) menyarankan untuk melakukan pengujian pada mahasiswa yang

sudah menerima materi edukasi etika (Etika Bisnis). Oleh karena itu Peneliti akan

mengganti objek penelitian untuk menguji sensitivitas etika dan moral judgement

pada mahasiswa yang telah mengikuti dan lulus mata kuliah etika. Ketiga,

Shawver (2014) menyarankan agar memberikan penilaian pada kasus mengenai

pendapat etis atau tidak etis. Maka pada penelitian ini, Peneliti akan mengganti

objek, situasi, dan sampel dari penelitian sebelumnya (Shawver, 2014) dengan

melihat bagaimana dampak sensitivitas etika dan sensitivitas moral setelah

penerimaan mata kuliah etika.

Penelitian yang sudah ada mengenai etika judgement dengan model

intensitas moral (Jones, 1991) masih sangat terbatas, pentingnya pengembangan

penelitian ini sebagai alasan karena akuntan akan menghadapi dilema etika yang

lebih sering. Intensitas moral Jones (1991) menyatakan bahwa pengaruh sosial

dapat mempengaruhi penilaian suatu tindakan tersebut bermoral atau tidak. Lebih

jauh lagi, Jones (1991) melihat dampak dari moral judgement juga akan

memungkinkan timbulnya suatu ancaman atau keuntungan dimasa mendatang.

Model intensitas Moral Jones (1991) memberikan dua kontribusi yang besar pada

penelitian ini. Pertama, Model intensitas moral akan memberi pengaruh terhadap

evaluasi etika dan moral judgement. Kedua, berdasarkan teori yang dibangun

Jones (1991) penelitian ini akan menguji bagaimana mahasiswa akuntansi

mengevaluasi dilema etika dengan konsepsi ancaman dan tekanan sosial.
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Penelitian yang sudah ada selama ini hanya fokuskan pada komponen

kedua dari model Rest mengenai moral judgement (Bailey et all, 2010). Oleh

karena itu,  Peneliti ingin mengembangkan dengan menguji tahap awal dari dua

komponen dan melanjutkan ke empat komponen model Rest (1969) dari dalam

pengambilan keputusan etika. Akuntan perlu memiliki ketajaman dan sesitivitas

untuk menentukan perilaku etis mapupun tidak etis dalam setiap pengambilan

keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan Etis, Rest (1969) menjelaskan

bahwa akuntan akan melalui empat tahapan moral yang mendasari dalam

pengambilan keputusan etika. Pada empat tahapan Moral Model Rest (1969)

meliputi sensitivitas moral, moral judgement, intensitas moral, perilaku moral.

Dari Keempat tahapan tersebut, Rest (1969) menyatakan sensitivitas moral terkait

juga bagaimana sensitivitas etika seseorang terhadap suatu tindakan, maka

Akuntan akan berani melakukan pengambilan keputusan Etis. Oleh karena itu,

peneliti menggunakan model intensitas moral Jones (1991) dan empat tahapan

moral rest (1969) untuk mengukur tingkat sensitivitas etika dan moral judgement.

Maka berdasarkan keterbatasan penelitian Shawver (2014) dan penjelasan diatas,

peneliti ingin mengambil judul penelitian "Sensitivitas Etika dan Moral

Judgement dalam Pengambilan Keputusan Suatu Dilema Bisnis (Studi pada

Mahasiswa Akuntansi Unika Soegijapranata)".
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1.2. Perumusan Masalah

Berdesarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka ada

beberapa masalah yang ingin di teliti :

1. Apakah semakin tinggi penerimaan ancaman kejahatan berpengaruh

positif terhadap sensitivitas etika dalam pengdentifikasian masalah etika

pada mahasiswa akuntansi ?

2. Apakah semakin tinggi tekanan sosial berpengaruh positif terhadap

sensitivitas etika pengidentifikasian masalah etika pada mahasiswa

akuntansi?

3. Apakah semakin tinggi penerimaan ancaman kejahatan berpengaruh

positif terhadap moral judgement pada mahasiswa akuntansi ?

4. Apakah semakin tinggi tekanan sosial berpengaruh positif terhadap moral

judgement mahasiswa akuntansi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh penerimaan ancaman kejahatan terhadap sensitivitas

etika dalam mengidentifikasi masalah etika pada mahasiswa akuntansi.

2. Mengetahui pengaruh tekanan sosial terhadap sensitivitas etika dalam

mengidentifikasi masalah etika pada mahasiswa akuntansi.

3. mengetahui pengaruh penerimaan ancaman kejahatan dalam melakukan

moral judgement pada mahasiswa akuntansi.
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4. Mengetahui pengaruh tekanan sosial terhadap tindakan melakukan moral

judgement pada mahasiswa akuntansi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yaitu :

1.4.1Kontribusi bagi mahasiswa akuntansi

a. Hasil penelitian ini mahasiswa dapat menyadari pentingnya peran etika

dan moral dalam suatu proses pengambilan keputusan dilema bisnis.

Mahasiswa dapat menyadari bahwa peran dari lingkungan sosial dan bahaya

akan suatu tindakan kejahatan memang dapat mempengaruhi dalam

pengambilan keputusan etis dan moral judgement. sehingga, kelak para

mahasiswa dapat menjadi seorang akuntan yang lebih beretika dan bermoral

dalam setiap pengambilan keputusan.

1.4.2 Kontribusi bagi akademisi dibidang akuntansi

b. Dengan adanya penelitian ini, para akademisi di bidang akuntasi dapat

memberikan pengarahan terhadap mahasiswa mengenai seberapa besar peran

etika dan moral. Dewasa ini akuntan tidak hanya dituntut untuk mahir dalam

menyusun laporan keuangan, lebih daripada itu setiap tindakan yang diambil

oleh sorang akuntan harus berdasarkan sesuatu yang etis dan bermoral.
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1.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengeksplorasi sensitivitas etika dan moral Judgement pada

mahasiswa akuntansi, dimana kelak akan akan menjadi akuntan yang harus

mampu mengambil keputusan etis dalam suatu dilema bisnis. Pemahaman

mengenai etika tidak bisa dipahami secara instan ketika para mahasiswa akutansi

sudah menjadi seorang akuntan. namun, pemahaman etika perlu dilatih sejak pada

masa pendidikan.Perilaku etis seorang akuntan sangat penting dalam penentuan

status dan kredibilitas profesi di bidang akuntansi (Chang Leung, 2006).

Model penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh penerimaan

ancaman kejahatan secara keseluruhan dan tekanan sosial terhadap suatu tindakan

kejahatan terhadap masalah etika dan moral judgement yang akan dilakukan oleh

mahasiswa akuntansi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

penerimaan ancaman kejahatan keseluruhan (Preceived overall harm) dan tekanan

sosial (Societal Pressure). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah masalah

sensitivitas etika (Ethical Sensitivity)danjustifikasi moral (Moral judgement).



21

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penelitian

Dewasa ini, Akuntan menjadi sorotan
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ikut bertanggung  jawab dalam aktivitas
bisnis perusahaan.
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Financial Reporting juga merekomendasikan
pemberian penekanan masalah-masalah etis
pada mata kuliah akuntansi yang lebih sering.

Peneliti mereplikasi penelitian terdahulu (Shawver,
2014) dengan menguji validitas eksternal dan dampak
sensitivitas etika dan sensitivitas moral setelah
penerimaan mata kuliah etika bisnis dengan model
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian , kerangka pikir, serta

sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini akan menguraikan berbagai teori, konsep penelitian

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang

dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan berisi mengenai objek dan lokasi eksperimen,

partisipan, metode pengumpulan data, definisi operasional dan

pengukuran variabel, desain eksperimen serta analisis data yang

dibutuhkan.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisikan tentang analisi berbagai perhitugan untuk

menjawab masalah dalam penelitian ini.

BAB V : Kesimpulan dan Saran




