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BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Etika pada saat ini bukan lagi suatu hal yang baru bagi mahasiswa akuntansi,

akan tetapi banyak sekali mahasiswa yang salah mengartikan apa itu etika. Bukan hanya

itu, namun ada juga yang memandang arti etika hanya sebelah mata saja. Tidak memahami

secara dalam apa arti etika yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa etika merupakan hal

penting bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan, terlebih bagi seorang yang berprofesi

dalam bidang akuntansi. Untuk seorang akuntan, etika lebih dikenal dengan kode etik

akuntan.

Kode etik akuntan dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dimana

seorang akuntan eksternal atau akuntan yang berpraktik melayani publik harus

menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prinsip dasar etika dan kerangka konseptual

(identifikasi, evaluasi, dan mengatasi) yang sudah ditetapkan. Hal tersebut nantinya akan

berguna jika menghadapi suatu permasalahan mengenai etika. Yang dimana akuntan

eksternal akan memperkirakan situasi yang kemungkinan akan muncul dan sudah terjadi

(IAPI 2020).

Etika profesi akuntan memiliki peran penting dalam terjadinya kasus-kasus yang

melibatkan seorang akuntan. Seperti yang sudah diketahui dan beritanya yang sangat

populer mengenai kasus pelanggaran etika yakni kasus SNP Finance yang melibatkan

Deloitte. Yang dimana diketahui bahwa Deloitte tidak menjalankan kewajibannya sebagai

auditor sesuai kode etik yang dimiliki oleh masing-masing akuntan. Hal tersebut

dicerminkan dari tidak terlaksananya prinsip dasar etika sehingga menimbulkan dampak

yang merugikan Deloitte. Dengan demikian, dalam menjalankan pekerjaannya seorang

akuntan harus bersikap sesuai prinsip dasar etika yang berlaku (IAPI 2020).
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Kasus tersebut akan menimbulkan persepsi dalam diri mahasiswa yang nantinya

akan bekerja pada bidang yang sama. Maka hal ini menjadi poin penting untuk mengetahui

bagaimana persepsi yang dihasilkan mahasiswa akuntansi dan bagaimana respon tentang

etika profesi seorang akuntan eksternal. Hal tersebut perlu dilakukan karena masing-

masing mahasiswa mempunyai persepsi yang berbeda dengan cara pikir yang berbeda

juga. Supaya jika sudah berada di dunia kerja, para akuntan siap untuk mengambil

keputusan sesuai dengan etika yang sudah ada. Terdapat beberapa hal yang dapat

mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi tentang etika profesi seorang akuntan

eksternal. Hal tersebut diantaranya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual,

kecerdasan spiritual, penalaran moral, dan gender. Masing-masing dari hal-hal tersebut,

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap persepi mahasiswa.

Kecerdasan emosional adalah kemampuan dalam mengontrol tingkat emosi yang

terjadi dalam berbagai kondisi tertentu yang biasanya datang secara tiba-tiba. Kecerdasan

emosional banyak memberikan dampak terhadap suatu permasalahan yang ada. Menurut

Salovey dan Mayer 1990 dalam (Tikollah, Triyuwono, and Ludigdo 2006) kecerdasan

emosional adalah potensi yang dimiliki dalam mengontrol emosi untuk bagaimana

selanjutnya emosi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir.

Dan ada juga tahap-tahap kecerdasan emosi menurut Salovey dan Mayer 1990 dalam

(Tikollah, Triyuwono, and Ludigdo 2006) yaitu merasakan, menyampaikan, memahami,

dan mengelola. Kecerdasan emosional tentunya juga dapat memberikan manfaat bagi

individu dalam menghadapi permasalahan ataupun cara berfikir.

Selain kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual juga berpengaruh kepada

persepsi mahasiswa akuntansi perihal etika profesi akuntan, Goleman 2000 dalam (Anam

and Ardillah 2016). Kecerdasan intelektual seringkali dikenal dengan istilah IQ. Menurut

Riggio 2000 dalam (Trihandini 2005), kecerdasan intelektual ini merupakan suatu
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kemampuan yang dimiliki seseorang guna mempelajari suatu hal menggunakan alat-alat

berpikir. Dalam hal ini kecerdasan intelektual sudah dimiliki masing-masing orang sejak

lahir dan setiap individu memiliki IQ yang berbeda-beda. Maka dari itu setiap persepsi

masing-masing mahasiswa akuntansi perihal kode etik akuntan juga akan berbeda (Yani

2011).

Selain kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, ada kecerdasan lain

yang juga penting yakni kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual awal ditemukan oleh

Danah Zohar dan Ian Marshall pada pertengahan tahun 2000 (Wijaya and Sari 2019).

Menurut (Tikollah, Triyuwono, and Ludigdo 2006), kecerdasan spiritual adalah

kecerdasan dalam menempatkan makna nilai dalam hidup dan perilaku manusia dalam

lingkup yang lebih luas dan menilai perilaku seseorang mana yang baik dibandingkan

orang lain. Dalam hal ini kecerdasan spiritual juga turut serta mempunyai pengaruh

terhadap persepsi seorang mahasiswa akuntansi tentang etika profesi akuntan.

Kemudian terdapat penyebab lain yang berpengaruh terhadap persepsi seorang

mahasiswa akuntansi tentang etika profesi akuntan yaitu penalaran moral. Dalam hal ini

persepsi mahasiswa yang menggunakan penalaran moral menjadi sangat penting untuk

mempersiapkan langkah awal cara pandang masing-masing mahasiswa akuntansi tentang

etika profesi akuntan, karenanya setiap orang memiliki penalaran moral yang berbeda (Al-

Fithrie 2015).

Selain faktor-faktor tersebut terdapat gender sebagai faktor lain yang

berpengaruh terhadap perbedaan persepsi seorang mahasiswa akuntansi tentang etika

profesi akuntan. Perbedaan gender akan mempengaruhi persepsi mahasiswa karena

masing-masing gender memiliki jalan pemikiran yang berbeda. Bahkan untuk sesama

gender bisa juga berbeda persepsi.  Namun ada juga perbedaan gender yang tidak memiliki

pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai kode etik akuntan. Menurut (Priambudi
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2014), bahwa mahasiswa laki-laki cara pikir atau persepsinya lebih menggunakan logika,

sedangkan dengan mahasiswa perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan, maka

dari itu perbedaan gender memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi. Menurut

(Mutmainah 2007) dan (Nugroho 2008), gender tidak memberikan pengaruh terhadap

persepsi. Oleh sebab itu perlu adanya dilakukan penelitian kembali apakah gender akan

mempengaruhi persepsi atau tidak.

Dengan demikian, penelitian ini nantinya akan menjadi pengetahuan baru yang

menyampaikan bahwa pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual,

kecerdasan spiritual, penalaran moral, dan gender dapat mempengaruhi persepsi seorang

mahasiswa akuntansi tentang etika profesi akuntan. Maka perlu dilakukannya penelitian

pada setiap mahasiswa akuntansi mengenai persepsi dari sudut pandang mereka.

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi supaya lebih

memahami dan kemudian dapat melaksanakan atau menerapkan etika profesinya serta

bekerja melaksanakan tanggungjawabnya secara professional sebagai akuntan.

Penelitian ini replikasi dari (Wijaya and Sari 2019) dengan perbedaan tempat

penelitian dan menambahkan penalaran moral dan gender sebagai variabel independen.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji “Pengaruh Kecerdasan Emosional,

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, Penalaran Moral, Dan Gender Terhadap

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Profesi Akuntan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa

akuntansi mengenai etika profesi akuntan?
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2. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa

akuntansi mengenai etika profesi akuntan?

3. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa

akuntansi mengenai etika profesi akuntan?

4. Apakah penalaran moral berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi

mengenai etika profesi akuntan?

5. Apakah wanita cenderung memiliki persepsi yang lebih baik mengenai etika profesi

akuntan dibanding pria?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap persepsi

mahasiswa akuntansi mengenai etika profesi akuntan?

2. Menguji apakah kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap persepsi

mahasiswa akuntansi mengenai etika profesi akuntan?

3. Menguji apakah kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa

akuntansi mengenai etika profesi akuntan?

4. Menguji apakah penalaran moral berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa

akuntansi mengenai etika profesi akuntan?

5. Menguji apakah wanita cenderung memiliki persepsi yang lebih baik mengenai etika

profesi akuntan dibanding pria?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :
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1. Bagi mahasiswa akuntansi, dapat memberikan masukan mengenai pentingnya

kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, penalaran moral,

serta perbedaan gender yang mempengaruhi persepsi tentang etika profesi akuntan.

2. Bagi para peneliti lain, dapat digunakan untuk referensi tentang pengaruh persepsi

mahasiswa mengenai etika profesi akuntan dikarenakan ada penyebab dari beberapa

faktor.

3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan yang selama ini belum diketahui.

1.5. Kerangka Pikir

Variabel yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini

adalah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, penalaran

moral, dan gender. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah persepsi

mahasiswa akuntansi mengenai etika profesi akuntan eksternal.

Jika mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi maka dalam penyampaian

pemahaman mengenai etika profesi akuntan eksternal akan berdasarkan pengendalian

emosional masing-masing sehingga tidak menghasilkan persepsi yang minimalis.

Sedangkan jika mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi maka ilmu yang

disampaikan terserap dengan maksimal sehingga dalam menyampaikan persepsi

Gender  (X5)

+

Kecerdasan spiritual  (X3)

Penalaran moral  (X4)

+

+

Kecerdasan emosional  (X1)

Kecerdasan intelektual  (X2)

Persepsi mahasiswa
akuntansi mengenai
etika profesi akuntan

eksternal (Y)

+

+
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mengenai etika profesi akuntan eksternal sesuai dengan apa yang sudah dipahami dalam

kegiatan perkuliahan. Kemudian jika mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi akan

berpengaruh terhadap masalah yang dihadapi dan penyampaian persepsi menjadi rasional

dan dapat diterima dengan baik karena sikap toleransi, pola pikir kritis dan terbuka yang

sangat tinggi. Selain kecerdasan-kecerdasan tersebut, jika mempunyai penalaran moral

yang tinggi maka dalam menghadapi masalah harus memahami masalah tersebut terlebih

dahulu sebelum mencari solusi yang nantinya dalam menyampaikan persepsi sesuai

dengan hasil penalaran. Serta perbedaan pria dan wanita dapat dilihat dari perilaku dan

pola pikir, sehingga ada kemungkinan besar wanita akan menyampaikan pemahaman

mengenai etika profesi akuntan eksternal sesuai pola pikir dan pemahaman yang

didapatkan dibanding pria.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 - Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang tentang etika profesi akuntan sehingga peneliti dapat

menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab 2 - Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi teori - teori dan konsep yang berkatian dengan penelitian ini dan

pengembangan hipotesis.

Bab 3 - Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan metode – metode yang digunakan untuk penelitian dan

model pengujian atas data yang diperoleh.

Bab 4 - Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai analisis hasil dari pengolahan data yang diproleh dan

pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan;
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Bab 5 - Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran untuk peneliti

selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran


