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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Etika merupakan sebuah hal penting yang tidak bisa hilang dalam kehidupan 

manusia. Setiap profesi memiliki kode etik tertentu agar pemilik profesi dapat bekerja 

sesuai dengan norma di masyarakat. Etika dalam sebuah profesi dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. Menurut O’Leary dan Cotter (2000) menyatakan etika adalah 

salah satu isu yang penting untuk dibahas dalam setiap diskusi yang memiliki kaitan 

dengan profesionalisme dalam akuntansi dan auditing. Dalam profesi akuntan publik, perlu 

seorang akuntan harus dapat memenuhi standar kode etik yang telah ditetapkan oleh 

AICPA. Menurut Bulutoding dan Paramitasari (2017) untuk menentukan apakah seorang 

akuntan memiliki integritas dan kredibilitas sebagai akuntan yang profesional dilihat dari 

perilaku etis yang dimiliki orang tersebut. Integritas dan kredibilitas diperlukan karena 

profesi akuntan sangat rentan terhadap kecurangan. Tidak sedikit terjadi kasus skandal 

besar mengenai masalah keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang 

melibatkan kantor akuntan ternama serta tokoh pelaku akuntan internasional. Seorang 

auditor dikatakan memiliki perilaku etis apabila melakukan pekerjaannya dengan baik dan 

benar sesuai dengan kode etik profesi akuntan yang berlaku (Bulutoding dan Paramitasari, 

2017). Perilaku dalam profesi akuntansi begitu penting untuk dipelajari dengan diimbangi 

menggunakan pertimbangan etis. Hal tersebut disebabkan karena kepercayaan dan perilaku 

pada individu memiliki kaitan terhadap penilaian profesional (Elias and Farag 2010). 
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Banyaknya kasus pelanggaran etika dalam masalah keuangan yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan besar yang melibatkan kantor akuntan ternama memberikan 

dampak bagi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan yang lambat laun semakin 

menurun (Aziz, 2015). Kasus pelanggaran kode etik oleh profesi akuntan yang terjadi di 

Indonesia mengundang keinginan saya untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa 

terhadap etika akuntan publik yang terjadi di Indonesia. Apakah sikap – sikap tertentu 

mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam menilai pelanggaran dalam profesi akuntan 

publik.  

Contoh kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan besar yang 

melibatkan KAP ternama yakni kasus Enron dan KAP Arthur Andersen yang telah 

melakukan pelanggaran kode etik yang seharusnya dijadikan pedoman untuk bekerja sesuai 

dengan norma yang berlaku. Menurut informasi yang dilansir dari jurnal Comunale, 

Sexton, dan Gara (2006) pada tahun 2001 terungkap bahwa perusahaan Enron memiliki 

banyak hutang yang ditutupi. Perbuatan tersebut melibatkan seorang akuntan publik  Arthur 

Andersen yang membantu memanipulasi laporan keuangan perusahaan Enron menjadi 

terlihat menguntungkan bagi investor dan stakeholder dengan menurunkan jumlah 

kewajiban yang ada termasuk menghilangkan hutang dalam jumlah besar. Hal tersebut 

menyebabkan harga saham Enron menurun drastis sekitar $ 34 per saham pada 16 Oktober 

2001 menjadi beberapa sen dolar per share pada 28 November 2001. Tidak hanya kasus 

perusahaan enron, KAP Arthur Andersen diduga juga memiliki keterlibatan dalam skandal 

akuntansi yang terjadi dalam perusahaan perusahaan besar seperti Bank of Credit and 

Commerce International, WorldCom, International, American International Group (AIG), 
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Satyam Computer Services, Baptist Foundation of Arizona, Kanebo Limited, Parmalat, 

Qwest Communication, Sunbeam, Tyco 3, Satyam Computer, dsb yang akhirnya 

menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan - perusahaan tersebut. 

Kasus pelanggaran etika lainnya dilakukan oleh akuntan publik Drs. Petrus Mitra 

Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan. Pelanggaran 

yang dilakukan yakni melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT 

Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 

2004. Hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran atas pembatasan penugasan audit 

umum.  Atas pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Sri Mulyani 

Indrawati membekukan Izin Akuntan Publik kepada Drs. Petrus Mitra Winata selama dua 

tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007 (Ardiani, Hasan, dan Hardi, 2015). 

Tidak terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan merupakan salah satu 

penyebab Bank Lippo melakukan pelaporan keuangan ganda pada tahun 2002 (Primasari, 

2014). Bapepam menemukan tiga versi laporan keuangan yang berbeda untuk periode 30 

September 2002. Pada ketiga versi laporan keuangan tersebut yang sungguh-sungguh telah 

diaudit dan dicantumkan ”opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang 

disampaikan pada 6 Januari 2003. Yang bagaimana dalam laporan tersebut disampaikan 

adanya penurunan AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp 1,42 T, total aktiva Rp 

22,8 T, rugi bersih sebesar Rp 1,273 T dan CAR sebesar 4,23 %. Pada laporan keuangan 

yang diiklankan pada 28 November 2002 ditemukan kelalaian manajemen dengan 

mencantumkan kata audit. Pada kenyataannya laporan keuangan tersebut belum diaudit dan 

angka yang tercatat pada waktu diiklankan adalah AYDA sebesar Rp 2,933 T, aktiva 
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sebesar Rp 24,185 T, laba bersih tercatat Rp 98,77 M, dan CAR 24,77 %. Laporan yang 

pertama  ditujukan untuk  publik dan diiklankan melalui media massa pada 28 November 

2002. Laporan kedua  ditujukan kepada BEJ pada 27 Desember 2002. Sedangkan laporan 

keuangan yang  ketiga disampaikan oleh akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja 

dengan Ruchjat Kosasih sebagai auditor dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo 

pada 6 Januari 2003. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Prabowo dan Widanaputra (2018) yang dilakukan di Bali dengan sampel 200 orang 

mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Udayana. Penelitian tersebut memiliki tujuan 

untuk mengetahui apakah idealisme, love of money dan machiavellian sebagai variabel 

independen memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang etika 

akuntan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo dan Widanaputra (2018) 

menyatakan love of money berpengaruh negatif pada persepsi etis. Machiavellian 

berpengaruh negatif pada persepsi etis. Idealisme berpengaruh positif pada persepsi etis. 

Persepsi etis tentang etika akuntan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Idealisme, love 

of money, dan sifat machiavellian. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pada era 

sekarang ini, tidak sedikit jumlah mahasiswa lulusan akuntansi. Oleh karena itu melalui 

penelitian ini, kita dapat mengetahui persepsi mahasiswa yang bertentangan dengan kode 

etik profesi akuntan. Dengan ini, kita dapat menghimbau supaya suatu saat mahasiswa 

dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai akuntan sesuai dengan kode etik profesi 

yang berlaku. Penelitian mengenai persepsi etis penting untuk dilakukan karena etika 

adalah hal yang penting dan menjadi pedoman untuk individu dalam berperilaku. Apabila 
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banyak terjadi masalah terhadap etika akuntan, maka akan timbul banyak permasalahan 

dalam perusahaan yang merugikan berbagai pihak. Penelitian ini perlu dilakukan kembali 

karena ditemukan hasil pada penelitian lain yang berbeda dari penelitian yang dilakukan 

oleh Prabowo dan Widanaputra (2018). Penelitian penelitian mengenai pengaruh idealisme, 

sifat machiavellian, love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi tentang etika 

akuntan memiliki hasil belum konklusif. Idealisme tidak berpengaruh terhadap persepsi 

mahasiswa tentang etika akuntan dan love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi 

etis mahasiswa (Ismanto dan Fitriasari, 2019). Sugiantari (2016) mengungkapkan bahwa 

idealisme memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Wade, Kepramareni, dan Pramesti (2013) menyatakan bahwa love of 

money tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Menurut Prabowo 

dan Widanaputra (2018) menyatakan bahwa sifat machiavellian memiliki pengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa tentang etika akuntan. Penelitian lainnya menyatakan 

bahwa sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 

(Wade, Kepramareni, dan Pramesti, 2013). Melalui beberapa penelitian tersebut terbukti 

bahwa penelitian mengenai pengaruh idealisme, sifat machiavellian, love of money 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang etika akuntan. 

Alasan Peneliti mengambil variabel personality secara beragam karena keempat 

variabel tersebut menunjukkan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat memberikan 

hasil yang berbeda antar variabel. Personality idealisme dan locus of control memberikan 

sudut pandang yang positif sedangkan machiavellian dan love of money akan memberikan 

sudut pandang yang negatif. Peneliti menggunakan variabel personality untuk memprediksi 
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perilaku etis. Variabel personality merupakan unsur penting yang memberikan panduan 

bagi seseorang untuk menentukan sikap terhadap sebuah perilaku etis.  

Love of money merupakan variabel independen dalam penelitian ini.  Love of money 

adalah perilaku seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang secara berlebih. Setiap 

orang tentunya memerlukan uang untuk bertahan hidup, orang yang memiliki love of money 

tinggi akan melakukan cara apapun untuk memperoleh uang. Oleh karena variabel love of 

money dapat mempengaruhi persepsi etis. Peneliti memilih variabel love of money untuk 

melihat bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika akuntan. Apakah 

responden akan cenderung setuju dengan perilaku akuntan yang tidak etis atau sebaliknya.  

Sifat machiavellian juga merupakan variabel yang dapat mempengaruhi persepsi 

etis. Machiavellian adalah kecenderungan yang membuat seseorang untuk memiliki sifat 

manipulatif. Seseorang yang memilliki sifat machiavellian yang tinggi akan berbahaya 

apabila menjadi seorang akuntan karena pada dasarnya orang machiavellian memiliki sifat 

yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sifat tersebut akan menyebabkan 

seseorang untuk berperilaku tidak etis. Karena itu dengan variabel ini, peneliti ingin melihat 

apakah mahasiswa dengan machiavelian tinggi akan setuju dengan perilaku akuntan yang 

tidak etis atau malah sebaliknya. 

Idealisme adalah suatu sikap memiliki anggapan bahwa tindakan yang benar akan 

menghasilkan konsekuensi berdasarkan hasil yang diharapkan. Orang idealis akan sangat 

menjunjung tinggi kebenaran dan mengupayakan agar tindakannya tidak merugikan orang 

lain. Variabel ini dapat mempengaruhi persepsi etis. Secara logika, orang dengan idealisme 

tinggi akan cenderung tidak setuju dengan perilaku akuntan yang tidak etis. Maka dari itu, 
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peneliti ingin membuktikan apakah logika pikir tersebut benar adanya atau malah 

sebaliknya. 

Variabel idealisme, love of money dan machiavellian diambil dari Prabowo dan 

Widanaputra (2018). Lalu sebagai pembeda menambahkan variabel locus of control 

sebagai variabel independen berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Trevino and 

Youngblood 1990), menyatakan bahwa locus of control memiliki hubungan yang kuat 

terhadap pengambilan keputusan etis seseorang. Locus of control adalah perspektif yang 

dimiliki seseorang mengenai suatu keadaan dimana orang tersebut merasa mampu atau 

tidak dalam mengendalikan perilaku yang ada dalam dirinya (Rotter, 1990). Locus of 

control adalah niat yang dimiliki oleh seorang individu dalam mengendalikan setiap 

peristiwa yang terjadi. Locus of control merupakan kemampuan yang dimiliki individu 

dalam mengendalikan berbagai kejadian yang terjadi, baik lingkungan mereka akan 

mendukung atau bahkan melakukan penolakan (Dwirandra 2013). Secara logika semakin 

tinggi tingkat locus of control yang dimiliki mahasiswa maka tingkat persepsi etis 

mahasiswa tersebut akan tinggi. Dengan tingkat locus of control yang tinggi, seseorang 

dapat memiliki pengendalian diri yang baik untuk mengatur tindakan dan perbuat di dalam 

dirinya. Hal tersebut telah menggambarkan persepsi etis yang tinggi. Oleh karena itu 

peneliti ingin melihat bagaimana pandangan mahasiswa dengan locus of control yang tinggi 

dalam memandang perilaku akuntan yang tidak etis. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ditetapkan judul penelitian “Pengaruh 

Idealisme, Love of Money, Sifat Machiavellian dan Locus of Control Terhadap Persepsi 

Etis Mahasiswa tentang Etika Akuntan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah idealisme berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi etis mahasiswa 

tentang etika akuntan 

2. Apakah love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

tentang etika akuntan 

3.  Apakah sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

tentang etika akuntan 

4. Apakah locus of control internal dan eksternal berpengaruh signifikan positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa tentang etika akuntan 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah idealisme berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis 

mahasiswa tentang etika akuntan. 

2. Mengetahui apakah love of money berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

etis mahasiswa tentang etika akuntan. 

3. Mengetahui apakah sikap machiavellian berpengaruh positif signifikan terhadap 

persepsi etis mahasiswa tentang etika akuntan. 

4. Mengetahui apakah locus of control berpengaruh signifikan positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa tentang etika akuntan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis:  

Untuk progdi Akuntansi Unika Soegijapranata penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan perhatian para pihak pengajar untuk mempersiapkan mahasiswa akuntansi 

sebagai seorang professional di masa depan.    

2.  Manfaat riset:  

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan ide atau saran bagi penelitian 

berikutnya yang akan meneliti tentang persepsi mahasiswa mengenai etika akuntan. 
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1.5 Kerangka Pikir 
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Etika merupakan sebuah hal penting yang 

tidak bisa hilang dalam kehidupan 

manusia. Setiap profesi memiliki kode etik 

tertentu agar pemilik profesi dapat bekerja 

sesuai dengan norma di masyarakat. Etika 

dalam sebuah profesi dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 

Tidak sedikit terjadi kasus mengenai 

permasalahan etika yang dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan besar yang 

melibatkan kantor akuntan ternama 

serta tokoh pelaku akuntan 

internasional.  

Contoh kasus pelanggaran etika yang 

dilakukan oleh perusahaan besar yang 

melibatkan KAP ternama yakni kasus 

Enron dan KAP Arthur Andersen yang 

telah melakukan pelanggaran kode 

etik. Perusahaan Enron memiliki 

banyak hutang yang ditutupi. Oleh 

karena itu, Arthur Andersen membantu 

memanipulasi laporan keuangan 

perusahaan Enron menjadi terlihat 

menguntungkan bagi investor dan 

stakeholder dengan menurunkan 

jumlah kewajiban yang ada termasuk 

menghilangkan hutang dalam jumlah 

besar. 

Kasus pelanggaran kode etik oleh 

profesi akuntan yang banyak terjadi, 

mengundang keinginan saya untuk 

mengetahui bagaimana persepsi 

mahasiswa terhadap etika akuntan publik 

yang terjadi. Apakah sikap - sikap tertentu 

mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam 

menilai pelanggaran dalam profesi akuntan 

publik.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I -  Pendahuluan  

Bab I terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II -  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Bab II membahas mengenai tinjauan literatur yang berisi tentang teori-teori serta konsep 

dari variabel penelitian , dan pengembangan hipotesis.  

BAB III - Metode Penelitian  

Bab III berisi mengenai objek beserta lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

model penelitian dan persamaan statistik serta penerimaan dan penolakan hipotesis. 

Bab IV berisi mengenai karakteristik responden, gambaran umum responden, uji validitas 

dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan. 

Bab V berisi mengenai keterbatasan penelitian, saran dan implikasi penelitian. 

 

 

 

 


