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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan perubahan global, profesi 

akuntan pada saat ini dan masa mendatang menhadapi tantangan yang semakin 

berat. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya seorang akuntan dituntut untuk 

untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada tiga hal utama yang harus 

dimiliki oleh setiap anggota profesi dalam mewujudkan profesionalismenya, yaitu 

berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter (Machfoedz, 1997). Berkarakter 

merupakan ciri seorang profesional yang dapat diwujudkan dalam sikap dan 

tindakan etisnya. 

Akhir-akhir ini muncul fenomena yang sangat menarik yaitu banyaknya 

pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Contoh kasus di Indonesia adalah pelanggaran pelanggaran yang 

melanda perbankan di Indonesia pada tahun 2002-an. Banyak bank-bank yang 

dinyatakan sehat tanpa syarat oleh akuntan publik atas laporan keuangan berdasar 

Standar Akuntansi Perbankan Indonesia, padahal pada kenyataannya sebagian 

besar bank-bank tersebut tidak sehat. Kasus lain di Indonesia adalah rekayasa 

laporan keuangan oleh akuntan intern yang banyak dilakukan sejumlah 

perusahaan go-public. Merurut catatan Biro Riset Info Bank, pada tahun 2002, ada 

12 perusahaan go public tertangkap basah melakukan praktek tersebut. Sedangkan 

contoh kasus pelanggaran etika di luar negeri adalah kasus ENRON yang mulai 



13 
 

terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus berlanjut sampai 2002 

dimana KAP Arthur Andersen yang ditunjuk sebagai auditor laporan keuangan 

melakukan pelanggaran, yaitu dengan ikut serta dalam memanipulasi laporan 

keuangan Enron Corp (Media Akuntansi, 2002 : 17-19). 

Jika berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh para akuntan terus 

berlanjut, maka hal ini dapat membahayakan profesi akuntan, karena jika 

masyarakat sudah tidak lagi percaya terhadap hasil audit akuntan, maka di masa 

mendatang jasa akuntan tidak akan lagi dibutuhkan oleh perusahaan. 

Berbagai pelanggaran etika diatas seharusnya tidak terjadi apabila setiap 

akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, kemauan untuk menerapkan nilai-

nilai etika yang didapat pada waktu masih menjadi mahasiswa akuntansi. 

Irsan (1998) berpendapat bahwa menciptakan akuntan yang beretika dan 

profesional tidak cukup dengan menyediakan perangkat organisasi pengawasan 

semata. Usaha yang paling mendasar dalam menciptakan akuntan yang beretika 

dan profesional adalah pada saat seseorang dipersiapkan menjadi akuntan, yaitu 

pada waktu pendidikan dengan memberikan pemahaman etika. Proses 

pemahaman nilai-nilai atau etika akuntan diharapkan akan membentuk sikap dan 

perilaku etis para calon akuntan, yang dapat terus dipertahankan sampai di tahap 

berpraktek sebagai akuntan. Sedangkan Sudibyo (1995) mengatakan bahwa 

pendidikan akuntansi mempunyai pengaruh besar pada perilaku etis akuntan, 

sebab pendidikan akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran ilmu 

pengetahuan bisnis dan akuntansi (tranformasi ilmu pengetahuan), tetapi lebih 

dari itu juga bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai 
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kepribadian (personality) yang utuh sebagai manusia. Sikap etis akan mendorong 

perilaku yang etis pula. Oleh sebab itu penanaman sikap etis diharapkan akan 

mendorong perilaku etis calon akuntan sampai saat menjalankan profesi sebagai 

akuntan. Inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti menggunakan sampel 

mahasiswa akuntansi. 

Peneliti melakukan studi kasus di Universitas Katolik Soegijapranata 

karena Universitas ini adalah Universitas yang diinspirasi dan dijiwai oleh cita-

cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Katolik, dan berpedoman pada Konstitusi 

Apostolik Ex Corde Ecclesiae tentang Universitas Katolik yang menekankan 

nilai-nilai: cinta akan kebenaran, keadilan sosial, kebebasan, keterbukaan, 

persaudaraan dan semangat pelayanan. Salah satu tujuan Universitas Katolik 

Soegijapranata adalah untuk menciptakan mahasiswa dengan tingkat kedewasaan 

pribadi dan moral yang tinggi. Sedangkan Universitas lain yang terakreditasi A 

memiliki tujuan yang relatif berbeda, yaitu Universitas diponegoro memiliki 

tujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan 

Unissula memiliki tujuan terselenggaranya proses rekonstruksi dan 

pengembangan iptek atas dasar nilai – nilai Islami secara konsisten dan 

berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat menuju 

masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.  

Selain itu Universitas Katolik Soegijapranata juga memiliki Pusat 

Pengembangan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang salah satu 

tujuannya adalah membantu mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian yang 

utuh agar menjadi manusia yang bermoral (Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas 



15 
 

Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, 2003). Selain itu Jurusan Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki misi mengembangkan kurikulum 

yang mempunyai core competence di bidang akuntansi dan sejalan dengan 

perkembangan dunia usaha sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran yang bermutu, terencana, tertib, dan konsisten untuk menghasilkan 

lulusan yang kompeten dan profesional. Sehingga lulusan dari jurusan akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata diharapkan akan menjadi akuntan yang 

profesional dan bermoral di masa mendatang. 

Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pra survey untuk 

mengetahui perilaku etis mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

dalam pengambilan keputusan bisnis dan profesi, yang dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada 30 mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi. Hasil 

pra survey selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 
       Hasil Pra Survey 

Variabel Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Empiris 

Median 
Teoritis 

Rata-rata 

Perilaku Etis 
- rendah 
- sedang 
- tinggi 

 

10 – 50 
10 – 23 
24 – 37 
38 – 50 

10 – 50 
 
 

30 32,1 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perilaku etis mahasiswa 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata dalam pengambilan keputusan 

bisnis dan profesi berada dalam tingkat sedang. Padahal dalam tujuan dari mata 

kuliah etika bisnis dan profesi adalah untuk memberikan penguasaan konsep, 
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analisis serta metode pertrimbangan etika dan moral dalam pengambilan 

keputusan bisnis dan profesi, sehingga mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata akan memiliki tingkat perilaku etis yang tinggi dalam pengambilan 

keputusan bisnis dan profesi (Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata, 2003). 

Hasil penelitian Stevens (1993) mengenai perbandingan evaluasi etis dari 

mahasiswa sekolah bisnis menunjukkan bahwa mahasiswa senior atau tingkat 

akhir cenderung lebih berorientasi atau bersikap etis dibandingkan dengan 

mahasiswa baru, hal ini disebabkan karena mahasiswa tingkat akhir lebih 

memahami etika yang sudah didapat di dalam mata kuliah yang bermuatan etika. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman etika bisnis dan profesi 

mempunyai pengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan profesi. 

Bedasarkan penelitian Stevens (1993) tersebut maka seharusnya dengan 

adanya mata kuliah etika bisnis dan profesi, mahasiswa akuntansi Universitas 

Katolik Soegijapranata memiliki tingkat perilaku etis yang tinggi dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan profesi, karena tujuan mata kuliah etika bisnis 

dan profesi adalah untuk membuat mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata memiliki tingkat perilaku etis yang tinggi dalam pengambilan 

keputusan bisnis dan profesi. 
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Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN ETIKA BISNIS 

DAN PROFESI TERHADAP PERILAKU ETIS MAHASISWA 

AKUNTANSI DALAM PENGAMBIAN KEPUTUSAN BISNIS DAN 

PROFESI (STUDI KASUS UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA)” 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat pemahaman etika bisnis dan profesi berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan profesi? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat 

pemahaman etika bisnis dan profesi memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

dalam pengambilan keputusan bisnis dan profesi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan masukan bagi para pendidik jurusan akuntansi Universitas 

Katolik Soegijapranata, dalam kaitannya dengan pengembangan pembelajaran 

etika bisnis dan profesi, sehingga mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata sebagai seorang calon akuntan tidak akan melakukan pelanggaran 

etika bisnis dan profesi di masa mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB  I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model 

penelitian, definisi operasional, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan mengenai  populasi dan sampel,  jenis data, 

metode pengumpulan data, serta desain analisis data atau uji 

hipotesis.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum responden serta 

analisis dari hasil penelitian  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang perlu 

disampaikan kepada pihak akademisi.  
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