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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permasalahan bisnis yang terjadi saat ini banyak melibatkan profesi 

akuntan. Salah satu kasus bisnis yang menjadi sorotan diantaranya praktik-praktik 

seorang akuntan yang mengabaikan standar profesi akuntansi. Seorang akuntan 

memiliki tugas untuk berperilaku sesuai dengan standar etika dalam bekerja atau 

menjalankan tugasnya. Selain itu, seorang akuntan juga mempunyai tanggung 

jawab menjadi kompeten untuk menjaga integritas dan objektivitasnya.  

Tugas profesi akuntan dapat dihubungkan dengan masalah kepercayaan 

masyarakat dalam akuntansi tentang masalah etika. Akuntan publik, akuntan 

manajemen, akuntan keuangan maupun akuntan pemerintahan memiliki kaitan 

dengan masalah etika yang dialami saat melaksanakan tugasnya. Kasus Enton 

menjadikan munculnya krisis kepercayaan dialami oleh para akuntan  karena 

kasus tersebut melibatkan kantor akuntan publik besar Arthur Anderson, dan juga 

disusul oleh kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia. Menurut Finn, Munter, 

dan McCaslin (1994), sikap etis dalam profesi akuntan merupakan hal vital atau 

hal yang penting karena memiliki indikasi bahwa jasa profesi akuntan dalam 

masyarakat sangat dibutuhkan. 

Di Indonesia, berita yang tidak pasti tentang etika akuntan semakin 

berkembang dan semakin luas dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika. 

Pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan 

pemerintah. Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan para akuntan. Contoh 
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pelanggarannya yaitu publikasi (penawaran jasa tanpa permintaan, iklan surat 

kabar, pengedaran buletin KAP), pelanggaran obyektivitas (mengecilkan 

penghasilan, memperbesar biaya suatu laporan keuangan), isu pengawas intern 

holding dimana KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut, 

pelanggaran hubungan rekan seprofesi, isu menerima klien yang ditolak KAP lain 

dan perang tarif. 

Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya sebagai pembuat dan 

pemeriksa laporan keuangan telah diatur berdasarkan kode etik profesi. Hasil 

survei menunjukan bahwa akuntan publik saat ini mempunyai sistem nilai yang 

berorientasi personal daripada sosial, dimana seorang akuntan hanya melibatkan 

konflik pribadi daripada kepercayaan masyarakat. Dari hasil tersebut menjelaskan 

bahwa seorang akuntan tidak menekankan peraturan kode etik profesinya, 

sehingga menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran etika dan kecurangan 

akuntan. 

Fine et al., (2004) berpendapat bahwa analisis terhadap sikap etis yang 

dilakukan akuntan dalam menjalankan profesinya ditunjukan dengan kesempatan 

yang dimiliki untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi. Kesadaran etika 

dan sikap profesional adalah peran yang penting bagi seorang akuntan. Saat 

menjalankan profesinya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan 

dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dilema 

etis dalam setting auditing misalnya, dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak 

sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam situasi 

konflik seperti ini, maka pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan 

keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam 
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pengambilan keputusan akhir. Dalam pembahasan mengenai perilaku dan 

keinginan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan 

seberapa kuat pengaruh-pengaruh untuk mengubah perilaku atau menciptakan 

perilaku yang diinginkan.  

Menurut Rotter (1966) locus of control adalah cara pandang seseorang 

yang dapat atau tidak dapat mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi 

padanya. Locus of control sangat berpengaruh dengan profesi seorang akuntan 

dalam menjalankan tugasnya, dimana hal ini berkaitan dengan kepercayaan akan 

adanya takdir, kepercayaan diri, dan usaha atau kerja keras dari seorang akuntan 

itu sendiri. Dalam mencapai sesuatu seorang akuntan yang tidak percaya akan 

takdir yang ia inginkan, dan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya akan 

cenderung berperilaku etis dalam melaksanakan tugas profesionalnya karena ia 

percaya pada kemampuan dirinya sehingga ia tidak akan melakukan hal yang 

instan dan curang dalam tugasnya dan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.  

Faktor yang mempengaruhi seorang akuntan untuk berperilaku etis dan 

tidak etis dalam menjalankan tugas dan profesinya, diantaranya pemahaman kode 

etik dan komitmen organisasional. Menurut Ward et al. (1993), kode etik 

merupakan suatu penentuan tentang apa yang harus ditaati dan tidak ditaati 

seseorang dalam situasi yang tertentu dalam sebuah organisasi.  

Terdapat berbagai isu dalam penelitian tentang faktor yang mempengaruhi  

perilaku etis seseorang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Mudrack (1993);  

Reiss & Mitra (1998); Jones dan Kavanagh (1996). Penelitian-penelitian tersebut 

menggunakan beberapa variabelxatauxfaktor yang memengaruhixperilaku etis 

antara lain: gender, locus of control,  pengalaman kerja, dan sifat Machiavellian. 
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 Boshof dan Zyl (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh locus of 

control terhadap perilaku etis. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa faktor 

tersebut berpengaruh terhadap perilaku etis. Penelitian Ahmad et.al. (2012) 

menyimpulkan bahwa faktor locus of control (LoC) juga signifikan pengaruhnya 

terhadap perilaku etis. Individu yang memiliki internal LoC lebih cenderung 

berperilaku etis dibandingkan individu dengan eksternal LoC. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Midyarany (2016) yang menghasilkan perilaku etis 

auditor tidak berpengaruh terhadap LoC di Kantor Akuntan Publik.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

(Boshof dan Zyl, 2011) yaitu meneliti tentang Pengaruh Locus of Control, 

Terhadap Perilaku Etis Akuntan. Motivasi penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan external validity dan menambahkan variabel kontrol yaitu gender, 

umur, pengalaman (jangka waktu bekerja), dan sifat machiavellian. 

Alasan ditambahkannya gender, umur, pengalaman (jangka waktu 

bekerja), dan sifat machiavellian sebagai variabel kontrol adalah untuk 

meningkatkan koefisien determinasi (Ghozali, 2013) sehingga meningkatkan 

pengaruh Locus Of Control terhadap perilaku atis akuntan selain itu supaya 

penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan variabel 

control gender karena umumnya seorang pria lebih ingin bersaing untuk mencapai 

suatu kesuksesan dibanding wanita karena seorang pria memiliki rasa ingin lebih 

unggul daripada wanita sehingga mendorong untuk berperilaku tidak etis. Peneliti 

menggunakan variabel control umur karena rentang waktu umur seseorang dinilai 

dapat mempengaruhi perilaku etis yang dilakukan. Seorang auditor dengan umur 

yang lebih tua dianggap dapat lebih berpikir kritis namun belum tentu berperilaku 
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etis. Sehingga jika seorang auditor yang lebih tua berperilaku tidak etis akan 

mendorong auditor muda untuk berperilaku tidak etis juga. Peneliti menggunakan 

variabel kontrol pengalaman atau lama bekerja karena jangka waktu seseorang 

dalam bekerja dinilai dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang. Seorang 

auditor senior tentunya lebih mempunyai pengalaman dan lebih banyak 

mengetahui permasalahan perusahaan dibanding auditor yang baru bekerja. 

Namun hal tersebut belum tentu memicu seorang auditor senior untuk dapat 

berperilaku etis. Peneliti menggunakan variabel kontrol sifat Machiavellian 

karena didalam menilai perilaku etis tidak hanya dilihat dari pribadi seseorang 

auditor namun dari hubungan antar personal juga dapat mempengaruhi perilaku 

etis. Sifat Machiavellian dipilih karena menjelaskan sisi personality yang berbeda 

dengan locus of control. Sifat machiavellian merupakan sifat negatif dimana 

kecenderungan seseorang untuk mengakui hasil karya orang lain yang bukan 

miliknya. Sedangkan locus of control merupakan kendali diri seseorang. 

 Berdasarkan hasil – hasil penelitian di atas yang masih mengandung 

perbedaan, maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH LOCUS OF 

CONTROL TERHADAP PERILAKU ETIS AKUNTAN (STUDI EMPIRIS 

PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK WILAYAH SEMARANG)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah pada penelitian in adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  terdapat pengaruh positif antara  locus of control 

terhadap perilaku etis akuntan? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

“Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh locus of 

control terhadap perilaku etis akuntan”. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kepada pihak-pihak tertentu diantaranya adalah : 

3.2.1. Kontribusi praktik 

a.  Bagi KAP, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis yaitu 

locus of control. Jika locus of control tinggi maka pengendalian 

diri akuntan juga tinggi, dan sebaliknya, jika locus of control 

akuntan rendah maka pengendalian diri yang dimiliki seorang 

akuntan juga rendah. Akuntan yang memiliki pengendalian diri 

yang tinggi akan bekerja dengan baik sesuai dengan perilaku etis, 

sehingga locus of control merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku etis. 
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3.2.2. Kontribusi Riset 

a. Pada penelitian pengaruh locus of control terhadap perilaku etis 

akuntan ini mempunyai kontribusi teori yaitu menerapkan konsep 

Teori Cognitive Moral Development. Hal ini diharapkan agar 

seorang individu atau akuntan dapat lebih berkembang secara 

moral dan perilaku etisnya dalam mempengaruhi locus of control, 

sehingga dapat memperkecil kemungkinan untuk menyetujui 

perilaku tidak etis. 
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1.4. Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Boshof dan Zyl (2011) meneliti faktor 

yang mempengaruhi perilaku etis akuntan 

Motivasi penelitian ini adalah untuk mereplikasi dari penelitian terdahulu dan 

memperbaiki keterbatasan dengan meningkatkan eksternal validity dari penelitian 

sebelumnya yaitu dengan adanya perbedaan sampel. 

Meningkatkan External Validity dan 

Meningkatkan Koefisien Determinasi  

Menambahkan Variabel Kontrol : 

Gender : Untuk menilai perilaku etis 

seseorang berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin yaitu pria dan wanita 

Umur : Rentang umur antar satu orang 

dengan yang lain dapat mempengaruhi 

perilaku etis yang dilakukan 

Pengalaman : Jangka waktu kerja 

seseorang dapat mempengaruhi perilaku etis 

orang tersebut 

Sifat Machiavellian : Kecenderungan sikap 

seseorang dilihat dari sudut pandang orang 

lain dapat mempengaruhi perilaku etis 

Locus of Control 
 

LoL 

Variabel Kontrol: 

Gender 

Umur 

Pengalaman 

Sifat Machiavellian 

 

LoL 

Perilaku Etis 
 

LoL 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab, sebagai 

berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan pengantar dalam penelitian ini. 

Dalam bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan 

masalah,tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian,  dan sistematika penulisan. 

Bab II   Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan teori-

teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu dan 

pengembangan hipotesis. 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian, sumber 

dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, alat pengumpulan data, pengujian 

alat pengumpulan data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

Bab IV Hasil Analisis 

Bab ini berisi deskripsi responden, gambaran umum 

responden, hasil pengujian validitas, hasil pengujian reabilitas. 

Statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 
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Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


