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     BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Pesatnya perkembangan zaman menuntut manusia untuk semakin 

berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu bekal untuk mempersiapkan manusia 

menjadi pribadi yang berkualitas. Pendidikan tidak hanya mencakup pada aspek 

akademik untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian namun juga mencakup 

etika. Penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, tidak 

terkecuali dalam dunia profesi. Profesi di bidang akuntansi memiliki kaitan yang 

erat dengan etika. Seorang akuntan harus memiliki kejujuran, integritas serta 

keahlian dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Namun faktanya terdapat 

beberapa skandal akuntansi yang membuktikan pelanggaran etika oleh akuntan.  

Krisis etika akuntan mulai menjadi pembicaraan hangat sejak kasus Enron, 

perusahaan besar di Amerika Serikat yang melibatkan kantor akuntan publik The 

Big Five Arthur Andersen. Skandal kebankrutan Enron diawali dengan 

diungkapkannya persekutuan-persekutuan yang memiliki tujuan menaikkan 

keuntungan pada Enron. Jika akuntan memiliki pengetahuan profesional dan 

menerapkan etika dalam melaksanakan profesinya, skandal Enron seharusnya tidak 

terjadi. Skandal tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri namun juga di Indonesia. 

Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk yang menyeret akuntan publik 

yaitu Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Skandal ini membuktikan bahwa etika 

memegang peranan penting khususnya bagi profesional di bidang akuntansi.         
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Skandal tersebut merupakan pelajaran bagi semua orang terkait dengan 

dampak yang diperoleh jika mengambil keputusan secara tidak etis Dzakirin 

(2013). Pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan telah merusak citra dan 

nama baik profesi akuntan. Semakin meningkatnya kasus pelanggaran etika 

akuntan menyebabkan krisis etika akuntan profesional. Hal tersebut mengakibatkan 

kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap profesi akuntan. 

Masalah berkaitan dengan krisis etika akuntan terjadi di Indonesia pada 

perusahaan SNP Finance yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny yang merupakan 

salah satu entitas Deloitte Indonesia . Masalah ini diawali dengan pemberian opini 

“Wajar Tanpa Pengecualian” pada laporan keuangan tahunan SNP Finance yang 

diberikan oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul yang bekerja di Deloiite 

Indonesia. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa terjadi 

manipulasi laporan keuangan. Dampak negatif yang terjadi adalah banyak pihak 

yang dirugikan terutama perbankan. Selanjutnya, Orotitas Jasa Keuangan (OJK) 

mengambil tindakan dengan menghapus pendaftaran kedua Akuntan Publik dan 

KAP tersebut sehingga mereka kehilangan hak untuk melakukan audit jasa 

keuangan (CNN INDONESIA, 2018). 

Kasus tersebut memberikan bukti bahwa krisis etika akuntan profesional 

semakin marak terjadi. Akuntan publik seharusnya mengaudit dengan bukti yang 

cukup dan memadai untuk membuat suatu opini yang valid dan menggambarkan 

kondisi yang sebenarnya. Kesalahan dalam pemberian opini akan menyebabkan 

kerugian pada banyak pihak. Mengingat laporan keuangan digunakan oleh banyak 

pihak untuk pengambilan keputusan para stakeholder seperti investor, kreditor, 
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manajemen maupun perbankan. Dalam kasus-kasus tersebut, hal yang disayangkan 

adalah Deloitte Indonesia yang merupakan bagian dari the Big Four auditor terbukti 

melakukan pelanggaran etika. Kasus tersebut sangat memprihatinkan dimana 

ketiga firma jasa profesional tersebut yang merupakan bagian dari the Big Four 

auditor di dunia terbukti melakukan pelanggaran etika. Dampak negatif yang 

ditimbulkan tidak hanya kerugian secara materiil namun hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap profesi akuntan. Skandal tersebut telah menjatuhkan imaji dan 

reputasi profesi akuntan.  

Skandal tersebut memberikan dampak yang besar terhadap banyak pihak. 

Salah satunya adalah mahasiswa akuntansi. Berbagai persepsi yang dimiliki 

mahasiswa akuntansi terhadap skandal akuntansi dapat berbeda-beda. Namun 

secara tidak langsung, skandal tersebut memungkinkan mahasiswa akuntansi 

memiliki persepsi yang negatif terhadap profesi akuntan. Pada akhirnya, ada 

berbagai macam tanggapan mahasiswa akuntansi tentang profesi akuntan. Hal yang 

dikhawatirkan adalah skandal akuntansi tersebut mempengaruhi persepsi 

mahasiswa bahwa melakukan pelanggaran etika merupakan hal yang biasa dan 

sudah banyak contoh yang terjadi sehingga menghasilkan tindakan yang 

berorientasi terhadap pelanggaran etika. Mereka akan mencari upaya untuk 

menyembunyikan pelanggaran etika yang dilakukan. Tentunya persepsi-persepsi 

tersebut harus diluruskan dan diperbaiki karena mahasiswa akuntansi merupakan 

masa depan profesi akuntan. 

Pemulihan reputasi profesi akuntan menjadi tantangan bersama jikalau 

menginginkan profesi akuntan masih disegani oleh masyarakat Agoes & Ardana 
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(2009). Salah satu caranya dengan memperhatikan etika mahasiswa akuntansi yang 

merupakan calon-calon akuntan masa depan. Mahasiswa akuntansi perlu diberikan 

pemahaman yang mendalam mengenai etika bisnis dan profesi sehingga kelak 

dapat menjadi akuntan yang jujur dan beretika. Etika bisnis dan profesi memberikan 

pemahaman dan pembekalan bagi mahasiswa akuntansi sehingga mahasiswa 

akuntansi diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya 

etika sehingga ketika memasuki dunia profesi dapat mengambil keputusan secara 

etis dan mencegah berbagi risiko terjadinya pelanggaran etika.  

Mahasiswa akuntansi adalah calon-calon akuntan di masa depan, sehingga 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai krisis etika akuntan 

profesional. Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat berbagai skandal 

akuntansi yang terus terjadi telah merusak citra profesi akuntan dan mengakibatkan 

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Selain itu, dapat 

mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi menjadi negatif terhadap profesi 

akuntan. Persepsi seseorang mempengaruhi sikap, tindakan serta pengambilan 

keputusan. Pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap profesi akuntan dapat 

mempengaruhi calon-calon akuntan untuk cenderung melakukan pelanggaran etika.  

Menurut Forsyth (1992), orientasi etika terbagi menjadi 2 karakteristik yaitu 

idealisme dan relativisme. Idealisme adalah pandangan seseorang bahwa etika 

bersifat universal sehingga konsekuensi atau hasil yang diharapkan dapat tercapai 

apabila seseorang mematuhi etika. Relativisme adalah pandangan seseorang bahwa 

etika tidak bersifat universal sehingga benar atau salahnya suatu tindakan 

tergantung pada kebudayaan atau aturan dimana ia berada. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Dzakirin (2013) menunjukan bahwa idealisme berpengaruh 

signifikan negatif terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan 

profesional. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sugiantari & Widanaputra 

(2016) menunjukkan bahwa relativisme berpengaruh signifikan positif terhadap 

persepsi mahasiswa akuntansi tentang krisis etika akuntan.  

Selain itu, gender dan tingkat pengetahuan mempengaruhi persepsi etis 

mahasiswa terhadap krisis etika akuntan profesional. Menurut Fibrianto (2016), 

gender adalah perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Sari  (2014) menyatakan bahwa mahasiswa 

akuntansi perempuan cenderung lebih tegas terhadap krisis etika akuntan 

profesional. Menurut Dzakirin (2013), tingkat pengetahuan adalah segala hal yang 

didapatkan dan dimengerti oleh manusia melalui proses yang melibatkan 

pancaindera. Penelitian yang dilakukan oleh Dzakirin (2013) menyatakan bahwa 

tingkat pengetahuan berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi mahasiswa 

tentang krisis etika akuntan profesional. 

Peneliti termotivasi untuk melakukan replikasi dari penelitian yang 

sebelumnya diteliti oleh Dzakirin (2013) pada Universitas Brawijaya dan 

Universitas Muhammadyah Malang karena terdapat keterbatasan penelitian yaitu 

penelitian tersebut hanya menggunakan populasi seluruh mahasiswa akuntasi di dua 

universitas di Kota Malang, yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas 

Muhammadyah Malang. Peneliti sebelumnya tidak meyakini bahwa kesimpulan 

hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan ke populasi mahasiswa yang lain. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan external validity yaitu menggeneralisasikan hasil 
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penelitian terdahulu dengan menguji variabel-variabel idealisme, relativisme, 

tingkat pengetahuan dan gender, jika digeneralisasikan pada objek, situasi dan 

waktu yang berbeda akan menghasilkan hasil yang valid. Peneliti mengatasi 

keterbatasan penelitian terdahulu dengan menggunakan populasi seluruh 

mahasiswa aktif S1 Program Studi Akuntansi Terakreditasi A pada Perguruan 

Tinggi di Kota Semarang. 

Penelitian sebelumnya dilakukan di Provisi Jawa Timur dengan memilih 

populasi seluruh mahasiswa jurusan akuntansi pada dua universitas di Malang, 

yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sampel yang digunakan yaitu mahasiswa S1 akuntansi di Universitas Brawijaya 

Malang dan Universitas Muhammadyah Malang yang telah mengambil mata kuliah 

Audit I. Penelitian terdahulu menggunakan data primer dengan menyebarkan 

kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan hanya dua variabel yang bepengaruh 

signifikan, yaitu variabel tingkat idealisme dan tingkat pengetahuan. Sementara dua 

variabel lainnya yaitu tingkat relativisme dan gender tidak memiliki pengaruh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang  berjudul “Orientasi Idealisme, Relativisme, Tingkat 

Pengetahuan dan Gender: Pengaruhnya pada Persepsi Mahasiswa tentang 

Krisis Etika Akuntan Profesional.” 
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1.2    Perumusan Masalah 

1. Apakah tingkat idealisme berpengaruh negatif terhadap persepsi 

mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional ? 

2. Apakah  tingkat relativisme berpengaruh positif terhadap persepsi 

mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional ? 

3. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh negatif terhadap persepsi 

mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional ? 

4. Apakah gender berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis 

etika akuntan profesional ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah tingkat idealisme berpengaruh negatif 

terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional. 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat relativisme berpengaruh positif 

terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional. 

3. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan berpengaruh negatif 

terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional. 

4. Untuk mengetahui apakah gender bepengaruh terhadap persepsi 

mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional  

Manfaat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 



 
 

8 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

secara teoritis tentang pengaruh orientasi idealisme, relativisme, tingkat 

pengetahuan, gender terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis etika 

akuntan profesional. 

2. Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa 

atas krisis etika akuntan profesional sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran etis mahasiswa agar kelak menjadi akuntan yang beretika dan 

jujur. 

Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

program studi akuntansi untuk mengembangkan pendidikan etika agar 

meningkatkan persepsi etis mahasiswa terhadap skandal-skandal akuntansi.  
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1.4  Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai skandal akuntansi yang 

terjadi di dalam negeri maupun di 

luar negeri telah membuktikan 

terjadi krisis etika akuntan. Hal 

tersebut menyebabkan persepsi 

negatif terhadap profesi akuntan. 

Berbagai skandal akuntansi yang 

terjadi telah membuktikan 

terjadi krisis etika akuntan. Hal 

ini menyebabkan persepsi 

negatif terhadap profesi akuntan. 

 

 

 

 

 

 

Profesi akuntan memiliki kaitan 

yang erat dengan etika. Etika 

sangat dibutuhkan oleh akuntan 

dalam melaksanakan pekerjaan 

profesionalnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Dzakirin (2013) meneliti 

variabel tingkat idealisme, 

relativisme, tingkat 

pengetahuan dan gender: 

pengaruhnya pada persepsi 

mahasiswa tentang krisis etika 

akuntan profesional. 

 

 

 

  

 

Gender 

Motivasi riset peneliti adalah melakukan replikasi dari penelitian Dzakirin 

(2013) karena terdapat keterbatasan penelitian. Oleh karena itu, untuk 

menjembatani penelitian sebelumnya maka peneliti akan menggunakan 

external validity dengan menggeneralisasikan hasil penelitian Dzakirin (2013). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program 

Studi Akuntansi Terakreditasi A pada Perguruan Tinggi di Kota Semarang. 

Hasil penelitian Dzakirin (2013) 

menunjukkan bahwa tingkat 

idealisme dan tingat pengetahuan 

berpengaruh signifikan, sedangkan 

tingkat relativisme dan gender 

tidak berpengaruh terhadap 

persepsi mahasiswa tentang krisis 

etika akutan profesional  

     Idealisme 
Tingkat 

Pengetahuan 

H2(+) 

Pengaruhnya pada Persepsi Mahasiswa tentang 

Krisis Etika Akuntan Profesional epsi Mahasiswa 

tentang Krisis Etika Akuntan Profesional.ersepsi 

Mahasiswa tentang Krisis Etika Akuntan 

Profesional. 

H3(-) 

H4 

Relativisme 

H1(-) H1(-) 

Idealisme 

H1(-) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sitematika dalam penelitian ini yaitu : 

A. PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan 

B. LANDASAN TEORI  

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian, 

pengembangan dan perumusan hipotesis. 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

alat analisis data / uji hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


