
 1

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan bisnis dewasa ini, implikasi-implikasi negatif dan tajamnya 

persaingan bisnis telah sedemikian menggejala. Dalam banyak hal pencapaian 

keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi suatu tujuan, sehingga berbagai 

hal yang dianggap menghalangi atau menghambat pencapaian keuntungan 

sebesar-besarnya tersebut harus ditiadakan. Selain itu ada pandangan lain yang 

menyatakan bahwa dunia bisnis adalah “ dunia lain “ dari kehidupan manusia, di 

mana mereka mempunyai standar moral tersendiri yang mempunyai cirri bersifat 

impersonal dan menyerupai permainan (Carr 1968 dalam Rahardjo 1995). Dengan 

adanya pendapat seperti itu, pelaku bisnis seringkali cenderung untuk 

mengabaikan dimensi moral dan etika dari bisnis itu sendiri. 

Dalam konteks profesi di bidang bisnis, bersama-sama dengan 

professional lainnya, akuntan mempunyai peran yang signifikan dalam operasi 

suatu peusahaan. Dalam perekonomian perusahaan diarahkan untuk mencapai 

tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sejalan prinsip efisiensi. 

Namun dalam mencapai tujuan tersebut pelaku bisnis seringkali menghalalkan 

cara tanpa peduli apakah tindakannya melanggar etika dalam berbisnis atau tidak. 

Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari 

keuntungan semata sehingga terjadi penyimpangan etis, meskipun perusahaan 

memiliki code of conduct dalam berbisnis yang harus dipatuhi seluruh organ 
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organisasi. Bisa dibayangkan bahwa dampak nyata akibat ketidakpedulian pelaku 

bisnis terhadap metika berbisnis adalah budaya korupsi yang semakin serius dan 

semakin merusak tatanan sosial budaya masyarakat. 

Dewasa ini akuntan telah menjadi salah satu profesi kunci dalam bidang 

bisnis. Oleh karena itu berbagai dimensi etika dalam bisnis harus menjadi 

perhatian serius para akuntan. Sebagaimana yang terjadi dalam profesi bisnis itu 

sendiri, belakangan ini etika akuntan juga telah menjadi issue yang banyak 

didikusikan dan dikaji secara ilmiah. Dengan tidak mengesampingkan issue-issue 

etika lain yang muncul sebelumnya, di Amerika Serikat maraknya issue etika ini 

antara lain dipicu oleh terjadinya crash pasar modal tahun 1987 (Chua dkk. 1994)  

Peristiwa ini seakan menjadi titik tolak bagi masyarakat untuk menuntut akuntan 

agar bekerja secara lebih profesional denagn mengedepankan integritas diri dan 

profesinya, sehingga laporan keuangan hasil audit yang dipublikasikan benar-

benar menyajikan informasi yang andal dan transparan. 

Penelitian tentang pengaruh gender dan perbedaan disiplin akademis 

sebelumnya telah banyak dilakukan yang salah satunya dilakukan oleh Jaka 

Winarna (2003) dengan hasil penelitian diperoleh bahwa ada perbedaan penilaian 

etika antara mahasiswa pria dan wanita. Dan penelitian yang dilakukannya juga 

memperoleh hasil bahwa terdapat adanya perbedaan disiplin akademis dalam 

penilaian etika dan calon pegawai kantor akuntan publik. Dan hasil yang lainnya  

diperoleh bahwa calon pegawai dari disiplin akademis akuntansi lebih cenderung 

mengevaluasi keputusan dan tindakan yang meragukan sebagai sesuatu yang 
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kurang etis dibandingkan dengan calon pegawai dari disiplin akademis yang 

lainnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cohen, Pant dan Sharp (1998) dengan hasil 

penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal penilaian etika 

yang dilakukan oleh akuntan publik pria dengan akuntan publik wanita. Dan 

penelitian yang dilakukannya juga memperoleh hasil bahwa terdapat adanya 

perbedaan disiplin akademis dalam penilaian etika oleh akuntan publik pria dan 

akuntan publik wanita. 

Dari hasil penelitian di atas, maka penelitian ini akan mereplikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti yaitu Jaka Winarna (2003) dan 

Cohen, Pant dan Sharp (1998) di atas dengan mengambil responden pada 

mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Katholik 

Soegijapranata (UNIKA) Semarang dan Universitas Sultan Islam Agung 

(UNISSULA) Semarang. Alasan pemilihan responden didasarkan untuk 

memudahkan memperoleh data, informasi, keterbatasan waktu serta keterbatasan 

biaya. Selain itu, ketiga universitas tersebut tergolong baik yang diindikasikan 

dengan nilai akreditasi perguruan tinggi untuk fakultas ekonomi terutama program 

studi akuntansi bernilai “A”. Responden yang dijadikan sampel adalah mahasiswa 

fakultas ekonomi (baik jurusan program studi akuntansi, pajak maupun 

manajemen) yang pernah memperoleh mata kuliah etika bisnis, sehingga dianggap 

mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kuesioner nantinya.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka penelitian ini akan 

mengambil judul : “:Pengaruh Gender Dan Perbedaan Disiplin Akademis 
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Terhadap Penilaian Etika Oleh Mahasiswa (Studi Empiris Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UNIKA, UNDIP dan UNISSULA)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan beikut ini: 

1. Apakah gender mempengaruhi penilaian etika bisnis yang dilakukan? 

2. Apakah latar belakang disiplin akademis yang berbeda menyebabkan adanya 

perbedaan dalam membuat penilaian etika bisnis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji kemungkinan adanya pengaruh gender dalam penilaian etika 

yang ada di antara para mahasiswa.  

2. Untuk menguji adanya perbedaan dalam hal penilaian etika mahasiswa dari 

disiplin akademis akuntansi dengan mahasiswa dari disiplin akademis non 

akuntansi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi gambaran 

mengenai perbedaan etika bisnis dan disiplin akademis yang dimiliki pada 

para mahasiswa dibandingkan dengan etika bisnis dan disiplin akademis yang 

dimiliki pada para mahasiswi, sehingga para mahasiswa-mahasiswi dapat 

mengetahui perbedaan etika bisnis dipandang dari segi gender. 
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2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk 

mempertimbangkan penerimanaan pegawai pria atau wanita ketika 

dihadapkan pada masalah etika dan disiplin akademis. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan bagi perusahaan-

perusahaan yang memperhatikan etika dan disiplin kerja pegawai penerimaan 

(seleksi) pegawai.  

3. Bagi Akademis  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan 

pendidikan etika untuk kepentingan mahasiswa, sehingga dengan baiknya 

etika mahasiswa mampu mengangkat citra perguruan tinggi (UNIKA, UNDIP 

dan UNISSULA) di masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan tentang perbandingan perspesi mahasiswa-

mahasiswi UNIKA, UNDIP dan UNISSULA dalam menanggapi hal-hal yang 

berkaitan dengan etika bisnis dan disiplin akademis mahasiswa-mahasiswi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu : 

Bab I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah penilitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka piker penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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Bab II LANDASAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berisi tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

relevan sapai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran 

umum objek penilitian, definisi dan pengukuran variable yang diperlukan 

dalam penelitian ini, dan mtode analisis data. 

Bab IV HASIL DAN ANALISI DATA 

Berisi tentang hasil dan analisis data yang akan menguraiakan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penilitian ini. 

Bab V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi  dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 
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