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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang  

Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, 

dan hukum yang berlaku. Norma tersebut berfungsi sebagai pegangan 

seseorang dalam bertingkah laku (Bertens, 1994). Perilaku etis sangat 

bermanfaat untuk kepentingan pribadi dan untuk berinteraksi di 

lingkungan sosial. Profesi akuntan berkaitan erat dengan masalah etis. 

Perilaku etis akuntan bisa mempengaruhi kredibilitasnya. Akuntan 

berperan sebagai penyedia informasi bagi pelaku bisnis dalam pembuatan 

keputusan. Keputusan yang diambil tentunya berdampak bagi orang lain. 

Oleh karena itu, pertimbangan etis merupakan hal yang sangat penting 

dalam dunia pekerjaan.  

Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu sebuah etika profesi yang berisi 

norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan 

klien, rekan sejawat, dan masyarakat. Kode etik tersebut memuat prinsip-

prinsip etika sebagai akuntan publik, yaitu tanggung jawab profesi, 

kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian 

profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis (Agoes 

dan I Cenik, 2009). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman akuntan 

dalam menjalankan profesinya. 
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Namun pada kenyataannya, profesi akuntan rentan terhadap 

kecurangan dan pelanggaran. Seperti yang terjadi pada perusahaan di 

Amerika Serikat yaitu Enron dan Worldcom yang memanipulasi laporan 

keuangan. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia yaitu terkuaknya 

kecurangan pelaporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Perseroan). 

Selain itu ada beberapa kasus lain misalnya kasus KPMG-Siddharta 

Siddharta dan Harsono yang diduga menyuap pajak (2001), kasus PT 

Muzatek Jaya (2004), kasus Mulyana W. Kusuma – Anggota KPU (2004), 

kasus kredit macet BRI cabang Jambi (2010), dan kasus Malinda Dee – 

Citibank (2011). Interaksi seorang akuntan dengan berbagai pihak 

pemangku kepentingan baik individual, entitas, maupun organisasi 

menjadi salah satu faktor potensial penyebab munculnya konflik dalam 

lingkup pekerjaan. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan 

publik terhadap profesi akuntan. Pengetahuan, pemahaman, serta kemauan 

akuntan menerapkan nilai-nilai moral dan etika sangat penting untuk 

meminimalkan terjadinya konflik (Ludigdo, 1999b dalam Marwanto, 

2007). Oleh karena itu, pendidikan akuntansi berkaitan dengan etika, turut 

berpengaruh terhadap pembentukkan perilaku etis auditor.  

Penelitian mengenai masalah etis dalam akuntansi berfokus pada 

tiga bidang utama, yaitu pengembangan etika, penilaian etika dan 

pendidikan etika. Pengembangan etika berfokus pada pembelajaran ethical 

reasoning berdasarkan praktik akuntan dan auditor ( Shaub, 1989, 1994; 

Cohen, Laurie dan David, 2001; Elias, 2002 dan Buchan, 2005). Penilaian 
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etika bertujuan untuk menguji hubungan antara ethical reasoning dan 

perilaku moral akuntan dalam konteks akuntansi audit (Allen dan Chee, 

2001; Chiu, 2003; Gul, Andy dan Marian, 2003; Chan dan Leung, 2006). 

Pendidikan etika mengkaji efektifitas pendidikan dalam meningkatkan 

sikap etis dan keterampilan ethical reasoning mahasiswa akuntansi dan 

praktisi (Molyneaux, 2004 dan Mele, 2005).  

Rest (1983) yang dikutip dalam Chan dan Leung (2006) 

mengemukakan bahwa perilaku moral yang membentuk kepribadian 

seseorang terdiri dari empat proses dasar psikologi yaitu sensitivitas moral 

(moral sensitivity), penilaian moral (moral judgment), motivasi moral 

(moral motivation) dan karakter moral (moral character). Moral 

sensitivity menjelaskan kepekaan atau kepedulian seseorang pada efek 

perilakunya terhadap orang lain. Moral judgment merupakan penilaian 

atau pertimbangan tindakan mana yang benar atau salah secara moral. 

Moral motivation  memprioritaskan nilai moral yang relatif berhubungan 

dengan nilai lainnya. Moral character yaitu kebenaran, ketahanan, 

tindakan moral atau perilaku.  

Dengan mengacu pada pendapat Rest (1983) tersebut, beberapa 

ahli melakukan penelitian mengenai etika. Namun sebagian besar 

penelitian-penelitian tersebut meneliti mengenai komponen moral 

judgment. Diantaranya adalah Ryan J.J (2001), Allen dan Chee (2001), 

Uddin dan Gillett (2002), Gul, Andy dan Marian (2003) dan Chiu (2003). 

Hal tersebut menjadi pertimbangan mengapa Chan dan Leung (2006) lebih 
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memfokuskan pada komponen pertama yaitu sensitivitas etis. Beberapa 

peneliti seperti Chan dan Leung (2006), Marwanto (2007), Wiyantoro dkk. 

(2011), dan Sinaga (2015), meneliti pengaruh ethical reasoning dan 

karakteristik personal (orientasi etika, locus of control, jenis kelamin, usia 

dan prestasi akademik) mahasiswa akuntansi terhadap sensitivitas etis.  

Sensitivitas etis merupakan kepekaan individu terhadap 

permasalahan etika. Ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan, 

seorang akuntan harus memiliki kemampuan tersebut sebelum mengambil 

keputusan. Oleh karena itu, sensitivitas etis berperan penting bagi akuntan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sensitivitas etis, diantaranya 

adalah ethical reasoning dan karakteristik personal. Ethical reasoning 

merupakan pertimbangan atau pemikiran untuk memberikan beberapa 

alasan apakah suatu kejadian tergolong dalam cakupan etis atau bukan. 

Seorang akuntan harus mampu menafsirkan apakah suatu tindakan 

tersebut etis atau tidak. 

Ada dua karakteristik orientasi etika yaitu idealisme dan 

relativisme. Idealisme merupakan fase dimana seorang individu percaya 

bahwa konsekuensi yang dimiliki dan diinginkan tidak melanggar nilai-

nilai moral. Seorang yang idealis akan menghindari tindakan yang 

merugikan orang lain. Relativisme merupakan fase dimana seorang 

memiliki kepercayaan untuk dapat menolak moral dalam perilakunya. 

Locus of control merupakan suatu ciri kepribadian seseorang yang 

memberikan pengaruh internal dan eksternal dalam pembuatan keputusan. 
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Faktor lain yang mempengaruhi sensitivitas etis adalah demografi. 

Faktor demografi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain usia, 

prestasi akademik, dan jenis kelamin. Seseorang yang berusia lebih tua 

akan memiliki cara pandang dan kemampuan dalam menafsirkan suatu 

masalah yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang berusia lebih 

muda.  Prestasi akademik seseorang berhubungan dengan senstivitas etis. 

Semakin tinggi prestasi yang dimiliki seseorang akan menunjukkan pola 

pikir dalam membedakan suatu permasalahan. Jenis kelamin juga 

memiliki hubungan dengan sensitivitas etis. Pria dan wanita memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam menafsirkan suatu permasalahan. 

Chan dan Leung (2006) menemukan bahwa ethical reasoning, 

tingkat idealisme, tingkat relativisme, prestasi akademik dan jenis kelamin 

tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap sensitivitas etis 

mahasiswa akuntansi. Namun pada variabel locus of control ditemukan 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap sensitivitas etis. Selain itu 

pada penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel usia memiliki 

hubungan positif dengan sensitivitas etis mahasiswa akuntansi.  

Marwanto (2007) meneliti pengaruh pemikiran moral, tingkat 

idealisme, tingkat relativisme, locus of conrol, jenis kelamin, prestasi 

akademik, dan usia terhadap sensitivitas etis mahasiswa akuntansi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ethical reasoning, tingkat idealisme, 

tingkat relativisme, dan usia memiliki hubungan yang signifikan dengan 

sensitivitas etis mahasiswa akuntansi, sedangkan locus of control, prestasi 
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akademik, dan jenis kelamin tidak memiliki hubungan signifikan dengan 

senstivitas etis mahasiswa akuntansi.  

Wiyantoro dkk. (2011) meneliti pendekatan baru pengembangan 

etika profesi akuntan: anteseden perilaku moral mahasiswa akuntansi 

perspektif rest cognitive model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ethical reasoning dan tingkat idealisme memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap sensitivitas etis mahasiswa akuntansi, sedangkan 

variabel locus of control, tingkat relativisme, usia, prestasi akademik dan 

jenis kelamin tidak memiliki hubungan signifikan dengan sensitivitas etis.  

Sinaga (2015) meneliti pengaruh penalaran etis, orientasi etis, 

locus of control, gender dan usia terhadap sensitivitas etis mahasiswa 

akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat idealisme, 

tingkat relativisme, usia dan jenis kelamin memiliki hubungan signifikan 

dengan sensitivitas etis mahasiswa akuntansi, sedangkan ethical reasoning 

dan locus of control ditemukan tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan sensitivitas etis mahasiswa akuntansi.  

Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya yang belum 

konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas etis 

mahasiswa akuntansi, maka peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian 

mengenai pengaruh ethical reasoning dan karakter personal (locus of 

control, tingkat idealisme, tingkat relativisme, usia, prestasi akademik dan 

jenis kelamin) terhadap senstivitas etis mahasiswa akuntansi Unika 
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Soegijapranata dan menambah ukuran sampel yang lebih besar serta 

mengurangi terjadinya non respon bias seperti pada penelitian Chan dan 

Leung (2006) dengan menggunakan cara survei penyebaran kuesioner 

dengan mengumpulkan hasil responden secara langsung. Berdasarkan 

uraian di atas maka peneliti merumuskan judul dari penelitian ini adalah 

“Pengaruh Ethical Reasoning dan Karakter Personal terhadap 

Sensitivitas Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang”.  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah ethical reasoning berpengaruh terhadap sensitivitas etis 

mahasiswa akuntansi ?  

2. Apakah tingkat idealisme berpengaruh positif terhadap sensitivitas 

etis mahasiswa akuntansi ?  

3. Apakah tingkat relativisme berpengaruh negatif terhadap sensitivitas 

etis mahasiswa akuntansi ? 

4. Apakah terdapat perbedaan sensitivitas etis mahasiswa akuntansi 

dengan locus of control internal dan locus of control eksternal ? 

5. Apakah terdapat perbedaan sensitivitas etis antara mahasiswa 

akuntansi yang berusia ≤ 20 tahun dan ≥ 20,1 tahun ?  
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6. Apakah prestasi akademik berpengaruh terhadap sensitvitas etis 

mahasiswa akuntansi ? 

7. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap sensitivitas etis 

mahasiswa akuntansi ?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ethical reasoning terhadap 

sensitivitas etis mahasiswa akuntansi  

2. Untuk mengetahui pengaruh positif tingkat idealisme terhadap 

sensitivitas etis mahasiswa akuntansi   

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat negatif relativisme terhadap 

sensitivitas etis mahasiswa akuntansi  

4. Untuk mengetahui perbedaan sensitivitas etis mahasiswa 

akuntansi dengan locus of control internal dan locus of control 

eksternal 

5. Untuk mengetahui perbedaan sensitivitas etis antara mahasiswa 

akuntansi yang berusia ≤ 20 tahun dan ≥ 20,1 tahun  

6. Untuk mengetahui pengaruh prestasi akademik terhadap 

sensitvitas etis mahasiswa akuntansi  
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7. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap sensitivitas 

etis mahasiswa akuntansi 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Riset 

Penelitian ini menambah eksternal validitas dengan melakukan 

penelitian di negara dan waktu yang berbeda untuk sampel yang 

lebih banyak dan menggunakan cara survey yang dapat 

mengurangi terjadinya non respon bias. 

2. Manfaat teoritis  

Penelitian ini mendukung teori etika yaitu sensitivitas etis dan 

ethical reasoning dalam menjelaskan perilaku etis mahasiswa. 

 

 

  

3. Manfaat Praktis 

Bagi perguruan tinggi untuk mendukung kurikulum atau kegiatan 

yang berkaitan dengan berkembangnya pemahaman mahasiswa 

mengenai sensitivitas etis.  
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1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Penelitian Chan dan Leung (2006) 

Ethical reasoning Karakteristik Personal 

1. Orientasi Etika 

2. Locus of control 

Idealisme 

Relativisme 

Rest (1983) 

mengemukakan the four-

component model :  

1. Moral Sensitivity 

2.  Moral Judgment 

3. Moral Motivation  

4. Moral Character  

Locus of control Internal 

Locus of control Eksternal 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian  

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bagian yaitu 

sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian serta sistematika 

penulisan.  
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Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Bab ini terdiri dari landasan teori dan pengembangan hipotesis 

yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya 

yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini.   

Bab III Metode Penelitian  

Metedo penelitian berisi informasi mengenai objek dan likasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, 

definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta 

metode analisis data/uji hipotesis. 

 

 

 

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang gambaran umum responden, proses 

penyebaran kuesioner dan analisis hasil penelitian untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi  
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Bab ini berisi tentang hasil evaluasi yang telah dirangkum menjadi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta implikasi, keterbatasan 

dan saran yang diberikan peneliti. 


