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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Akuntansi merupakan salah satu ilmu dan teknik untuk mengadakan informasi 

yang bernilai serta tepat waktu. Informasi yang disediakan mengenai setiap kejadian 

dalam entitas maupun organisasi yang dapat berguna bagi pemangku kepentingan dalam 

menentukan keputusan yang akan diambil (Supriyono, 2018). Pendidikan akuntansi 

dapat diterima di perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi. Program studi 

akuntansi akan dilengkapi dengan Mata Kuliah Etika Profesi yang berguna bagi 

mahasiswa untuk menanamkan pemahaman nilai-nilai yang diperlukan dalam profesi 

akuntan. Mata Kuliah Etika Profesi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi 

akuntan profesional yang beretika tinggi. Ketika mahasiswa akuntansi lulus dari 

Perguruan Tinggi Pendidikan Profesi Akuntansi, maka akan menerima gelar profesional 

yang disebut Akuntan dan ketika telah menjadi akuntan publik bersertifikat maka 

seorang akuntan akan menyandang gelar (Certified Public Accountant, CPA) (Sihotang, 

2019). Seorang akuntan bertugas melakukan pencatatan dan pengolahan dari berbagai 

transaksi dan data keuangan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang di 

dalamnya berisikan informasi yang dapat berguna bagi para pengguna informasi tersebut. 

Laporan keuangan digunakan oleh (investor, calon investor, pemasok, pemberi 

pinjaman, karyawan, pemerintah, dll) untuk menjadi acuan dalam pengambilan 

keputusan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Menyusun kode etik bagi profesi akuntan 

yang secara garis besar dibagi menjadi lima. Kode etik menjadi tolak ukur profesionalitas 

seorang akuntan, maka dari itu kode etik akan selalu dijunjung tinggi dan dihormati oleh 

seluruh anggota profesi “akuntan”. 

Karakteristik profesi secara ideal: memiliki keterampilan dan keahlian khusus, 

berkomitmen moral yang tinggi, mengandalkan hidup dari profesi, pekerjaan yang 

diabdikan pada masyarakat, memiliki izin khusus, dan menjadi anggota dari suatu 

profesi. (Sihotang, 2019) Akuntan merupakan salah satu profesi yang pekerjaannya 

diabadikan pada masyarakat sehingga sangat diperlukan akuntan yang profesional dan 

dapat dipercaya, dengan kata lain seorang akuntan harus beretika.  

Etika berasal dari ethikos yang merupakan Bahasa Yunani Kuno didefinisikan 

“tumbuh dari kebiasaan”, dan arti etika berdasarkan KBBI berarti “ilmu yang berisi hal 
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benar dan salah serta hak dan tanggungan moral (akhlak)”. Etika tidak hanya melarang 

tetapi juga mendesak dan mengharuskan manusia memiliki perilaku yang sesuai dengan 

etika setempat yang berlaku. Etika dapat memberikan hasil berupa perilaku yang 

membawa berkat bagi masyarakat (Dewantara, 2018). Menurut KBBI, etis mengacu 

pada hubungan yang (sesuai) dengan etika yang disepakati. Dapat disimpulkan bahwa 

etis mengacu pada perilaku yang sesuai dengan etika setempat dan dapat membawa 

berkat bagi masyarakat. Maka dengan kata lain arti dari kata tidak etis mengacu pada 

perilaku yang menyimpang dari etika dan merugikan masyarakat. 

Praktik profesi yang tidak etis seperti praktik korupsi sudah tidak mengherankan 

lagi. Banyak akuntan yang turut membantu dalam pencucian uang, penipuan bahkan 

membantu memperburuk korupsi melalui didukungnya sebagian besar kesepakatan 

curang tersebut oleh Chartered Accountants (Bakre, 2007). Praktik profesi tidak etis 

akan berpengaruh terhadap kesejahteraan umum dari suatu bangsa, indikasi melunturnya 

nilai, norma, dan moral yang merupakan pembentuk fondasi masyarakat (Usman et al., 

2013). Dunia pendidikan seharusnya turut bertanggung jawab atas terjadinya praktik 

korupsi, karena seharusnya memang sudah menjadi tugas dunia pendidikan untuk 

menanamkan pemahaman nilai-nilai yang diperlukan dalam profesi akuntan. 

Penelitian mengenai akuntansi belakangan ini memperkenalkan karakteristik 

perilaku “gelap” dan dampak potensial terhadap perilaku curang dan tidak etis. Perilaku 

“gelap” dikenal sebagai “Dark Triad” yang terdiri dari narcissism, Machiavellianism, 

dan psychopathy. Ketiga perilaku “Dark Triad” dapat memberikan pengaruh secara 

independen, maupun secara bersamaan terhadap profesi akuntan (Bailey, 2019).  

Gangguan kepribadian narsis karena terjadinya suatu sikap maupun perilaku 

seseorang yang berlebih ketika memandang suatu kelebihan dari dirinya sendiri, yang 

menyebabkan munculnya fantasi-fantasi yang berlebih. Indikator utama dari kepribadian 

narsis adalah: mendominasi dari orang lain sehingga senang ketika dianggap menjadi 

seorang pemimpin, suka menampilkan kelebihannya dan menjadi pusat perhatian, 

merasa diri sendiri lebih baik dari orang lain, dan merasa berhak atas segala sesuatu 

(Limanago, 2020). Narcissism atau narsis digambarkan dengan kata “Entitlement” atau 

(hak). “Hak” dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa seseorang layak atau berhak atas 

hak istimewa tertentu (Durvasula, 2019). Hak tidak selalu berarti buruk karena dalam 

beberapa kasus, “hak” menjadi suatu alat untuk menciptakan akses yang setara. Selain 

“Entitlement”, narsis juga cenderung pada kepribadian yang mementingkan diri sendiri, 
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dan tidak peduli atau tidak berperasaan terhadap orang lain. Kepribadian narsis juga 

dicirikan sebagai cinta yang berlebihan pada diri sendiri, dan suka mengambil 

keuntungan dari seseorang atau sekelompok atau dalam situasi tertentu. 

Psychopathy atau psikopat merupakan sebuah gangguan kepribadian defisit 

emosional dan kurangnya hati nurani  (Bailey, 2017). Psikopat sebagai ilmu perilaku 

yang sesuai dengan studi mengenai kecurangan dan akuntansi forensik serta berpendapat 

bahwa mahasiswa akuntansi kurang terlatih dalam psikologi kecurangan (Bailey, 2017). 

Selain kurangnya hati nurani, psikopat juga cenderung tidak berperasaan, memiliki 

perasaan impulsif yang tinggi, penyesalan yang rendah, suka mencari sensasi, 

manipulatif, serta melakukan segala sesuatu untuk memenuhi setiap keinginan mereka 

dan biasanya psikopat terlihat dengan cerdas dan menawan. Psikopat dibagi menjadi dua, 

yang pertama disebut sebagai psikopat primer yang sifatnya cenderung berbohong, tidak 

memiliki belas kasihan, tidak berperasaan serta manipulatif. Psikopat yang kedua disebut 

sebagai psikopat sekunder yang sifatnya cenderung impulsif, tidak toleran terhadap 

kegagalan, cepat marah, serta kurang tujuan jangka panjang (Bailey, 2019).  

Kepribadian narsis dapat berpengaruh terhadap ethical judgement seorang 

akuntan karena orang yang berkepribadian narsis cenderung mementingkan diri sendiri 

dan juga dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Ketika CEO perusahaan memiliki 

kepribadian yang lebih narsistik, cenderung terlibat dalam memanipulasi akun supaya 

dapat menyajikan pendapatan yang lebih baik (Bailey, 2019). Kepribadian psikopat juga 

dapat mempengaruhi dua dari tiga faktor dari Fraud Triangle yaitu opportunity dan 

rationalization karena sifat egoisnya tinggi dan juga tidak memiliki rasa takut (Bailey, 

2017). 

Kepribadian narsis dan psikopat dapat berkaitan oleh berbagai hal, yang salah 

satunya adalah individualis, yang dibuktikan oleh pendapat dan penelitian terdahulu. 

Beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: individu dari Amerika Serikat, yang 

memiliki budaya lebih individualistik, memiliki skor narsis (NPI) yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan individu dari negara-negara Asia dan Timur Tengah, yang 

memiliki budaya lebih kolektivis (Vater et al., 2018), kepribadian narsis yang lebih besar 

diekspresikan oleh orang-orang dari budaya yang lebih individualistik (Foster et al., 

2003), selanjutnya beberapa sosiolog telah mencatat bagaimana budaya barat menjadi 

lebih narsistik, dan telah menghubungkannya dengan individualisme (Le, 2005). 

Individualis akan berkorelasi positif dengan kepribadian psikopat (Shou et al., 2021), 
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individualis adalah bentuk ringan dari kepribadian psikopat (Caldwell-Harris & 

Ayçiçegi, 2006). 

Semakin tingginya tingkat kepribadian narsis dan psikopat, maka akan semakin 

tinggi juga tingkat perilaku tidak etis, hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian 

terdahulu, diantaranya: dalam (Rijsenbilt & Commandeur, 2013) tingkat narsis yang 

tinggi berhubungan dengan perilaku tidak etis, kepribadian narsis dikaitkan dengan 

perilaku tidak etis baik dalam hal keuntungan dan reputasi (Avelino et al., 2017), 

(Stevens et al., 2012) kepribadian psikopat terlibat dalam berbagai contoh kesalahan dan 

perilaku yang tidak etis, “dalam lingkungan organisasi, kepribadian psikopat cenderung 

menemukan ekspresi dalam perilaku yang mementingkan diri sendiri, merusak 

organisasi, atau diam-diam tidak etis atau illegal, seperti manipulasi, penipuan, 

intimidasi, ancaman, paksaan, penipuan dan korupsi” dalam (Lingnau et al., 2017). 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian (Bailey, 2019) dengan judul The Joint 

Effects Of Narcissism And Psychopathy On Accounting Students’ Attitudes Towards 

Unethical Professional Practices yang menguji dampak dari kepribadian narsis dan 

psikopat mahasiswa akuntansi di Amerika Barat terhadap perilaku profesi tidak etis. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah kepribadian narsis berkorelasi dengan penerimaan 

perilaku tidak etis yang menguntungkan secara ekonomi, kepribadian narsis tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam penerimaan perilaku tidak etis yang menguntungkan 

secara ekonomi ketika kepribadian psikopat ditambahkan, kepribadian narsis berkorelasi 

secara positif terhadap penerimaan perilaku tidak etis yang meningkatkan wibawa, dan 

kepribadian narsis menjelaskan perbedaan dalam penerimaan perilaku tidak etis yang 

meningkatkan wibawa, ketika kepribadian psikopat ditambahkan.  

Penelitian yang menguji mahasiswa akuntansi ini dilakukan kembali di Kota 

Semarang, Indonesia dengan alasan karena terdapat perbedaan budaya di Amerika dan 

di Indonesia. Menurut Hofstede, perbedaan tersebut salah satunya adalah tingkat 

individualism atau tingkat individualis. Tingkat individualis di Amerika sebesar 91% dan 

di Indonesia sebesar 14%. Berdasarkan latar belakang perbedaan tingkat individualis 

serta kaitannya terhadap kepribadian narsis dan psikopat yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini diperkirakan dapat memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian 

di Amerika sebelumnya dan judul dari penelitian ini “Pengaruh Kepribadian Narsis 

Dan Psikopat Pada Mahasiswa Akuntansi Terhadap Praktik Profesi Yang Tidak 

Etis”. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepribadian narsis berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi? 

2. Apakah kepribadian narsis berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara non ekonomi? 

3. Apakah kepribadian psikopat berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi? 

4. Apakah kepribadian psikopat berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara non ekonomi? 

 

1.3 TUJUAN RISET 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh kepribadian narsis pada perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara ekonomi. 

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh kepribadian narsis pada perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara non ekonomi. 

3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh kepribadian psikopat pada perilaku tidak 

etis yang bermanfaat secara ekonomi. 

4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh kepribadian psikopat pada perilaku tidak 

etis yang bermanfaat secara non ekonomi. 

 

1.4 MANFAAT/ KONTRIBUSI RISET 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi teori 

a. Hasil dari penelitian bermanfaat memperluas wawasan pembaca mengenai 

pengaruh dari kepribadian narsis dan psikopat etis mahasiswa akuntansi dengan 

praktik profesi tidak etis.  

b. Penelitian ini dapat turut berkontribusi terhadap penelitian yang lebih lanjut.  



6 
 

 

2. Kontribusi praktek 

a. Bagi peneliti 

1) Hasil penelitian menjadi sarana bagi penulis untuk dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan mengenai penelitian. 

b. Bagi Universitas dan tenaga  pendidik 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi masukkan bagi Universitas dan 

tenaga pendidik untuk dapat berkontribusi dengan sungguh-sungguh dalam 

menanamkan moral mahasiswa akuntansi. 

  


