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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Manusia adalah makhluk sosial dalam hal ini manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan 

orang lain maka dengan adanya hal tersebut etika sangat dibutuhkan seseorang dalam 

bersosialisasi, berorganisasi dan bermasyarakat. Etika ini sangat penting karena etika 

dibutuhkan dan juga dirasakan seseorang dirasakan ketika unsur etis dalam pendapat 

seseorang berbeda dengan pendapat orang lain, sehingga manusia harus mematuhi dan 

menaati etika yang ada untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan (Kurniawan, 

2017). Etika sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam kehidupan seseorang. 

 Persepsi adalah bagaimana cara seseorang untuk melihat suatu keadaan. Persepsi setiap 

orang berbeda-beda anatar satu dengan yang lain karena adanya perbedaan mengenai 

lingkungan, adat istiadat dan apa yang didapat selama hidupnya juga berbeda. Persepsi etis 

adalah cara pandang seseorang mengenai suatu tindakan apakah tindakan yang dilakukan 

etis atau tidak. Faktor yang dapat berpengaruh dalam persepsi etis ini ada dua yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah pendidikan etika bisnis mahasiswa 

akuntansi dan juga untuk faktor internalnya mengenai love of money, machiavellian dan 

idealisme. 

 Profesi seorang akuntan juga membutuhkan suatu etika. Profesi akuntan ini 

membutuhkan etika yang berguna untuk menjaga kredibilitas seorang akuntan. Dalam 

profesi akuntan ini juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Jika dalam profesi ini 

semakin banyak pelanggaran yang terjadi maka orang-orang akan tidak mempercayai 

profesi seorang akuntan dan dapat  menurunkan kredibilitas seorang akuntan. 

 Kasus terbesar mengenai profesi akuntan yaitu kasus Enron yang merupakan salah satu 

perusahan yang terbesar didunia. Perusahaan ini melakukan pelanggaran dibantu dengan 

KAP Arthur Anderson dengan memanipulasi laporan keuangan supaya pihak eksternal 

perusahaan mengetahui bahwa perusahaan Enron ini baik-baik saja dan supaya banyak 

pihak mau untuk melakukan Kerjasama dengan perusahaan Enron ini dengan cara saham 

perusahaan tersebut dibuat sangat tinggi. KAP ini juga menghilang dokumen-dokumen 

untuk menghilangkan jejak (Prabowo, 2018). 
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 Kasus-kasus mengenai pelanggaran atau penyimpangan mengenai profesi akuntan 

maka etika dapat meminimalisir perilaku penyimpangan pada profesi seorang akuntan 

karena etika dapat mengajarkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan moral dan norma 

yang ada. Maka etika sangat penting diterapkan oleh mahasiswa akuntansi agar menjadi 

akuntan yang memiliki karakter yang etis. Konflik kepentingan dan persaingan harus 

membuat seorang akuntan memiliki nilai etis dan menjunjung tinggi kejujuran. 

 Pendidikan mengenai etika harus menjadi pelajaran bagi mahasiswa yang akan 

memasuki profesi akuntan. Pemahaman tentang etika ini membawa keuntungan bagi 

mahasiswa di masa depan menurut Normadewi dalam (Prabowo, 2018). Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk sosialisasi masalah etika akuntansi yang sangat dibutuhkan, hal ini 

diharapkan agar pemahaman mengenai etika sebagai modal awal untuk persepsi profesi. 

Menurut Normadewi dalam (Prabowo, 2018) penelitian dan sosialisasi terkait etika kepada 

mahasiswa akuntansi sangat penting dilakukan. 

 Profesi seorang akuntan sangat dekat atau memiliki keterkaitan dengan uang. Uang 

dapat menjadi sesuatu yang positif dan juga negatif. Dalam hal positif ini uang bisa dijadikan 

motivasi oleh seseorang untuk bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang yang lebih 

banyak. Maka uang bisa menjadi motivator untuk seseorang. Untuk hal yang negatifnya 

uang dijadikan seseorang untuk mengukur kekayaan seseorang dan juga uang menjadi tolak 

ukur apakah orang tersebut sukses atau tidak. Maka dengan sifat tersebut, individu akan 

menilai apapun dengan uang. Love of money bisa digunakan untuk menilai subjektifitas 

perasaan seseorang pada uang. 

 Machiavellian kepribadian yang dapat berpengaruh pada persepsi etis. Machiavellian 

ini tindakan seseorang yang memiliki keterkaitan hubungan personal, moral dan komitmen 

yang rendah. Sifat machiavellian adalah manipulatif dalam mencapai tujuannya. 

Machiavellian suatu proses yang dimana bisa memanipulasi seseorang untuk bisa 

mendapatkan suatu upah yang lebih sementara yang lain mendapatkan upah yang 

sesungguhnya dan tidak melakukan manipulasi (Kurniawan, 2017).  

 Faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi persepsi etis adalah idealisme. 

Tinggi dan rendahnya idealisme seseorang dengan yang lainnya berbeda karena seseorang 

mempunyai cita-cita dan keinginan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain 

berbeda-beda. Seorang idealisme ini mempunyai cita-cita atau keinginan yang dingin 

seseorang tersebut capai dengan usaha kerasnya dengan cara yang benar dan tindakan yang 



3 

 

diambil seorang idealisme ini, dia tidak ingin merugikan orang lain atau menggangu 

kehidupan orang lain.  

 Pendidikan mengenai etika bisnis ini dapat mempengaruhi perilaku etis mahasiswa 

akuntansi karena pendidikan etika bisnis dalam hal ini dapat membentuk karakter-karakter 

individu yang dapat diperlukan untuk kedepannya. Pendidikan etika bisnis ini bisa dijadikan 

sebagai penelitian karena pendidikan etika bisnis yang dimiliki seseorang berbeda-beda. 

Asumsinya adalah apabila seseorang telah mendapatkan pendidikan etika maka sudah 

mengetahui mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak, maka dapat diketahui 

apakah seseorang tersebut telah mendapatkan pendidikan etika atau belum (Wati, 2017). 

 Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian (Prabowo, 2018) karena adanya saran dari 

penelitian tersebut untuk menambahkan variabel diluar dari love of money, machiavellian 

dan idealisme supaya untuk mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi 

persepsi etis maka peneliti menambahakan penelitian dari (Wati, 2017) dengan 

menambahkan variabel pendidikan etika untuk mengetahui mengenai bagaimana pengaruh 

persepsi etis mahasiswa akuntansi dari faktor eksternalnya. Pendidikan etika ini mahasiswa 

dibekali pengetahuan mengenai masalah-masalah etika yang terjadi pada profesi seorang 

akuntan supaya saat menjadi seorang akuntan mahasiswa mengetahui atau 

mempertimbangkan mengenai keputusan yang etis (Wati, 2017). Mahasiswa yang 

mempelajari mengenai etika maka mahasiswa tersebut mengetahui apa saja tindakan yang 

boleh dilakukan oleh profesi akuntan dan mana yang tidak boleh dan dengan mata kuliah 

ini dapat mengubah mengenai cara pandang mahasiswa mengenai etika.  

 Pendidikan mengenai etika bisnis ini penting karena dalam teori kognitif sosial 

merupakan teori yang memiliki fungsi sebagai kerangka teoritis untuk memahami mengenai 

persepsi mahasiswa akuntansi. Etika ini sangat penting digunakan sebagai proses 

pembelajaran untuk mahasiswa karena merupakan suatu bagian untuk keberhasilan 

mahasiswa akuntansi dan merupakan salah satu faktor untuk pengembangan belajar bagi 

mahasiswa akuntansi. Mata kuliah mengenai etika bisnis ini sangat berguna dan juga 

penting karena mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa akuntansi dalam bekerja ataupun 

dapat membantu mahasiswa akuntansi apabila melanjutkan pendidikan (Burnett et al., 

2016).  

 Perubahan teknologi dan juga tingginya tekanan yang didapat oleh mahasiswa, dengan 

situasi yang terjadi saat ini yang membuat mahasiswa harus mempunyai perilaku yang etis 
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maka pentingnya menyelidiki persepsi etis mahasiswa di lingkungan akademik ini. 

Pendidikan menganai etika bisnis ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa 

akuntansi untuk mengatasi perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu perilaku seseorang 

dipengaruhi dan mempengaruhi oleh 3 hal kognisi, lingkungan dan rangsangan seseorang 

yang didalamnya meliputi hubungan timbal balik yang merupakan komponen utama teori 

kognitif sosial. Perilaku seseorang tidak hanya dapat dilihat dengan dasar individu itu 

sendiri atau lingkungan tetapi perilaku tersebut saling tergantung antara lingkungan dengan 

individu karena perilaku seseorang dapat mengubah lingkungan serta cara berpikir 

seseorang maka memiliki hubungan timbal balik (Burnett et al., 2016). 

 Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi pada 

saat mengambil keputusan etis dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dilakukan oleh mahasiswa akuntansi dalam pengambilan keputusan yang etis. Pengaruhnya 

terhadap mahasiswa adalah supaya mahasiswa akuntansi dapat lebih memperhatikan 

perilaku etika agar dapat membentuk mahasiswa menjadi akuntan yang mempunyai karakter 

etis. 

 Maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengaruh Love of money, 

Machiavellian, Idealisme dan Pendidikan Etika Bisnis Pada Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi di Semarang” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah yaitu 

1. Bagaimana pengaruh antara love of money dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi? 

2. Bagaimana pengaruh antara machiavellian dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi? 

3. Bagaimana pengaruh antara idealisme dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi? 

4. Bagaimana pengaruh antara pendidikan etika bisnis dengan persepsi etis mahasiswa 

akuntansi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pengaruh Love of money, 

Machiavellian, Idealisme dan Pendidikan Etika Bisnis Pada Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi di Semarang” adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh machiavellian terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi.  

3. Untuk mengetahui pengaruh idealisme terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan etika bisnis terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Riset 

Penelitian ini dapat untuk melengkapi serta menggeneralisasikan dari hasil penelitian 

yang telah sebelumnya dengan external validity dengan melakukan penambahan 

variabel yang ada menjadi pengaruh love of money, machiavellian, idealisme dan 

pendidikan etika bisnis pada persepsi etis mahasiswa akuntansi di Semarang. 

2. Secara Praktik 

a. Bagi Pembaca dan Mahasiswa 

Penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan pengetahuan, informasi dan 

pemahaman mengenai persepsi etis agar pembaca dapat memiliki perilaku 

yang etis sedangkan bagi mahasiswa agar mahasiswa lebih memperhatikan 

untuk melakukan tindakan yang etis supaya nantinya dapan digunakan di 

dunia kerja. 

b. Bagi Universitas di Semarang 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang digunakan 

dalam Program Studi Akuntansi maupun Universitas untuk meningkatkan 

persepsi mahasiswa akuntansi. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris mengenai love of money, 

machiavellian, idealisme dan pendidikan etika bisnis pada persepsi etis mahasiswa 

khususnya mahasiswa akuntansi di Semarang.  

 


