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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Akuntansi merupakan kegiatan mengum pulkan, mencatat, 

menganalisa, mengklasifikasi, dan menghasilkan laporan keuangan, 

berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan  No. 476 KMK. 001 tahun 1991 

(Risela, 2016). Dalam penyusunan laporan keuangan para akuntan 

diwajibkan untuk mengikuti aturan yang berlaku. Beberapa aturan 

penyusunan laporan keuangan yang berlaku di Indonesia diantaranya : (1) 

PSAK  yang didalamnya memuat berbagai hal yang be rkaitan dengan 

laporan keuangan (2) DSAK – IAI yang berisi dasar dalam pelaporan 

keuangan perusahaan publik. 

Berubahnya Standar Akuntansi yang semula menggunakan US 

GAAP menjadi IFRS yang merupakan singkatan dari (International 

Financial and Reporting Standards)  memberikan pengaruh dalam 

penerapan aturan akuntansi yang dijalankan. Kini aturan akuntansi dapat 

dijalankan lebih fleksibel dibandingkan dengan standar akuntansi 

sebelumnya. Dalam IFRS digunakan principal based, dimana aturan 

akuntansi hanya ditekankan pada hal yang utama saja. Hal ini menjadi salah 

satu penyebab munculnya istilah Creative Accounting. 

Dalam penerapan Creative Accounting akuntan diberi kebebasan  

untuk memilih serta menggunakan metode akuntansi yang ingin digunakan 
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dalam menyelesaikan perhitungan. Adapun sisi negative yaitu yaitu 

kebebasan dalam menggunakan metode akuntansi jika disalahgunakan 

dapat memicu terjadinya fraud. Sehingga dapat menimbulkan pandangan 

bahwa fraud merupakan bagian dari Creative Accounting. Creative 

Accounting  sendiri mulai dikenal sejak tahun 2001 dalam kasus Enron, 

dimana perusahaan tersebut melakukan inovasi metode akuntansi dalam 

pembukuannya. Namun inovasi tersebut digunakan sebagai kesempatan 

untuk memanipulasi keungan perusahaan (Aprianti, 2010). Melihat 

peristiwa tersebut, aturan akuntansi yang fleksibel ini masih menjadi 

perdebatan dalam kebebasan pemilihan metode akuntansi yang harus sesuai 

akuntansi profesional. Apakah Creative Accounting bersifat etis atau tidak 

etis.  

Adapun perbedaan praktik creative accouting dan fraud. Menurut 

Encyclopædia Britannica dalam (Norbarani, 2012) fraud didefinisikan 

sebagai kekliruan penyajian fakta dengan tujuan untuk merampas 

kepemilikan yang berharga dari seseorang. Fraud juga memiliki definisi 

lain, yaitu suatu kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan 

secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh 

keuntungan pribadi ( Binbangkum, n.d.) dalam (Norbarani, 2012). 

Sedangkan Creative accounting merupakan kegiatan akuntasni dimana 

seseorang menggunakan kemampuan pengetahuan akuntansinya untuk 

memanipulasi laporan keuangan (Amat & Gowthorpe, 2004). Timbulnya 

tindak Creative accounting ini dipicu oleh tuntutan dari manager atau owner 



3 

 

perusahaan untuk mencapai target atau profit guna menarik investor (Amat 

& Gowthorpe, 2004). 

Dari definisi terebut dapat disimpulkan, bahwa fraud merupakan 

tindak kecurangan yang disengaja dengan mengambil keuntungan sebanyak 

– banyaknya dari perusahaan untuk kepentingan pribadi, sedangkan creative 

accounting merupakan tindak manipulasi yang digunakan untuk 

kepentingan perusahaan guna mencapai target profit. Jadi perbedaan antara 

keduanya terletak pada motif dari tindakan tersebut dan subjek yang 

diuntungkan.  

Creative Accounting juga berhubungan dengan mahasiswa 

khususnya mahasiswa program studi akuntansi. Maka pada penelitian ini, 

akan menggunakan sample mahasiswa program studi akuntansi. Presepsi 

mahasiswa akuntansi terhadap Creative Accounting dinilai penting, dimana 

mereka merupakan calon akuntan, m anajer maupun auditor yang tidak akan 

lepas dengan praktik Creative Accounting pada perusahaan nantinya. 

Dalam penelitian (Dhamayanti, 2017) mengatakan bahwa 

pengetahuan etika profesi akuntan berpengaruh terhadap presepsi mahasiwa 

mengenai Creative Accounting. Hasil penelitiannya menunjukan semakin 

tingginya pemahaman mahasiswa mengenai etika profesi akuntansi maka 

Creative Accounting dinilai semakin tidak etis. Menurut (Adhikara, 2011) 

Creative Accouting akan menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat 

kepercayaan terhadap sebuah laporan keuangan. Timbulnya keraguan ini 

akan mengakibatkan kerugian bagi investor serta para pengguna laporan 



4 

 

keuangan dimana mereka akan mendapatkan informasi yang salah. Creative 

Accounting kerap disalahgunakan oleh akuntan untuk mendapatkan 

keuntungan besar yang tidak sesuai dengan prosedur standar akuntansi, 

misalnya dengan menyembunyikan beberapa transaksi.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Dhamayanti, 2017) mengatakan 

selain pengetahuan etika profesi akuntan, orientasi etis juga berpengaruh 

terhadap presepsi mahasiswa mengenai Creative Accounting. Dimana 

orientasi etis meliputi dua aspek, yaitu relativisme dan idealisme (Falah, 

2006). Hasil penelitian tersebut dari 86 mahasiswa, 75 mahasiswa memiliki 

karakter idealisme sehingga berpendapat bahwa Creative Accounting 

merupakan tindakan yang tidak etis. Sedangkan 11 mahasiswa lainnya 

memiliki karakter relavitisme, berpendapat bahwa Creative Accounting 

merupakan  tindakan yang etis. Dalam (Sari & Si, 2018) menjelaskan 

idealisme merupakan sikap seseorang yang berpegang tetap pada aturan 

moral yang bersifat universal serta akan mengambil tindakan tegas bagi 

perbuatan yang dinilai dapat merugikan orang lain. Sedangkan relativisme 

merupakan sikap seseorang yang menganggap bahwa tidak ada standar etis 

yang pasti benar sehingga timbul kecenderungan untuk melalaikan prinsip.  

Dalam penelitian (Risela, 2016) mengatakan kecerdasan intelektual 

berpengaruh pada presepsi mahasiswa mengenai Creative Accounting. 

Hasil penelitian menunjukan mayoritas mahasiswa memiliki tingkat 

kecerdasan intelektual yang tinggi, tingginya tingkat kecerdasan mendorong 

seseorang untuk efektif dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tetap 
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bertindak etis. Menurut (Robins & Judge, 2007) semakin tinggi IQ 

seseorang, maka kemampuan dalam memecahkan masalah semakin tinggi, 

baik masalah terkait numerikal, spasial, dan linguistik. Tingkat kecerdasan 

yang dimiliki seseorang menentukan keefektifan dan ketepatan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan.  

Kecerdasan spiritual juga mempengaruhi seseorang utuk berperilaku 

benar. Hal ini berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap praktik 

Creative Accounting. Seperti pada penelitian (Risela, 2016) mnegatakan 

bahwa kecerdasan spiritual berengaruh pada persepsi mahasiswa berkaitan 

dengan praktik Creative Accounting.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelum nya milik  

May Diana Dhamayanti, Univerisitas Negri Yogyakarta untuk variable 

pengetahuan etika profesi dan orientasi etis, penelitian tersebut telah 

dilakukan pada tahun 2017. Sedangkan untuk variable tambahan  yaitu 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, penulis mereplikasi dari 

penelitian sebelumnya milik Deska Amarilia Risela, Univers itas Negri 

Yogyakarta yang dilakkukan pada tahun 2016.  

Keterbatasan pada penilitian sebelumnya survey hanya di lakukan di 

Universitas Negri Yogyakarta saja. Maka pada penelitian ini,  peniliti akan 

melakukan survey pada beberapa Universitas swasta di Kota Semarang 

yang ditujukan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi 

akuntansi.  
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1.2 Perumusan Masalah  

Beberapa rumusan malasah pada penelitian ini diantaranya :  

1. Apakah pengetahuan etika profesi akuntan berpengaruh terhadap presepsi 

mahasiswa mengenai praktik Creative Accounting? 

2. Apakah orientasi etis berpengaruh terhadap presepsi mahasiswa mengenai 

praktik Creative Accounting ?  

3. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap presepsi mahasiswa 

mengenai praktik Creative Accounting ? 

4. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap presepsi mahasiswa 

mengenai praktik Creative Accounting? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh etika profesi akuntan terhadap presepsi 

mahasiswa mengenai praktik Creative Accounting.  

2. Mengetahui pengaruh orientasi etis terhadap presepsi mahasiswa 

mengenai praktik Creative Accounting. 

3. Mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual terhadap presepsi 

mahasiswa mengenai praktik Creative Accounting.  

4. Mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual  terhadap presepsi 

mahasiswa mengenai praktik Creative Accounting.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan bukti empiris tentang 

pengaruh pengetahuan etika profesi akuntan, orientasi etis, 

kecerdasan intelektual, serta kecerdasan spriritual terhadap presepsi 

mahasiswa akuntansi di Kota Semarang mengenai Creative 

Accounting.  

2. Manfaat Praktis  

2.1 Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa 

khususnya mahasiswa akuntansi sebagai informasi pembelajaran 

bertindak etis pada praktik dunia kerja. 

2.2 Dosen  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh dosen dalam 

proses pengajaran kepada mahasiswa, dengan menanamkan perilaku 

etis bagi calon akuntan. Karena merekalah generasi penerus bagi 

perusahaan-perusahaan 

2.3 Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya 

yang akan meneliti hal serupa mengenai praktik creative accounting, 

dimana pengetahuan etika profesi, orientasi etis, kecerdasan 

intelektual, dan kecerdasan spiritual memiliki pengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa mengenai praktik creative accounting.  


