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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Etika di dalam profesi akuntan merupakan hal penting yang mendasari 

perilaku akuntan dalam menjalankan tugasnya. Setiap orang yang mempunyai 

profesi diharapkan selalu bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan 

terhadap hasilnya serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang 

lain atau masyarakat pada umumnya (Lucyanda dan Endro, 2014). Penerapan 

kode etik profesi akuntan yang sesuai dapat membangun profesionalisme 

akuntan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan 

baik akuntan internal perusahaan, akuntan eksternal, akuntan pendidik maupun 

akuntan pemerintah.  

Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kasus yang dihadapi dunia bisnis 

berkaitan dengan pelanggaran etika seperti kasus korupsi dan praktik-praktik 

illegal yang dilakukan oleh petinggi perusahaan yang menyebabkan turunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis. Tak sedikit pula dunia 

perbisnisan yang melibatkan profesi akuntan baik akuntan internal perusahaan 

ataupun akuntan eksternal dalam timbulnya kasus-kasus tersebut karena profesi 

akuntan memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu bisnis. 

Pelanggaran etika oleh akuntan perusahaan dapat berupa perekayasaan data 

akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar terlihat lebih baik, 
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sedangkan pelanggaran etika oleh akuntan pemerintah dapat berupa pelaksanaan 

pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan 

dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa (Ludigdo 

dalam Nugrahaningsih, 2005). 

Semenjak merebaknya kasus Enron pada tahun 2001 yang melibatkan 

kantor akuntan publik (KAP) ternama yaitu KAP Arthur Anderson serta 

banyaknya kasus pelanggaran etika akuntan lainnya seperti kasus laporan 

keuangan ganda dari Bank Lippo tahun 2002, kasus PT. Muzatek Jaya tahun 

2004, kasus PT. KAI tahun 2006, kasus pembobolan dana Citibank oleh Malinda 

Dee sejak tahun 2007, kasus kredit macet Bank BRI Cabang Jambi pada tahun 

2010, dan kasus laporan fiktif kas di Bank BRI Unit Tapung Raya tahun 2011 

menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan karena 

banyaknya praktik pelanggaran moral dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai akuntan. Yang terbaru saja terjadi pada tahun 2018 

dan juga menyedot perhatian masyarakat adalah Kasus Sunprima Nusantara 

Pembiayaan (SNP) yang diketahui melakukan pembobolan terhadap 14 bank di 

Indonesia untuk kepentingan pendanaan kredit dan penerbitan Medium Term 

Note (MTN) yang berpotensi mengalami gagal bayar. OJK mencatat total 

pembobolan dana kurang lebih Rp 2,4 Triliun dimana terdapat dua akuntan 

publik yaitu Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul 

dan satu KAP yaitu KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan yang dikenakan sanksi 

administrative oleh OJK terkait penilaiannya dalam laporan keuangan tahunan 
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audit yang dimiliki SNP karena tidak memberikan opini yang sesuai dengan 

keadaan sebenarnya di dalam perusahaan (Margaretha, 2018). Hampir setiap 

tahun terdapat kasus-kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan besar yang 

menyita perhatian masyarakat sekaligus membuat ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap profesi akuntan semakin besar.  

Tak hanya di dunia bisnis, di lingkup pemerintahan pun tak luput dari 

terjadinya pelanggaran etika oleh akuntan pemerintah. Sepanjang tahun 2013, 

ada 55 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak (Fauziah, 2013). 

Pada tahun 2016, KPK menangkap tangan Kepala Sub Direktorat Bukti 

Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno pada 

saat menerima suap kurang lebih sebanyak Rp 1,99 miliar (Raja Eben 

Lumbanrau, 2016). Kemudian pada tahun 2017, KPK menetapkan 4 orang 

tersangka termasuk auditor BPK dalam kasus gratifikasi audit laporan keuangan 

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK 

dimana suap itu bertujuan agar BPK memberikan predikat wajar tanpa 

pengecualian (Tempo.co, 2017). 

Penelitian ini penting dilakukan karena sampai sekarang masih banyak 

kasus pelanggaran etika yang dilakukan akuntan baik akuntan perusahaan, 

akuntan publik, maupun akuntan pemerintah, padahal sangat disarankan bagi 

semua profesi untuk berperilaku etis sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku 

(Damayanthi dan Juliarsa, 2016). Hadibroto dalam Nugrahaningsih (2005) 

mengungkapkan keraguannya terhadap keteguhan para akuntan yang ada di 
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Indonesia karena adanya pandangan kurang baik atas reputasi profesi akuntan 

Indonesia di mata internasional. Kasus yang melibatkan profesi akuntan ini 

menimbulkan banyak pertanyaan sehingga banyak orang mulai berpikir apakah 

setiap akuntan sudah memiliki kesadaran yang baik akan etika profesinya 

tersebut atau tidak. Padahal Louwers et al. dalam Husein (2008) menegaskan 

bahwa kesadaran etika dan sikap professional memegang peran yang sangat besar 

bagi seorang akuntan. Karena pada dasarnya profesi akuntan tidak hanya 

mengandalkan pengetahuan secara teknis namun juga memerlukan kesadaran 

beretika dari dalam diri sendiri untuk mencegah kasus-kasus akuntansi di masa 

depan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan 

terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesadaran beretika 

akuntan. 

Beberapa penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran 

beretika telah banyak dilakukan sebelumnya. Istikomah (2017) meneliti 

pengaruh pengalaman kerja dan religiusitas terhadap kesadaran etis akuntan pada 

KAP di Surakarta dan Yogyakarta, mendapati hasil bahwa kedua faktor tersebut 

berpengaruh terhadap kesadaran etis. Kemudian Diyanah (2019) juga melakukan 

penelitian dengan judul “Religiusitas dan Sikap Skeptisisme Profesional Auditor 

: Kesadaran Etis sebagai Variabel Intervening” menemukan bahwa semakin 

tinggi religiusitas yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kesadaran etis 

yang dimiliki auditor. Dalam penelitian sebelumnya, Nikoomaram et al. (2013) 

juga menyelidiki pengaruh umur, gender, tingkat pendidikan, dan pengalaman 
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kerja akuntan terhadap pengambilan keputusan etis di Spanyol, menemukan 

bahwa umur, gender tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja tidak 

mempengaruhi pengambilan keputusan etis pada akuntan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Eweje dan Brunton (2010) di Selandia Baru mengenai 

pengaruh pengalaman kerja terhadap kesadaran etis mahasiswa bisnis 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel. 

Perbedaaan hasil dari penelitian yang dilakukan Nikoomaram et al. (2013) 

dengan Eweje dan Brunton (2010) membuat penulis ingin meneliti apakah 

pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kesadaran beretika akuntan di 

Indonesia khususnya di Kota Semarang.  

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti kembali penelitian yang 

sebelumnya telah dilakukan oleh Uyar et al. (2015) tentang pengaruh teori, 

senioritas, dan religiusitas terhadap kesadaran beretika akuntan. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal yang mana bila diteliti di 

negara yang berbeda, hasil penelitian yang didapatkan akan tetap konsisten. 

Meskipun hasil penelitian yang dilakukan oleh Uyar et al. (2015) konsisten 

dengan literatur umum, tetapi disarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya 

dapat diterapkan pada kelompok akuntan yang lebih besar untuk generalisasi 

hasil (Uyar et al. 2015). Menurut Bachtiar & Nurfadila (2019), akuntan 

dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu akuntan intern/perusahaan, akuntan 

publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan intern/perusahaan 

adalah akuntan yang bekerja di perusahaan tertentu dan merupakan karyawan 
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perusahaan tersebut, sedangkan akuntan publik adalah akuntan yang bekerja 

memberikan layanan kepada masyarakat, kemudian akuntan pemerintah adalah 

akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, dan yang terakhir 

akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran beretika telah cukup 

banyak dilakukan namun pengaruh faktor pendekatan teoritis pada kesadaran 

beretika belum diteliti dengan baik (Uyar et al., 2015). Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut agar nantinya didapatkan suatu penemuan yang dapat 

memberikan kontribusi bagi dunia akuntansi di Indonesia. Pada penelitian Uyar 

et al., (2015) teori etika yang digunakan adalah utilitarianisme, deontologi, dan 

egoisme, dan pendekatan amoral, namun berdasakan pengujian disimpulkan 

bahwa pendekatan amoral tidak mengakui hubungan antara etika dengan 

akuntansi. Pendidikan amoral berpendapat bahwa keputusan akuntansi dan etika 

tidak berkaitan oleh karena itu seorang akuntan tidak berasumsi bahwa Ia akan 

menghadapi dilemma etika (Uyar et al., 2015). Maka dari itu pada penelitian ini, 

teori etika yang digunakan hanya utilitarianisme, deontologi, dan egoisme saja. 

Peneliti juga mengubah variabel senioritas pada penelitian Uyar et al. (2015) 

dimana pengukuran variabel tersebut berdasarkan lama pengalaman kerja, gelar, 

dan gaji menjadi variabel pengalaman kerja sehingga penjelasan dari hasilnya 

menjadi lebih spesifik. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti menentukan judul 

dari penelitian ini adalah “Pengaruh Teori Etika, Pengalaman Kerja, dan 
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Religiusitas terhadap Kesadaran Beretika Akuntan” dengan responden 

merupakan akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pendidik, dan akuntan 

pemerintah yang bekerja di Kota Semarang. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah utilitarianisme berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan? 

b. Apakah deontologi berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika akuntan? 

c. Apakah egoisme berpengaruh negatif terhadap kesadaran beretika akuntan? 

d. Apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan? 

e. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah utilitarianisme berpengaruh positif terhadap 

kesadaran beretika akuntan. 

b. Untuk mengetahui apakah deontologi berpengaruh positif terhadap kesadaran 

beretika akuntan. 

c. Untuk mengetahui apakah egoisme berpengaruh negatif terhadap kesadaran 

beretika akuntan. 
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d. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

kesadaran beretika akuntan. 

e. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh positif dengan kesadaran 

beretika akuntan. 

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat-manfaat seperti: 

1. Manfaat teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah teori-teori yang sudah ada 

sehingga dapat mendukung penelitian-penelitian terkait etika akuntan di 

masa mendatang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi akuntan perusahaan, akuntan publik, dan akuntan pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi agar dapat 

meningkatkan kesadaran akuntan terhadap kode etik profesi yang ada 

sehingga dapat mengatasi masalah atau dilema etika yang terjadi dan 

dapat membuat keputusan secara profesional. 

b. Bagi akuntan pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu akuntan pendidik dalam 

mengembangkan kurikulum tentang etika bisnis dalam dunia pendidikan 

akuntansi sehingga calon-calon akuntan dapat mengimplementasikan 

etika-etika tersebut dengan baik di masa mendatang. 
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c. Bagi pelaku bisnis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku bisnis untuk lebih 

memperketat pemilihan calon akuntan di dalam perusahaan demi 

keberlangsungan usahanya. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab 

yang berurutan serta berkaitan untuk mempermudah dalam pembahasan yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang diadakannya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan teoritis, tinjauan empiris, 

penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan dan 

perumusan hipotesis, kerangka pikir penelitian, serta definisi 

dan pengukuran variabel-variabel penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai obyek dan lokasi penelitian, populasi 

dan sampel yang dijadikan responden penelitian, metode 

pengumpulan data, serta teknik analisis data / uji hipotesis 

yang digunakan untuk penelitian. 
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BAB IV : HASIL ANALISIS 

Bab ini berisi gambaran umum responden, distribusi jawaban 

responden, serta analisa dari hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dalam penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

didapatkan, saran-saran yang dapat berguna untuk masa 

mendatang, dan keterbatasan penelitian yang dialami penulis 

selama pengumpulan data berlangsung. 
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