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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam berhubungan dengan masyarakat, seseorang perlu 

memperhatikan etika yang baik ketika akan berkomunikasi dengan orang lain. 

Etika adalah suatu nilai mengenai tingkah laku seseorang yang baik dan 

diterima serta digunakan oleh seorang individu atau golongan tertentu. Etika 

harus dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali 

dalam dunia bisnis. Seseorang yang melaksanakan kegiatan bisnis juga harus 

mempunyai etika dan menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Profesi Akuntan diharapkan dapat mampu menerapkan dan 

berperilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku. Hal ini disebabkan karena 

akuntansi tidak jauh dari judgement-judgement yang dimiliki oleh seorang 

akuntan. Akuntan sebagai pengambil keputusan harus dapat memiliki 

perilaku dan etika yang baik sehingga judgment yang diberikan sesuai degan 

pengambilan keputusan yang tepat dan memberikan dampak yang positif. 

Berikut terdapat beberapa macam permasalahan-permasalahan yang 

terjadi disebabkan karena Akuntan yang tidak menjalankan Profesinya sesuai 

dengan kode etik. kasus-kasus yang telah dialami oleh Perusahaan-

perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, maupun KAP Arthur Anderson 

menjadi beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang terkena masalah 

disebabkan Akuntan memiliki etika yang kurang baik dan tidak memberikan 



   

 

2 
 

judgment yang sesuai sehingga dapat berdampak negatif pada berbagai 

macam pihak. 

Kasus Enron yang memanipulasi angka dan pengungkapan laporan 

keuangan dengan melakukan penggelembungan atas pendapatan sebanyak 

US$ 600 Juta dan tidak mempublikasikan hutang mereka sebesar US$ 1,2 

Miliar. Hal serupa juga terjadi pada Perusahaan Worlcom. Perusahaan 

telekomunikasi terbesar di dunia yang telah melakukan kecurangan pada 

laporan keuangannya yang tidak mempublikasikan turunnya laba yang 

mereka peroleh. Worldcom yang mencatat beban interkoneksi dengan 

perusahaan telekomunikasi lain sebagai pengeluaran modal, yang mana 

transaksi ini seharusnya diakui dan dicatat sebagai biaya namun diakui 

sebagai asset perusahaan. 

Banyaknya permasalahan-permasahlahan etika yang telah terjadi 

khususnya dalam dunia akuntansi mengindikasikan bahwa diperlukan sebuah 

pendidikan maupun mata kuliah khusus seperti mata kuliah etika bisnis 

terhadap Mahasiswa Program Studi Akuntansi karena mahasiswa akuntansi 

merupakan calon akuntan yang akan menjadi akuntan dan memberikan 

judgment-judgment tertentu dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Sehingga diperlukan pendidikan etika bisnis untuk meningkatkan etika baik 

yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi dalam menjalankan profesinya 

sebagai akuntan dan dalam memberikan pertimbangan etis atas pengambilan 

keputusan  perusahaan. 
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Peneltian ini menjadi penting dilakukan karena apabila hal ini terus 

terjadi maka peristiwa-peristiwa tindakan etis yang terjadi akan semakin 

meningkat dan muncul berbagai macam permasalahan yang ada dalam 

perusahaan serta memungkikan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada 

Akuntan disebabkan banyaknya permasalahan yang terjadi disebabkan oleh 

persepsi etis yang tidak sesuai dengan kode etik. 

Dalam Penelitian ini akan dilakukan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Mirna Wati dan Bambang Sudibyo pada 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta karena terdapat keterbatasan dalam 

penelitian Mirna Wati dan Bambang Sudibyo yaitu penelitian tersebut hanya 

menggunakan sampel mahasiswa akuntansi pada satu Universitas yaitu 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta sehingga perlu dilakukan Uji Validitas 

Eksternal  untuk melakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut dengan 

menguji bagaimana pengaruh pendidikan etika bisnis, religiusitas, gender, 

dan performa akademik terhadap persepsi etis mahasiswa Akuntansi yang 

telah bekerja. Selain itu Penelitian ini juga mengatasi keterbatasan lain yang 

dilakukan pada penelitian Mirna Wati dengan menggunakan sampel pada 

Universitas-Universitas yang memiliki Akreditasi A di Semarang 

 Mahasiwa yang telah bekerja tentu telah memiliki pengalaman secara 

langsung dalam dunia pekerjaan dan telah melakukan pengambilan keputusan 

atas perilaku-perilaku yang etis atau tidak dalam pekerjan mereka. Mahasiswa 

yang telah bekerja telah mengalami secara langsung berbagai fasilitas yang 

diberikan oleh kantor atau perusahaan tempat mereka bekerja.  
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Sehingga riset ini menjadi hal yang penting untuk melakukan 

generalisasi dari hasil penelitian Mirna Wati dan Bambang Sudibyo untuk 

diketahui apakah terdapat pengaruh pendidikan etika bisnis, religiusitas, 

gender, dan performa akademik terhadap persepsi etis mahasiswa Akuntansi 

yang telah bekerja. Hingga pada akhirnya hasil dari riset ini dapat digunakan 

untuk mengubah dan memajukan praktik yang digunakan oleh program studi 

Akuntansi pada suatu Universitas dalam rangka untuk meningkatkan persepsi 

etis mahasiswa akuntansi dalam memberikan pertimbangan etis dan 

keputusan yang etis. Serta, dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

menentukan kebijakan dalam melakukan perekrutan karyawan. 

Maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendidikan Etika 

Bisnis, Religiusitas, Gender, dan Performa Akademik terhadap Persepsi 

Etis Mahasiswa Akuntansi yang sudah Bekerja di Kota Semarang” 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah Terdapat perbedaan antara mahasiswa yang telah 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan belum mengambil mata 

kuliah etika bisnis terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

yang sudah Bekerja di Kota Semarang? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara mahasiswa yang memiliki 

Performa Akademik tinggi dengan mahasiswa yang memiliki 

performa akademik rendah terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi yang sudah Bekerja di Kota Semarang? 
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3. Apakah terdapat perbedaan antara Mahasiswa laki-laki dan 

mahasiswa perempuan terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

yang sudah Bekerja di Kota Semarang? 

4. Apakah terdapat perbedaan antara mahasiswa yang memiliki 

tingkat religiusitas tinggi dengan mahasiswa yang memiliki tingkat 

religiusitas rendah terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang 

sudah Bekerja di Kota Semarang? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji Apakah Terdapat perbedaan antara mahasiswa yang 

telah mengambil mata kuliah etika bisnis dan belum mengambil mata 

kuliah etika bisnis terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang 

sudah Bekerja di Kota Semarang. 

2. Untuk menguji Apakah terdapat perbedaan antara mahasiswa yang 

memiliki Performa Akademik tinggi dengan mahasiswa yang 

memiliki performa akademik rendah terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi yang sudah Bekerja di Kota Semarang. 

3. Untuk menguji Apakah terdapat perbedaan antara Mahasiswa laki-

laki dan mahasiswa perempuan terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi yang sudah Bekerja di Kota Semarang. 

4. Untuk menguji Apakah terdapat perbedaan antara mahasiswa yang 

memiliki tingkat religiusitas tinggi dengan mahasiswa yang memiliki 
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tingkat religiusitas rendah terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi yang sudah Bekerja di Kota Semarang. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Praktik 

Bagi Universitas di Semarang. Riset ini berguna untuk memperbaiki 

praktik yang digunakan Program Studi Akuntansi ataupun Universitas 

dalam meningkatkan persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

Bagi praktisi. Hasil dari riset ini dapat digunakan bagi perusahaan untuk 

memberi saran dan masukan dalam melakukan perekrutan karyawan. 

2.  Kontribusi Riset 

Riset ini berguna untuk melengkapi dan melakukan generalisasi hasil 

dari penelitian sebelumnya untuk melakukan uji validitas eksternal 

dengan mengubah sampel yang ada menjadi mahasiswa yang telah 

bekerja di Kota Semarang. 

3. Bagi Akademisi. 

Penelitian ini memberikan bukti empiris apakah pendidikan etika bisnis, 

religiusitas, gender, dan performa akademik berpengaruh terhadap 

persepsi etis yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi khususnya 

mahasiswa akuntansi yang sudah bekerja di Semarang. 

 

 

 

 



   

 

7 
 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu: 

 BAB I Pendahuluan  

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II Landasan Teori 

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka yang diawali dengan 

landasan teori sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dan kerangka 

pikir penelitian. 

 BAB III Metode Penelitian  

BAB III akan berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variable yang diperlukan 

dalam penelitian ini dan metode analisis data. 

 BAB IV Hasil dan Pemahasan 

BAB IV berisikan tentang analisis berbagai perhitugan untuk menjawab 

masalah dalam penelitian ini. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 


