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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Etika adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Etika adalah perilaku 

individu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, baik itu keputusan yang 

baik maupun keputusan yang buruk. Setiap individu maupun kelompok pasti 

mempunyai nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika menjadi hal yang 

penting ketika terdapat perbedaan unsur-unsur etis antara satu orang dengan orang yang 

lainnya. Etika individu dapat mempengaruhi persepsi mereka.  

Persepsi diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai 

“tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca inderanya”. Persepsi etis sendiri diartikan sebagai cara 

pandang individu dalam menilai kecurangan atau peristiwa yang tidak sesuai dengan 

etika yang terjadi. Dengan etika yang dimiliki oleh setiap individu, maka terjadinya 

tindakan yang tidak diinginkan atau dapat merugikan pihak lain dapat dikurangi. 

Dalam dunia bisnis, terdapat beberapa tindakan yang dapat merugikan dan 

menyesatkan pihak lain dalam pengambilan keputusan, salah satunya yaitu praktik 

manajemen laba. Jika dilihat dari sudut pandang etika, praktik manajemen laba ini 

merupakan suatu bentuk pelanggaran atas kepercayaan masyarakat dan para investor. 

Para akuntan harus berperilaku sesuai dengan etika untuk menjaga integritas dan 
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kredibilitas profesi akuntan, karena profesi akuntan ini sangat rawan dengan 

kecurangan. 

Manajemen laba didefinisikan oleh Fischer dan Rosensweig (1995) sebagai 

tindakan oleh manajer divisi untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan 

saat ini dari suatu divisi tanpa peningkatan (penurunan) yang sesuai dari profitabilitas 

ekonomi jangka panjang dari divisi tersebut. Manajemen laba merupakan upaya yang 

dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu dalam memanipulasi laporan 

keuangan dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang diperkenankan, seperti 

pemilihan metode akuntansi. Walaupun diperbolehkan, tetapi, secara etika, praktik 

manajemen laba ini dapat mengurangi kredibilitas suatu laporan keuangan, dimana 

informasi dari laporan keuangan itu sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan 

oleh banyak pihak. Laba sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan yang paling 

sering menjadi perhatian, sehingga para manajer pun biasanya membuat laba di laporan 

keuangan menguntungkan perusahaan. 

Merchant (1989) dalam Malia (2010) mengelompokkan manajemen laba 

menjadi dua, yaitu: manipulasi akuntansi dan manipulasi operasi. Manipulasi akuntansi 

merupakan rekayasa yang dilakukan dalam proses pembuatan laporan keuangan, yang 

melibatkan judgement dari pihak manajemen. Manipulasi akuntansi termasuk 

mengubah jumlah cadangan yang dilaporkan, seperti aset yang mengalami perubahan 

nilai, persediaan yang sudah usang, atau piutang tidak tertagih. Sedangkan kegiatan 

manipulasi operasi merupakan rekayasa yang dilakukan dalam pembuatan laporan 

keuangan, yang melibatkan kegiatan operasional. Manipulasi operasi meliputi 
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perubahan keputusan operasi untuk meningkatkan penjualan atau beban, atau untuk 

mengakui laba atau rugi untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan 

dalam periode bersangkutan, kerja lembur untuk mempercepat proses produksi untuk 

melakukan pengiriman. 

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan oleh manajer perusahaan 

untuk mempengaruhi atau mengintervensi informasi-informasi yang tercantum dalam 

laporan keuangan dengan tujuan untuk menutupi kinerja dan kondisi keuangan 

perushaan dari stakeholder.  Sebagian pihak menggunakan istilah intervensi untuk 

menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara sebagian pihak lainnya 

menganggap manajemen laba ini bukanlah suatu kecurangan karena intervensi 

dilakkan sesuai dengan standar akuntansi, dengan menggunakan prosedur dan metode 

akuntansi yang diterima dan diakui umum (Sulistyanto, 2008:4). Mesikipun praktik 

manajemen laba tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima dan diakui 

umum, tetapi dengan adanya praktik manajemen laba ini dapat mengikis kepercayaan 

masyarakat terhadap laporan keuangan. 

Praktik manajemen laba telah menyebabkan kejatuhan perusahaan-perusahaan 

besar dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, salah satu kasus terbesar adalah 

yang dilakukan oleh Enron Corporation di Amerika Serikat dan Toshiba Corporation 

di Jepang yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan. 

Dari hasil penyelidikan audit, yang diungkapkan pada 3 September 2015, ditemukan 

bahwa Toshiba terbukti melebih-lebihkan keuntungan sebesar US$12 miliar dolar 
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dalam beberapa tahun. Tidak tepatnya pembukuan dari Toshiba ini menjadi skandal 

akuntansi yang terbesar setelah kasus Olympus Corp di tahun 2011 silam. 

Terjadi pula kasus-kasus serupa di Indonesia yang menyebabkan turunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap integritas akuntan. Praktik manajemen laba di 

Indonesia hampir terjadi di semua korporasi (Lako, 2006 dalam Nazaruddin, 2011). 

Salah satu kasus terkait manajemen laba di Indonesia adalah kasus pada PT Inovisi 

Infracom Tbk (INVS) yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. INVS 

lalai dalam menyajikan laporan keuangan 31 Desember 2014. Kelalaian yang 

dilakukan antara lain yaitu menggunakan laba periode berjalan yang mengakibatkan 

terjadi overstated pada laba bersih INVS; terdapat salah saji di bagian pembayaran 

bersih hutang pajak berelasi (laporan arus kas) yang seharusnya sevesar Rp 124 miliar, 

tetapi hanya diakui sebesar Rp 108 miliar di laporan arus kas; terdapat pula salah saji 

pada bagian pembayaran kas kepada karyawan karena pada periode semester pertama 

tahun 2014, pembayaran gaji karyawan sebesar Rp 1,9 triliun, tetapi, di kuartal III 

tahun 2014, pembayaran gaji karyawan turun menjadi Rp 59 miliar tanpa ada 

penjelasan dari perusahaan (http://www.bareksa.com, diposting pada: 25 Februari 

2015, diakses pada: 1 September 2019, pukul 16.45 WIB). 

Manajemen laba sendiri merupakan masalah yang sangat kompleks jika dilihat 

dari perspektif etika. Praktik manajemen laba tidak melanggar prinsip-prinsip 

akuntansi dan bersifat legal, serta merupakan kewenangan dari manajer. Namun, 

tindakan manajer dalam melalukan manajemen laba ini sering digunakan untuk 

memberikan keuntungan pada pihak tertentu sehingga tindakan ini dapat menyesatkan 

http://www.bareksa.com/
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para pengguna laporan akuntansi dan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang 

salah. Tindakan manajemen laba ini juga merupakan sebuah pelanggaran kepercayaan 

masyarakat (Fischer dan Rosenzweig, 1994 dalam Nazaruddin, 2011).  

Maka dari itu, para akuntan harus mempertimbangkan pengambilan keputusan 

secara etis. Madison (2002) dalam Elias (2006) berpendapat bahwa mahasiswa 

akuntansi saat ini merupakan para profesional di masa mendatang, sehingga dengan 

adanya pendidikan etika yang baik diharapkan akan menguntungkan profesi akuntansi 

dalam jangka yang panjang. Kemudian, mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan di 

masa depan membutuhkan judgement-judgement yang tepat sehingga dapat 

memberikan dampak yang positif bagi seluruh pihak 

Orientasi etika yang dipegang oleh masing-masing individu menjadi salah satu 

faktor yang membentuk persepsi individu atas suatu tindakan dan dapat mempengaruhi 

persepsi individu dalam menilai etika. Nilai atau orientasi etika seseorang dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu idealisme dan relativisme (Forsyth, 1980). Idealisme 

merupakan sikap individu terhadap konsekuensi tindakan, dan bagaimana tindakan 

tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Sedangkan relativisme 

didefinisikan sebagai sejauh mana individu menerima atau menolak prinsip moral 

universal ketika membuat keputusan etis, dimana mereka akan menganggap bahwa 

tindakan moral itu bergantung pada faktor situasional, dan bukan pada absolut moral. 

Hal ini didukung oleh beberapa studi empiris yang menemukan hubungan antara 

orientasi etika individu dengan penilaian etika mereka dalam bisnis (Elias, 2002). 
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Selain itu, karakteristik personal seseorang juga dapat mempengaruhi persepsi 

mereka dalam menilai keetisan dari suatu tindakan. Karakteristik personal dalam 

penelitian ini yaitu Machiavellian dan locus of control. Machiavellian merupakan salah 

satu kepribadian yang dapat mempengaruhi persepsi etis seseorang dan merupakan 

faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku tidak etis. Hal ini 

didukung oleh penelitian Hargis (2006) dalam Dayanandan et al (2012) yang 

menegaskan bahwa Machaivellianisme berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap berbeagai bentuk perilaku tidak etis.  

Selain kepribadian Machiavellian, locus of control juga dapat mempengaruhi 

persepsi etis seseorang. Locus of control merupakan cara pandang mengenai 

pengendalian diri, sejauh mana seseorang dapat mengendalikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Trevino dan Youngblood (1990), yang menemukan 

bahwa locus of control memiliki hubungan yang kuat dengan pengambilan keputusan 

etis seseorang, dimana individu dengan locus of control internal akan menunjukkan 

perilaku yang lebih etis daripada individu dengan locus of control eksternal. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Dayanandan et al., (2012) untuk mengetahui pengaruh idealisme, 

relativisme, Machiavellian dan locus of control terhadap persepsi etis mahasiswa 

Akuntansi. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya yang menggunakan sampel mahasiswa akuntansi di dua sekolah bisnis di 

British Columbia. Sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi akreditasi A 
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di Kota Semarang, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Diponegoro, 

Universitas Stikubank Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Negeri 

Semarang, dan Universitas Islam Sultan Agung.  

Dalam penelitian ini akan ditambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

persepsi individu, yang berdasarkan pada teori pembentukan persepsi etis dalam 

Individual Behavior Framework. Persepsi didefinisikan sebagai sebuah proses dimana 

individu memilih dan berusaha untuk menginterpretasikan rangsangan ke gambaran 

mengenai dunia yang penuh arti. Persepsi etis dapat dikelompokkan sebagai behavior. 

Behavior atau perilaku individu ini akan dipengaruhi oleh faktor environment dan 

faktor individual. Penelitian ini hanya akan berfokus pada faktor individu, dimana 

faktor individu ini akan diwakili dengan variabel gender dan pengalaman. Gender 

dalam penelitian ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan 

perempuan memiliki perbedaan dalam melakukan pertimbangan etis dalam membuat 

keputusan atau melakukan penilaian etis dari permasalahan yang terjadi. Perempuan 

akan memiliki persepsi yang lebih tegas atas perilaku atau praktik yang tidak etis 

dibandingkan dengan laki-laki (Mardawati, 2016). 

Kemudian, pengalaman juga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi etis individu. Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengalaman kerja. Individu yang memiliki pengalaman kerja tentunya akan 

berbeda dengan mereka yang belum memiliki pengalaman kerja, karena pengalaman 

kerja memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas bagi individu. Mahasiswa 

yang telah memiliki pengalaman kerja cenderung untuk bertindak lebih etis daripada 
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mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja. Hal ini dikarenakan mahasiswa 

yang memiliki pengalaman kerja memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan yang 

mereka lakukan dan mengenal budaya yang berbeda (Poulsen dan Honnet dalam 

Ustadi, 2005). 

Penelitian mengenai persepsi etis ini menjadi penting untuk dilakukan karena 

etika itu merupakan hal yang penting dan merupakan pedoman bagi manusia untuk 

berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu persepsi etis 

mengenai praktik manajemen laba. Jika manajemen laba terus terjadi, maka akan 

muncul banyak permasalahan dalam perusahaan yang pada akhirnya akan merugikan 

banyak pihak. Praktik manajemen laba ini dapat menyebabkan kepercayaan 

masyarakat, kreditur maupun investor perusahaan terhadap laporan keuangan 

perusahaan menjadi berkurang, mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan dan 

kredibilitas laporan keuangan akan berkurang jika digunakan untuk mengambil 

keputusan oleh pihak eskternal. 

Maka, dari pemaparan latar belakang di atas, judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH IDEALISME, RELATIVISME, MACHIAVELLIAN, LOCUS OF 

CONTROL, GENDER DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PERSEPSI 

ETIS MAHASISWA AKUNTANSI AKREDITASI A DI KOTA SEMARANG 

ATAS PRAKTIK MANAJEMEN LABA” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat idealisme berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba? 

2. Apakah tingkat relativisme berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba? 

3. Apakah tingkat Machiavellian berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba? 

4. Apakah locus of control berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba? 

5. Apakah gender berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi atas praktik manajemen laba? 

6. Apakah pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif idealisme terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manjemen laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif relativisme terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh positif Machiavellian terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh negatif locus of control terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh negatif gender terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

6. Untuk mengetahui pengaruh negatif pengalaman kerja terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi praktisi atau pelaku bisnis 

Penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai praktik manajemen 

laba agar tercipta laporan keuangan yang reliabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

2. Bagi ketua program studi akuntansi  

Penelitian ini dapat meningkatkan perhatian para pihak pengajar untuk 

mempersiapkan mahasiswa akuntansi sebagai seorang professional di masa 

depan. 
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1.4. Kerangka Pikir

Etika adalah perilaku seseorang yang 

berhubungan dengan pengambilan keputusan, 

baik itu keputusan yang baik maupun keputusan 

yang buruk. Dengan etika yang dimiliki oleh 

setiap individu, maka terjadinya tindakan yang 

tidak diinginkan atau dapat merugikan pihak 

lain dapat dikurangi. 

Salah satu tindakan yang dapat 

merugikan dan menyesatkan pihak lain 

dalam pengambilan keputusan yaitu 

praktik manajemen laba. Jika dilihat 

dari sudut pandang etika, tindakan 

manajemen laba ini merupakan suatu 

bentuk pelanggaran terhadap 

kepercayaan kepada masyarakat. 

Manajemen laba menurut Fischer and 

Rosensweig (1995) adalah tindakan 

oleh manajer divisi untuk 

meningkatkan (menurunkan) laba 

yang dilaporkan saat ini dari suatu 

divisi tanpa peningkatan (penurunan) 

yang sesuai dari profitabilitas ekonomi 

jangka panjang dari divisi tersebut. 

Manajemen laba dikelompokkan menjadi dua 

jenis: 

- Manipulasi akuntansi 

- Manipulasi operasi 

Muncul berbagai macam permasalahan karena rendahnya persepsi etis yang dimiliki individu dan 

berperilaku tidak sesuai dengan etika yang berlaku, seperti praktik manajemen laba. Penelitian 

mengenai persepsi etika, khususnya manajemen laba ini menjadi penting untuk dilakukan karena 

jika manajemen laba terus terjadi, maka akan muncul banyak permasalahan yang pada akhirnya akan 

merugikan banyak pihak dan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada akuntan. 

Melakukan pengembangan dari 

penelitian Dayanandan et al., 

(2012) dengan menambah 

variabel lain yang dapat 

mempengaruhi persepsi etis  

Skema pembentukan persepsi 

Individual Behavior 

Framework  

Idealisme  

Relativisme  

Machiavellian 

Locus of control 

internal 

Pengalaman kerja  

Gender  

Persepsi Etis Praktik 

Manajemen Laba  
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab I terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka, yang di dalamnya terdiri 

dari teori-teori dan konsep, serta pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab III berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

metode analisis data atau uji hipotesis. 

BAB IV Hasil Analisis 

Bab IV merupakan bab yang terdiri dari perhitungan dan analisis yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan 

dalam penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab V merupakan bab tentang hasil evaluasi yang telah disimpulkan 

dari bab sebelumnya, serta keterbatasan dan saran dari peneliti.
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