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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyak mahasiswa beranggapan bahwa IPK atau Indeks Prestasi 

Kumulatif sebagai tolak ukur keberhasilan mereka sebagai mahasiswa dan 

untuk mengetahui cerdas atau tidaknya seseorang. IPK merupakan hasil 

rata-rata gabungan dari Indeks Prestasi (IP) mahasiswa selama 

perkuliahan, dan hal ini juga menjadi paradigma yang dipandang 

masyarakat penting sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan seorang 

mahasiswa. Hal ini menjadikan individu beranggapan hasil lebih baik dari 

proses, yang akan mendorong individu untuk melakukan berbagai cara 

untuk mendapat hasil IPK yang maksimal. 

Tidak dapat dipungkiri sebagai mahasiswa menginginkan untuk 

mendapat hasil IPK yang tinggi saat berada di bangku perkuliahan. 

Mereka berasumsi bahwa ketika mereka mendapatkan IPK yang tinggi, 

mereka akan terlihat “keren” dan “cerdas” di kalangan teman-teman 

mereka, dan menunjukkan bahwa mereka “bisa” dan “mampu” melebihi 

yang lainnya. Terlebih bagi individu yang memiliki sifat perfeksionis 

dalam kehidupan pribadi maupun akademik yang cenderung akan 

berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan sebuah hasil yang 

sempurna. Hal ini menjurus pada sifat narsisisme yang menganggap 

dirinya sendiri adalah individu yang paling baik dan lebih diantara yang 

lainnya dan cenderung mencintai dirinya sendiri. 
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Istilah narsisisme berasal dari mitos Narcissus. Sumber yang paling 

terkenal dari mitos ini adalah Ovid, yang terdapat dalam Metamorposisnya 

( Guimarães , 2012) dalam (Augusto & Franco, 2017) di mana Narcissus 

digambarkan sebagai seorang pemuda yang memiliki ketampanan tak 

tertandingi, yang setelah menolak cinta sang nimfa kemudian dikecam 

oleh Nemesis, setelah itu dewi balas dendam, lalu jatuh cinta dengan 

bayangannya sendiri. Ketika menyadari bahwa cintanya juga tidak 

terbalas, dia akhirnya tidak ingin hidup dan bunuh diri.  

Konsep narsisisme sendiri bisa dikaitkan dengan penyakit mental 

pada seseorang, yang terbagi antara narsisisme klinis dan subklinis (non-

patologis), narsisisme klinis yang dianggap sebagai gangguan kepribadian 

sedangkan narsisisme subklinis (non-patologis) sebagai karakteristik atau 

sifat kepribadian, yang dianggap sebagian orang normal. (Brunell, Staats, 

Barden, & Hupp, 2011) 

Sifat yang ditimbulkan dari perilaku narsis ini dapat memberikan 

pengaruh yang negatif, baik dalam kehidupan akademik ataupun nantinya 

dalam tingkat professional. Salah satu bentuk tindakan ini yaitu dalam 

bidang professional, kinerjanya biasa lalu ingin mendapat pengakuan yang 

lebih sehingga memilih melakukan pelanggaran standar etika. Dalam 

bidang akuntansi, hal ini juga berhubungan, yaitu meskipun terdapat 

banyak standar dan aturan, ada banyak kecurangan yang dilakukan sebagai 

pelanggaran standar etika. 
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(Sanchez, O. P. & Innarelli, 2012) mengamati hubungan antara 

perilaku tidak jujur secara akademis dan perilaku buruk perusahaan, yang 

menunjukkan bahwa perilaku buruk di masa lalu akan dilakukan lagi di 

masa mendatang. (Davis & Ludvigson , 1995; Martin, Rao & Sloan, 2009) 

dalam (Augusto & Franco, 2017). Seperti yang terjadi di Indonesia, 

berdasarkan survei yang dilakukan Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2016 bekerja sama dengan 

Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) 

menyatakan fra ud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi 

sebanyak 67% dengan kerugian mencapai 10 milyar rupiah per tahun, 

diikuti dengan penyalahgunaan aset (31%) dan penyalahgunaan laporan 

keuangan (2%) (Indonesia, 2016).  

 

Gambar 1.1 Data Fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia 

Fraud dapat dideteksi melalui laporan, yang berasal dari karyawan 

dari pihak internal perusahaan itu sendiri dengan level pendidikan sarjana 

atau magister, ditemukan juga bahwa motivasi para pelaku untuk berbuat 
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curang adalah keinginan untuk mempunyai hidup yang mewah dan lebih 

dari yang lain, sehingga mereka terdorong untuk mencuri uang perusahaan 

guna memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting 

karena dari hal ini ketidakjujuran karyawan dapat merugikan perusahaan. 

Dengan demikian fenomena ini perlu untuk diselidiki sedari lingkungan 

akademis agar mahasiswa akuntansi tidak mempunyai kecenderungan 

negatif untuk melakukan tindakan tidak jujur dalam bidang profesional 

yang nantinya akan dihadapkan pada dilema praktik akuntansi yang terjadi 

dan persepsi ketidakjujuran mereka akan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan mereka.  

(Davy, J. A., Kincaid, J. F., Smith, K. J., & Trawick, 2007) dalam 

(Augusto & Franco, 2017) menyatakan bahwa meskipun siswa akuntansi 

dianggap sama dari individu lain dalam kecenderungan untuk berbuat 

curang secara akademis, jenis perilaku ini mempunyai konsekuensi yang 

berpengaruh bagi akuntan masa depan karena selalu hadir godaan yang 

akan mereka hadapi yaitu melanggar standar norma yang berlaku. 

Akibatnya jika akuntan di masa depan tidak mematuhi aturan standar yang 

berlaku dan melakukan tindak kecurangan, bagaimana akuntan dapat 

dianggap sebagai orang yang dipercaya dan dapat diandalkan oleh 

pemakai jasanya dalam artian masyarakat atau sebuah organisasi, yang 

pada umumnya masyarakat mempercayakan akuntan untuk masalah 

investasinya, mengelola pajaknya, menghindari mereka dari kesalahan 

keuangan serta hukumnya. Oleh karena itu mahasiswa akuntansi lebih 
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dituntut mengenai tingkat kejujuran dan integritasnya daripada mahasiswa 

lain. Oleh karena itu, semakin penting untuk mempelajari pengaruh dari 

sifat kepribadian narsis pada mahasiswa. Seperti yang ditunjukkan oleh 

(Hudson, 2012), mahasiswa adalah pemimpin di masa depan dan narsisme 

dapat merugikan tidak hanya bagi mahasiswa dengan mengurangi 

keberhasilan mereka dalam tingkat akademis, tetapi untuk masyarakat 

secara keseluruhan. 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan validitas eksternal 

dari penelitian yang dilakukan oleh (Augusto & Franco, 2017) yang 

dimana penelitian sebelumnya menggunakan convenience sampling yang 

merupakan metode non probability yang respondennya merupakan orang 

yang dapat ditemui dan kelemahannya adalah peneliti sebelumnya hanya 

pada satu universitas tersebut. Sehingga hal ini menjadi ide peneliti untuk 

mengubah teknik sample menggunakan metode random sampling dan 

dihitung menggunakan rumus slovin dengan pengembangan penelitian di 

universitas lain di Semarang yaitu UNIKA, UNISSULA, UNDIP, 

UNNES, UNISBANK, UDINUS. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, 

peneliti akan melakukan penelitian yang di beri judul “Pengaruh Sifat 

Kepribadian Narsistik dan Ketidakjujuran Akademik terhadap Persepsi 

Ketidakjujuran Profesional Mahasiswa Akuntansi”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, adapun rumusan 

masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Sifat Kepribadian Narsistik berpengaruh positif terhadap 

Persepsi Ketidakjujuran Profesional Mahasiswa Akuntansi? 

2. Apakah Ketidakjujuran Akademik berpengaruh positif terhadap 

Persepsi Ketidakjujuran Profesional Mahasiswa Akuntansi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui apakah Sifat Kepribadian Narsistik berpengaruh 

positif terhadap Persepsi Ketidakjujuran Profesional Mahasiswa 

Akuntansi. 

2. Untuk mengetahui apakah Ketidakjujuran Akademik berpengaruh 

positif terhadap Persepsi Ketidakjujuran Profesional Mahasiswa 

Akuntansi. 

 

1.3.2  Manfaat Penelitian  

1.3.2.1  Bagi KAP & Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan nyata, khususnya 

bermanfaat bagi perusahaan atau KAP dalam melakukan 

rekruitmennya untuk melihat kepribadian narsistik yang ada dalam 

diri seseorang yang akan menjadi akuntan professional di masa 
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depan. Diharapkan juga penelitian ini dapat berguna untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.3.2.2 Bagi Universitas 

  Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi universitas untuk dapat melihat potensi-potensi 

narsisme dan selanjutnya dapat mengedukasi mahasiswa agar 

kedepannya tidak mempunyai kecenderungan negatif untuk 

melakukan kecurangan yang nantinya akan menjadi akuntan 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


