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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Etika merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari seseorang, tidak terkecuali dalam dunia bisnis (Wati & Bambang 

Sudibyo, 2016).  Menurut M. Fuad (2006) Bisnis tidak terlepas dari aktivitas 

produksi, pembelian, penjualan maupun pertukaran barang dan jasa yang 

melibatkan orang atau perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba untuk 

kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan 

kegiatan si pelaku bisnis atau bisnisman (businessman). Kegiatan bisnis dan 

akuntansi memiliki hubungan yang erat dengan etika. Hal ini dikarenakan 

kegiatan bisnis harus mengandalkan pengambilan keputusan yang dapat 

menguntungkan bagi semua pihak dan tidak merugikan pihak lain. Oleh 

karena itu, kesadaran etika dalam berbisnis sangat diperlukan. 

 Dr. A. Sonny Keraf (1998) menyebutkan bahwa etika berasal dari kata 

Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti ‘adat istiadat’ 

atau ‘kebiasaan’. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika 

berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik untuk diri sendiri maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat. Etika tersebut berkaitan dengan nilai, tata cara 

hidup yang dianggap baik, pedoman hidup, serta kebiasaan yang dipercayai 

dan diturunkan dari satu orang ke orang yang lain. Hal tersebut kemudian 

menjadi perilaku yang terus menerus berulang sehingga membentuk pola 

sebagai suatu kebiasaan. 
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 Banyak kasus skandal etika bisnis bermunculan salah satunya adalah 

skandal terbesar milik Amerika yaitu skandal Enron. Enron Corporation 

merupakan salah satu  yang bergerak dibidang energi terbesar di Amerika. 

Tanpa ada kejelasan kepada publik, Enron secara tiba-tiba mengumumkan 

kebangkrutannya pada tanggal 2 Desember 2001 dan meninggalkan hutang 

yang sangat banyak yaitu sekitar lebih dari satu milyar dollar. Sebenarnya 

Enron sudah sekitar tujuh tahun terakhir mulai kesulitan mengelola 

perusahaannya. Enron melebihkan laba nya demi menutupi kerugiannya dan 

demi menarik investor agar tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Selain Enron ada beberapa skandal etika bisnis lainnya, diantaranya adalah 

WalMart, Tyco, Adelphia hingga KAP Arthur Anderson.  

 Tidak hanya di dunia internasional, tetapi di Indonesia juga banyak 

bermunculan kasus skandal etika. Beberapa skandal etis melibatkan beberapa 

perusahaan di Indonesia seperti PT. Kimia Farma dengan KAP Hans 

Tuanakotta & Mustofa (HT & M), PT. TELKOM dengan KAP Eddy Pianto, 

PT. KAI, KAP Johan Malonda & Rekan dengan PT. Great River International 

Tbk tahun 2003, KAP Biasa Sitepu dengan perusahaan Raden Motor tahun 

2009, serta kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan sebagai 

akuntan internal pemerintahan tahun 2010 (Himmah, 2013).  

 Selain itu, berdasarkan laporan berupa Corruption Perceptions Index yang 

dikeluarkan oleh lembaga pengawas korupsi di dunia yaitu Transparency 

International menempatkan Indonesia pada posisi ke tujuh se-ASEAN sebagai 

negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan menduduki peringkat ke-90 
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dari 176 negara yang menjadi sasaran survei pada tahun 2016 (Ikhsanti, 2017). 

Corruption Perceptions Index diukur dengan skala 0-100, dengan skala 0 

menunjukkan paling korup dan skala 100 menunjukkan paling bebas dari 

korup dan Indonesia mendapat skor 37 pada tahun 2016 dan mendapatkan 

skor yang sama pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

kecurangan bisnis di Indonesia masih tinggi. 

 Skandal maupun kasus bisnis tersebut menunjukkan bahwa banyak pelaku 

bisnis maupun akuntan yang masih memiliki perilaku yang kurang etis bahkan 

cenderung tidak etis. Seharusnya etika dijadikan pedoman oleh pelaku bisnis 

maupun akuntan agar tidak bermunculan skandal-skandal yang dapat 

mencoret nama baik bisnis maupun akuntan serta tidak membuat masyarakat 

luas kehilangan kepercayaan terhadap akuntan maupun praktik bisnis yang ada 

di Indonesia. 

 Skandal maupun kasus bisnis tersebut juga telah meningkatkan perhatian 

para akademisi di Indonesia untuk memberikan pendidikan etika, khususnya 

untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Program Studi Akuntansi sebagai 

tempat mempersiapkan calon-calon pelaku bisnis dan akuntan di masa depan. 

Beberapa perguruan tinggi telah mengajarkan mata kuliah etika bisnis atau 

etika profesi. Etika profesi atau etika bisnis merupakan studi tentang praktik 

dalam organisasi dan merupakan pencarian untuk menentukan apakah praktik-

praktik ini dapat diterima atau tidak. Tujuan dari mata kuliah etika profesi atau 

bisnis adalah meningkatkan kesadaran etika mahasiswa sebagai calon pelaku 

bisnis dan akuntan di masa depan. 
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 Selain hadirnya pendidikan etika bisnis di dunia perkuliahan tersebut, 

persepsi etis seseorang juga dapat dipengaruhi oleh gender. Gender dalam 

penelitian ini berpedoman pada teori nature dimana peran laki-laki dan 

perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam (Purnomo, 

2012). Hal tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan, perempuan 

akan berpersepsi lebih tegas terhadap perilaku tidak etis dibandingkan dengan 

laki-laki (Revita Mardawati, 2016). 

 Faktor lain yang dianggap mempengaruhi persepsi seseorang adalah 

religiusitas. Religiusitas dalam penelitian ini dianggap sebagai tingkat 

religiusitas seseorang. Religiusitas dianggap sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang karena setiap agama maupun kepercayaan 

tentunya akan mengajarkan hal-hal yang baik dan menghindarkan 

penganutnya dari hal-hal yang dianggap buruk. Dalam kata lain, agama 

maupun kepercayaan mengajarkan seseorang untuk bersikap etis serta 

membantu mereka dalam membedakan mana hal yang benar dan mana hal 

yang salah dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam kehidupan 

berbisnis. Hal tersebut didukung oleh penelitian milik Oklesehan dan Hoyt 

(1996) dalam Wati & Bambang Sudibyo (2016) yang menyatakan bahwa 

orientasi religius berpengaruh pada penalaran moral individu. 

 Faktor selanjutnya yang dapat dikatakan mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah kecerdasaan mereka. Dalam penelitian ini persepsi yang 

digunakan adalah persepsi etis mahasiswa sehingga kecerdasan yang 
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digunakan pun kecerdasaan atau intelektual seorang mahasiswa. Kecerdasan 

dalam penelitian ini dinamakan sebagai Performa Akademik yang ditunjukkan 

oleh Indeks Prestasi Kumulatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

terakhir dimutakhirkan pada bulan April 2018, Indeks Prestasi adalah angka 

yang menunjukkan prestasi seseorang dalam belajar atau bekerja (Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018).  

  Seperti yang disarankan oleh peneliti terdahulu untuk menambahkan 

variabel lain, maka pengalaman kerja dipilih sebagai variabel yang 

mempengaruhi persepsi etis mahasiswa. Pemilihan variabel tersebut 

didasarkan dari Pembentukan Persepsi yang belum memasukkan variabel 

pengalaman di penelitian terdahulu dan menurut teori Individual Behavior 

Framework dalam buku Organizations:Behavior, Structure, Processes yang 

menjelaskan bahwa perilaku etis seseorang dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan faktor individu. Kemudian berdasarkan faktor individu, 

pengalaman dapat mempengaruhi persepsi etis seseorang, dalam penelitian ini 

pengalaman diartikan sebagai pengalaman kerja mahasiswa. Pengalaman kerja 

tentunya memberikan wawasan yang lebih luas bagi seseorang. Orang yang 

sudah atau pernah bekerja tentunya memiliki pemikiran yang berbeda dengan 

orang yang belum pernah bekerja. Purnamasari (2005) dalam Fitria (2010) 

memberikan kesimpulan bahwa seorang yang memiliki pengalaman kerja 

yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya 

mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab 
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munculnya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah 

skandal-skandal etika bisnis yang ada maupun kesalahan etika. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya milik 

Wati & Bambang Sudibyo (2016) yang berjudul Pengaruh Pendidikan Etika 

Bisnis Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Peneliti 

melakukan pengembangan dari penelitian terdahulu, karena peneliti terdahulu 

mengatakan bahwa penelitian ini masih dapat dilanjutkan dengan memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lainnya dan 

berdasarkan teori yang digunakan yaitu Pembentukan Persepsi, variabel 

pengalaman belum dimasukkan dalam penelitian. Persepsi adalah tindakan 

memilih, mengatur, menyimpan, dan menafsirkan rangsangan ke dalam 

gambaran dunia yang bermakna dan koheren, dalam penelitian ini rangsangan 

yang di maksud adalah etika sehingga persepsi etis dapat dikategorikan 

sebagai behavior atau perilaku dalam Individual Behavior Framework dan 

persepsi etis tersebut dipengaruhi oleh faktor individu serta faktor lingkungan 

(Gibson, 2012). Faktor individu yang mempengaruhi persepsi etis seseorang 

menurut Individual Behavior Framework adalah pengalaman, sehingga 

penelitian kali ini menambahkan variabel lain yaitu pengalaman kerja 

mahasiswa. Selain itu, berdasarkan Skema Pembentukan Persepsi milik 

Damayanthi (2000) dalam Wati & Bambang Sudibyo (2016) persepsi 

seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan prosese belajar. 

Pada penelitian terdahulu, faktor pengalaman belum dimasukkan, sehingga hal 

tersebut juga menjadi dasar penambahan variabel pengalaman pada penelitian 
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ini. Menurut penelitian milik Purnamasari (2005) dalam Fitria (2010) 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi 

akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi 

kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan 

sehingg mereka akan cenderung menghindarkan diri mereka dari sikap 

maupun perilaku tidak etis. 

 Penelitian tentang etika ini masih penting untuk dilakukan karena seperti 

yang kita ketahui bahwa etika itu penting dan tidak bisa terlepas dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia karena etika merupakan tata cara 

hidup yang baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Siagian (1996) dalam Wati & Bambang Sudibyo 

(2016) setidaknya ada empat alasan mengapa etika penting untuk dipelajari: 

(1) sebagai panduan untuk memilih keputusan yang baik di kehidupan sehari-

hari, (2) sebagai pola perilaku agar kehidupan yang tentram dan harmonis 

dapat tercapai, (3) dinamika dalam kehidupan yang dapat menyebabkan 

perubahan moral seseorang, (4) mendorong tumbuhnya moral pada diri 

individu untuk menerapkan kehidupan yang baik dan hakiki. Selain itu, seperti 

yang sudah dijelaskan bahwa masih banyak kasus-kasus maupun skandal etika 

bisnis yang masih terjadi di Indonesia selain itu menurut berbagai lembaga 

survei internasional bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih meresahkan, 

sehingga penelitian ini masih layak untuk diteliti agar nantinya sebagai 

mahasiswa calon-calon pelaku bisnis di masa depan dapat mengurangi bahkan 
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tidak melakukan tindakan yang tidak etis dalam kehidupannya baik itu 

kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis.  

 Penelitian ini hanya dilakukan di Unika karena visi misi Unika sudah 

mewakili nilai-nilai penelitian. Berikut merupakan visi dan misi Unika : 

Tabel 1.1. 

Visi dan Misi Universitas Katolik Soegijapranata 

Universitas Visi Misi 

Universitas 

Katolik 

Soegijapranata 

Menjadi komunitas 

akademik yang 

unggul dalam 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian dengan 

dilandasi nilai-nilai 

Kristiani: cinta 

kasih, keadilan dan 

kejujuran 

1. Menyelenggarakan pendidikan 

yang berkualitas secara akademik 

dengan didukung pengembangan 

kepribadian yang utuh dan potensi 

kepemimpinan 

2. Melakukan penelitian untuk 

pengembangan ilmu dan teknologi 

demi meningkatkan kesejahteraan 

manusia 

3. Melakukan pengabdian kepada 

masyarakat sebagai penerapan 

ilmu dan teknologi yang telah 

dikembangkan dalam penelitian 

demi kesejahteraan manusia 

4. Memberikan perhatian dan 

mencari pemecahan terhadap 

berbagai masalah sosial budaya 

masyarakat melalui komunitas 

akademik 

5. Mengembangkan jaringan 

kerjasama dengan berbagai 

institusi pendidikan, penelitian 

dan pengabdian lokal, nasional 

dan internasional untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan 

dan penelitian 

6. Memperbaiki dan 

mengembangkan universitas 

secara terus menerus, sehingga 

dapat mendukung segala upaya 

untuk mencapai keunggulan. 

Sumber : unika.ac.id (2018) 



9 
 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa visi misi dari Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang sudah mewakili nilai-nilai yang ada di 

penelitian ini seperti akademik, etika, hingga religiusitas. Variabel yang ada di 

penelitian ini merupakan fokus utama dan hal penting bagi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dan tidak ditemui di universitas lain. Berikut 

merupakan visi dan misi dari Undip : 

Tabel 1.2. 

Visi dan Misi Universitas Diponegoro 

Universitas Visi Misi 

Universitas 

Diponegoro 

Universitas 

Diponegoro Menjadi 

Universitas Riset 

yang Unggul 

1. Menyelenggarakan  pendidikan 

sehingga menghasilkan lulusan 

yang unggul dan kompetitif. 

2. Menyelenggarakan penelitian 

yang menghasilkan publikasi, Hak 

Atas Kekayaan Intelektual 

 (HAKI) , buku ajar, kebijakan 

dan teknologi yang berhasil guna 

dan berdaya guna dengan 

mengedepankan budaya dan 

sumber daya lokal. 

3. Menyelenggarakan pengabdian 

kepada masyarakat yang 

menghasilkan publikasi, Hak Atas 

Kekayaan Intelektual  (HAKI) , 

buku ajar, kebijakan dan teknologi 

yang berhasil guna dan berdaya 

guna dengan mengedepankan 

budaya dan sumber daya lokal. 

4. Mengembangkan profesionalitas, 

kapabilitas, akuntabilitas dalam 

tata kelola universitas yang baik 

serta kemandirian 

penyelenggaraan perguruan tinggi. 

Sumber : undip.ac.id (2018) 
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 Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa fokus utama Undip merupakan 

bidang akademik dan riset. Sedangkan, dalam penelitian ini tidak hanya 

menonjolkan akademik tetapi ada poin-poin lain yang harus ditonjolkan. 

Berikutnya, dapat dilihat visi dan misi Unnes pada tabel berikut : 

Tabel 1.3. 

Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang 

Universitas Visi Misi 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Visi Unnes adalah 

menjadi universitas 

berwawasan 

konservasi dan 

bereputasi 

Internasional 

1. Menyelenggarakan dan 

mengembangkan pendidikan 

dalam program kependidikan dan 

non-kependidikan yang unggul 

berwawasan konservasi dan 

bereputasi internasional. 

2. Mengembangkan dan 

menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, peradaban 

dan olahraga yang berwawasan 

konservasi dan bereputasi 

internasional. 

3. Menyebarluaskan imu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan olahraga yang 

berwawasan konservasi dan 

bereputasi internasional 

4. Membangun dan mengembangkan 

kerjasama Institusi dalam 

menunjang penguatan 

kelembagaan yang bereputasi 

internasional 

Sumber : unnes.ac.id (2018) 

 Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa fokus utama dari 

Unnes adalah bidang akademik dan riset. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini belum sepenuhnya terpenuhi oleh universitas 

tersebut. Selanjutnya visi dan misi dari Udinus dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 1.4. 

Visi dan Misi Universitas Dian Nuswantoro 

Universitas Visi Misi 

Universitas 

Dian 

Nuswantoro 

Menjadi pusat riset 

dan pendidikan 

yang unggul dan 

berkualitas serta 

berwawasan 

Nasional dan  

Internasional untuk 

kemakmuran 

bangsa dan negara 

Menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan profesional, dan 

melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkualitas 

pada berbagai bidang ilmu, untuk 

menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

berbudi luhur yang dilandasi dengan 

azas kebenaran, keadilan, dan 

kemandirian serta mengembangkan 

dan menciptakan IPTEK berwawasan 

lingkungan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sumber : dinus.ac.id (2018) 

 Tabel tersebut menunjukkan visi dan misi dari Udinus. Dapat dilihat dari 

tabel tersebut bahwa fokus utama dari Udinus adalah bidang akademik dan 

riset. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa variabel dalam penelitian ini 

masih belum ditonjolkan oleh universitas tersebut. Sehingga universitas 

tersebut belum cocok untuk dijadikan sampel. Selanjutnya misi dan misi dari 

Unissula dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.5. 

Visi dan Misi Universitas Islam Sultan Agung 

Universitas Visi Misi 

Universitas 

Islam Sultan 

Agung  

Sebagai Universitas 

Islam terkemuka 

dalam  membangun 

generasi khaira 

ummah, 

mengembangkan 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi atas 

dasar nilai-nilai 

Islam dan 

membangun 

peradaban Islam 

menuju masyarakat 

sejahtera yang 

dirahmati 

Allah Swt. dalam 

kerangka rahmatan 

lil ‘alamin. 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi 

Islam dalam rangka dakwah Islamiyah 

yang berorientasi pada kualitas dan 

kesetaraan universal dengan : 

1. Merekonstruksi dan 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek) 

berdasarkan nilai-nilai Islam 

2. Mendidik dan mengembangkan 

sumber daya insani yang Islami 

pada semua strata pendidikan 

melalui berbagai bidang ilmu 

dalam rangka membangun 

generasi khaira ummah dan kader-

kader ulama tafaqquh fiddin, 

dengan mengutamakan kemuliaan 

akhlak, dengan kualitas 

kecendikiawanan dan kepakaran 

standar tertinggi, siap 

melaksanakan tugas 

kepemimpinan umat dan dakwah 

3. Mengembangkan pengabdian 

kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam 

menuju masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah Swt. dalam 

kerangka rahmatan lil’alamin 

4. Mengembangkan gagasan dan 

kegiatan agar secara dinamik 

senantiasa siap melakukan 

perbaikan kelembagaan sesuai 

dengan hasil rekonstruksi dan 

pengembangan Iptek dan 

perkembangan masyarakat. 

Sumber : unissula.ac.id (2018) 
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 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa fokus utama dari Unissula 

merupakan akademik dan religiusitas. Sedangkan dalam penelitian ini tidak 

hanya berfokus pada akademik dan religiusitas, namun masih ada poin-poin 

lain yang harus ditonjolkan. Selanjutnya visi dan misi dari Unisbank dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.6. 

Visi dan Misi Universitas Stikubank Semarang 

Universitas Visi Misi 

Universitas 

Stikubank 

Semarang 

Pada tahun 2028 

menjadi Universitas 

Yang Unggul dan 

Berdaya Saing 

Global Berbasis 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

serta 

Kewirausahaan 

Misi merupakan apa yang akan 

dilakukan UNISBANK untuk 

kepentingan pemangku kepentingan. 

Misi perguruan tinggi tentunya tidak 

terlepas dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, rumusan misi UNISBANK 

Sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan program 

pendidikan yang bekualitas dan 

bernilai guna bagi masyarakat 

yang mudah diakses dari berbagai 

penjuru. 

2. Menyelenggarakan sistem 

pendidikan yang berkualitas dan 

integratif berbasis hasil penelitian 

selaras dengan 

kebutuhan stakeholder dengan cor

e value UNISBANK. 

3. Melaksanakan penelitian-

penelitian sebagai dasar 

pengembangan materi ajar agar 

sesuai dengan kebutuhan dunia 

usaha dan industri. 

4. Ikut berperan aktif memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi 

masyarakat melalui pengabdian 

kepada masyarakat. 

Sumber : unisbank.ac.id (2018) 
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 Berdasarkan tabel visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa Unisbank 

memiliki fokus utama dibidang akademik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

universitas tersebut lebih memfokuskan diri pada bidang akademik, sedangkan 

dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang tidak hanya menonjolkan 

bidang akademik saja. Sehingga universitas tersebut masih belum cocok untuk 

dijadikan sebagai sampel karena belum mewakili seluruh variabel yang ada di 

penelitian ini. 

 Alasan penelitian hanya di Unika juga sejalan dengan visi misi program 

studi Akuntansi Unika Soegijapranata yang tidak hanya mengutamakan 

akademik tetapi juga etika dalam kehidupan akuntansi. Adapun visi program 

studi Akuntansi Unika Soegijapranata yaitu menjadikan komunitas akademik 

yang unggul di bidang akuntansi yang memiliki profesionalitas dan integritas 

yang tinggi. Sedangkan misi program studi Akuntansi Unika Soegijapranata 

yaitu sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang unggul dalam bidang akuntansi 

2. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan 

dengan bidang akuntansi 

3. Membangun commitment, cohesiveness, dan competence 

untuk mewujudkan budaya akademik yang unggul secara 

berkelanjutan 

4. Mendorong terwujudnya tata kelola bisnis yang ramah 

lingkungan 
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 Maka berdasarkan uraian tersebut, melatarbelakangi penulis dalam 

penyusunan proposal penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pendidikan 

Etika, Gender, Religiusitas, Performa Akademik, Dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi” 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pendidikan etika mempengaruhi persepsi etis mahasiswa 

akuntansi ? 

2. Apakah gender mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi ? 

3. Apakah religiusitas mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi ? 

4. Apakah performa akademik mempengaruhi persepsi etis mahasiswa 

akuntansi ? 

5. Apakah pengalaman kerja mempengaruhi persepsi etis mahasiswa 

akuntansi ? 

  

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pendidikan etika terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi 

2. Mengetahui pengaruh gender terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 

3. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi 
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4. Mengetahui pengaruh performa akademik terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

5. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi  

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lain yang 

membutuhkan antara lain: 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

Bagi perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan 

Program Studi Akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi universitas untuk mempertahankan dan meningkatkan 

proses pendidikan etika profesi. 

2. Bagi Perusahaan atau Pelaku Bisnis 

  Bagi perusahaan maupun pelaku bisnis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi masukan bagi perusahaan dalam merekrut karyawan 

sehingga perusahaan dapat mengetahui calon-calon pebisnis yang beretika 

sehingga nantinya perusahaan tidak salah dalam merekrut karyawan. 
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1.4.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etika tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, hal 

tersebut juga berlaku dalam dunia bisnis 

Banyak kasus skandal etika bisnis bermunculan 

seperti Enron, WalMart, hingga KAP Arthur 

Anderson 

 di Indonesia juga bermunculan skandal etika, mulai 

dari PT. Kimia Farma dengan KAP Hans 

Tuanakotta & Mustofa (HT & M) hingga kasus 

mafia pajak Gayus Tambunan sebagai akuntan 

internal pemerintahan 

 

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik 

untuk diri sendiri maupun masyarakat luas.  

 

Meningkatkan perhatian para akademisi untuk 

memberikan pendidikan etika khususnya untuk 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi 

Akuntansi sebagai calon-calon pelaku bisnis dan 

akuntan di masa depan 

Penelitian etika ini masih penting dilakukan karena 

etika itu penting dan tidak bisa terlepas dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia karena 

etika merupakan tata cara hidup yang baik. Selain 

itu, masih banyak kasus skandal etika di Indonesia 

dan berdasarkan berbagai lembaga survei 

internasional pada tahun 2017 bahwa kasus korupsi 

di Indonesia masih meresahkan sehingga penelitian 

ini masih layak untuk diteliti karena mahasiswa 

sebagai calon pelaku bisnis di masa depan dapat 

mengurangi bahkan tidak melakukan tindakan yang 

tidak etis dalam kehidupannya baik itu kehidupan 

sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

Terdapat lima bab sistematika dalam penelitian ini, yaitu :  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari tinjauan teori, tinjauan empiris, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis, dan definisi serta pengukuran 

variabel. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisikan obyek serta lokasi penelitian berlangsung, 

populasi serta sampel, metode pengumpulan sampel, teknik 

analisis data atau uji hipotesis. 

BAB IV Hasil Analisis 

Bab ini berisikan gambaran umum, distribusi jawaban responden, 

serta analisis maupun hasil pengujian hipotesis. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

   Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, serta keterbatasan peneliti. 

 

 

 

 


