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1.1  Latar Belakang Penelitian  
  
  
  

Pada era sekarang ini persaingan dalam dunia bisnis sangatlah ketat. Pelaku 

bisnis sudah seharusnya berupaya semaksimal mungkin agar bisnisnya tetap 

berjalan.  Persaingan  bisnis  ini  dapat  berpengaruh  positif  bagi  jalannya 

perekonomian.  Namun  persaingan  bisnis  yang  amat  sengit  juga  dapat 

mengakibatkan pengaruh negatif. Ketatnya persaingan bisnis dapat memicu para  

pelaku  bisnis  untuk  melakukan  berbagai  cara  agar  bisnisnya  tetap berjalan 

dan memiliki keuntungan yang maksimal. Tidak jarang para pelaku bisnis 

melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang ada. Etika 

sangatlah penting bagi dunia bisnis, namun masih banyak pelaku bisnis yang 

mengabaikan etika tersebut.  

Maryani  dan  Ludigdo  (2001)  dalam  Purnamasari  dan  Hernawati  (2013) 

mengemukakan etika sebagai seperangkat norma, aturan atau pedoman yang 

mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus 

ditinggalkan  yang  dianut  oleh  sekelompok  masyarakat  atau  segolongan 

masyarakat.  Setiap  profesi  memiliki  etika  masing-masing  yang  harus 

dijalankan dan dipatuhi. Perusahaan yang memiliki standar etika yang kuat  
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dapat memunculkan loyalitas yang tinggi bagi konsumen dan pekerjaannya. 

Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  etika  suatu  profesi  dapat  mempengaruhi 

profesionalisme profesi tersebut. Seperti profesi akuntan manajemen memiliki 

standar etika yang harus ditaati. Institute of Management Accountants (IMA) 

mengemukakan standar etika untuk akuntan manajemen yang didasarkan pada 

prinsip  kejujuran,  keadilan,  objektivitas,  dan  tanggungjawab  dalam 

menjalankan  pekerjaannya  (Hansen  &  Mowen,  2009).  Seorang  akuntan 

manajemen  yang  taat  terhadap  standar  etika  yang  ada  dapat  menambah 

profesionalismenya dalam melakukan pekerjaan.  

Profesionalisme  harus  ditunjang  dengan  komitmen  organisasi.  Seseorang 

individu  yang  memiliki  komitmen  organisasi  akan  terikat  dan  memiliki 

loyalitas kerja yang baik terhadap organisasi. Komitmen organisasi juga dapat 

menjadikan seseorang  memiliki kerelaan penuh dalam mewujudkan setiap 

tujuan  dari  organisasi  itu  sendiri.  Dengan  demikian  apabila  akuntan 

manajemen  memiliki  komitmen  organisasi  yang  tinggi  akan  memberikan 

dampak  positif  bagi  kinerja  yang  dilakukan.  Selain  itu,  akuntan 

manajemenakan semakin percaya dengan nilai-nilai organisasi dan membantu 

organisasi dalam mencapai pengingkatan profesionalisme kerja.  

Banyak  orang  beranggapan  bahwa  seseorang  yang  memiliki  IQ  tinggi 

merupakan pekerja yang profesional. Pada kenyataannya IQ saja tidak bisa 

mewakili  seseorang  merupakan  pekerja  yang  profesional.  Terdapat  faktor 

lainnya yaitu EQ atau kecerdasan emosional. Peter Salovey dan John Meyer  
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pada tahun 1990 mengemukakan suatu ide mengenai kecerdasan emosional 

yang  didefinisikan  sebagai  kemampuan  memahami  perasaan  diri  sendiri, 

berempati terhadap perasaan orang lain, serta mengatur emosi, yang secara 

bersamaan memiliki peran dalam peningkatan taraf hidup seseorang (Martin, 

2003).  Seorang  akuntan  manajemen  dianggap  perlu  memiliki  kecerdasan 

emosional. Dengan kecerdasan emosional maka seorang akuntan manajemen 

dapat  mengendalikan  diri  serta  emosinya  meskipun  lingkungan  pekerjaan 

selalu berubah.  Akuntan  manajemen  yang memiliki  kecerdasan  emosional 

tinggi akan lebih mudah melakukan pekerjaan secara profesional karena dapat 

mengatur dan memahami dirinya dengan baik.  

Profesionalisme sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Perilaku seseorang di 

tempat kerja menunjukkan tingkat profesionalisme orang tersebut (Manning, 

2010).  Perusahaan  membutuhkan  para  akuntan  manajemen  yang  bekerja 

secara  profesional.  Sikap  profesional  tersebut  akan  membantu  perusahaan 

dalam menciptakan loyalitas yang tinggi bagi klien dan pekerjanya (Hansen & 

Mowen, 2009).  

Akuntansi manajemen merupakan profesi yang melibatkan kemitraan dalam 

pengelolaan pengambilan keputusan, merancang perencanaan dan manajemen 

kinerja  sistem,  dan  menyediakan  keahlian  dalam  pelaporan  keuangan  dan 

kontrol  untuk  membantu  manajemen  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan 

strategi operasi (Blocher, Stout & Cokins). Informasi akuntansi manajemen 

dibutuhkan  dalam  suatu  organisasi  untuk  menjadi  dasar  pengambilan  
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keputusan  bisnis  yang  memungkinkan  manajemen  lebih  siap  dalam 

melakukan  pengelolaan  dan  kontrol  organisasi.  Lingkungan  profesional 

akuntan manajemen dipengaruhi oleh dua jenis organisasi yaitu organisasi yang  

menetapkan  pedoman  dan  peraturan  mengenai  praktik  akuntansi manajemen,  

dan  organisasi  yang  mempromosikan  profesionalisme  dan kompetensi 

akuntan manajemen (Blocher, Stout & Cokins). Dalam hal ini penulis  

mengkaitkan  tingkat  profesionalitas  akuntan  manajemen  dengan sebuah 

proses pengambilan keputusan  manajemen. Semakin tinggi tingkat profesional 

seorang akuntan manajemen maka tingkat pengambilan keputusan organisasi  

juga akan semakin baik.  Akuntan  manajemen  yang profesional dapat  

melakukan  kontrol  manajemen  dengan  mendeteksi  dan  mencegah kesalahan 

serta penipuan pada saat melakukan pekerjaan. Dalam penelitian ini,  

profesionalitas  tersebut  diukur  menggunakan  beberapa  variabel diantaranya 

etika profesi, komitmen organisasi dan kecerdasan emosional. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Akhmad  

Bustanul  Arifin  pada  tahun  2011  yang  berjudul  “Pengaruh Penerapan Etika 

Profesi, Komitmen Organisasi, dan Kecerdasan Emosional Terhadap  

Peningkatan  Profesionalisme  Akuntan  Publik  di  Jakarta”.  Pada penelitian 

sebelumnya terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi motivasi peneliti  

untuk  melakukan  replikasi  diantaranya  perluasan  wilayah  sampel penelitian  

dan  waktu  penyebaran  kuesioner  yang  kurang  tepat.  Perbedaan penelitian  

ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terdapat  pada  sampel  yang  
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digunakan.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  akuntan 

manajemen  yang  bekerja  pada  perusahaan  manufaktur  di  Semarang. 

Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel akuntan publik, yaitu 

auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta. Tujuan 

penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  ada  atau  tidak  adanya  perbedaan 

terhadap  hasil  penelitian  dengan  sampel  dan  waktu  penyebaran  kuesioner 

yang berbeda dari peneliti sebelumnya.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

skripsi  yang  berjudul  “PENGARUH  PENERAPAN  ETIKA  PROFESI, 

KOMITMEN  ORGANISASI,  DAN  KECERDASAN  EMOSIONAL 

TERHADAP  PENINGKATAN  PROFESIONALISME  AKUNTAN 

MANAJEMEN DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEMARANG”.  
  
  
  

1.2.  Perumusan Masalah  

1. Apakah penerapan etika profesi berpengaruh positif terhadap peningkatan  

profesionalisme akuntan manajemen?  

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap peningkatan  

profesionalisme akuntan manajemen?  

3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap peningkatan  

profesionalisme akuntan manajemen?  
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1.3  Tujuan Penelitian  

1. Menguji  pengaruh  penerapan  etika  profesi  terhadap  peningkatan  

profesionalisme akuntan manajemen.  

2. Menguji  pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  peningkatan  

profesionalisme akuntan manajemen.  

3. Menguji  pengaruh  kecerdasan  emosional  terhadap  peningkatan  

profesionalisme akuntan manajemen.  
  
  
  

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang berguna bagi 

perusahaan dalam meningkatkan profesionalisme kerjanya berdasarkan etika  

profesi, komitmen organisasi, dan kecerdasan emosional akuntan manajemen.  
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1.5  Kerangka Pikir  
  
  
  
  
  

Profesionalisme sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Perusahaan membutuhkan 

para  akuntan  manajemen  yang  bekerja  secara  profesional.  Sikap  profesional 

tersebut akan membantu perusahaan dalam menciptakan loyalitas yang tinggi    

bagi  klien dan pekerjanya Profesionalisme ini  diukur menggunakan beberapa    

variabel yaitu etika profesi, komitmen organisasi, dan kecerdasan emosional.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Replikasi  berdasarkan  keterbatasan  penelitian  Arifin,  2011  yaitu  perluasan 

wilayah sampel penelitian dan waktu penyebaran kuesioner. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sampel yaitu akuntan manajemen 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel akuntan publik.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Etika Profesi  Komitmen    

Organisasi   
  
  
  
  
  
  

Profesionalisme    

Akuntan Publik  Gambar 1.1 

Kerangka Pikir  

Kecerdasan 

Emosional   
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1.6.  Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I    Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. Bab II   Landasan Teori 

dan Pengembangan Hipotesis  

Berisi  tentang  landasan  teori  yang  relevan,  dan  pengembangan 

hipotesis.  

Bab III  Metodologi Penelitian  

Berisi tentang populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data, definisi 

dan pengukuran variabel penelitian, dan alat analisis data. Bab IV   Hasil dan 

Analisis  

Berisi tentang hasil dan analisis data.  

Bab V   Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi  

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis 

data yang telah dilakukan.  


