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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Etika merupakan topik yang menyita banyak perhatian dalam masyarakat. 

Perhatian ini merupakan indikasi arti penting perilaku beretika di dalam  

masyarakat (Arens dan Loebbecke, 1997). Di kalangan masyarakat Amerika telah 

berkembang sikap sinis tentang etika bisnis, terutama dalam bisnis skala besar. 

Beberapa di antara mereka menyebut etika bisnis sebagai sebuah kontrakdiksi. 

Dalam polling yang dilakukan oleh Haris, sebanyak 1.256 orang dewasa, 64% 

menunjukkan bahwa etika dari pemilik bisnis skala kecil menerima etika secara 

positif, tetapi hanya 31% dari eksekutif bisnis (bisnis skala besar) yang menerima 

etika secara positif. 

Pada bulan Oktober 1989, Newsweek melaporkan hasil survei terhadap 

1.093 sekolah lanjutan atas yang dilakukan The Pinnacle Group Incorporation 

(sebuah perusahaan public relation internasional), tentang topik “Jika para siwa 
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sekolah lanjutan atas melihat pelaku bisnis melakukan pelanggaran terhadap  

prinsip etika dalam rangka menguasai dunia bisnis”. Dua per tiga responden 

mengatakan bahwa pelaku bisnis akan menggunakan segala cara untuk mencapai 

tujuan bisnis yang telah mereka tetapkan dan akan meningkatkan (memanipulasi) 

laporan pengeluaran bisnis mereka. Lima puluh sembilan persen dari siswa 

tersebut mengatakan bahwa hukuman percobaan selama enam bulan akan 

diberikan jika mereka melakukan tindakan ilegal, ditambah denda sebesar $10 juta 

(“Hey Ma, Get Me a Lawyer”, dalam Cole dan Smith, 1996). Dari fenomena 

tersebut, berkembang suatu pertanyaan di kalangan pelajar Amerika bahwa untuk 

mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan dalam bisnis haruskah diperlukan 

suatu perilaku yang tidak beretika (Cole dan Smith, 1996). 

Di tahun-tahun terakhir, peningkatan persaingan membuat para akuntan 

publik dan profesi lain menjadi lebih sulit untuk berperilaku secara profesional. 

Terdapat banyak kasus yang menunjukkan kegagalan orang-orang bisnis untuk 

menyesuaikan perilakunya dengan nilai beretika masyarakat (Arens dan 

Loebbecke, 1997). Di Indonesia, isu etika akuntan berkembang seiring dengan 

terjadinya  beberapa  pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, 

akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Untuk kasus akuntan publik, 

beberapa pelanggaran etika ini dapat ditelusuri dari laporan Dewan Kehormatan 

IAI dalam laporan pertanggungjawaban pengurus IAI periode 1990-1994 yang 

menyebutkan adanya 21 kasus yang melibatkan 53 Kantor Akuntan Publik 

(Husada dalam Ludigdo dan Machfoedz, 1999). 
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Pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Amerika dan di Indonesia 

seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap kalangan bisnis, khususnya akuntan, 

memiliki pengetahuan, pemahaman dan menerapkan etika secara memadai dalam  

pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan seorang profesional harus 

dikerjakan dengan sikap profesional pula, dengan sepenuhnya melandaskan pada 

standar moral dan etika tertentu (Khomsiyah dan Indriantoro, 1997).  Profesional 

berarti bertanggungjawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi 

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi 

undang-undang dan peraturan masyarakat. Alasan yang mendasari diperlukannya 

perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan 

kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari 

yang dilakukan secara perorangan (Arens dan Loebbecke, 1997). Dengan sikap 

profesionalnya, akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat 

muncul dari dirinya sendiri atupun pihak eksternal. Kemampuan seseorang 

profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Dalam hal ini, Sudibyo 

menyatakan bahwa perilaku etika akuntan juga sangat dipengaruhi dunia 

pendidikan akuntansi (dalam Khomsiyah dan Indriantoro, 1997). 

Melihat beberapa fenomena di atas, maka profesi akuntan Indonesia pada 

masa yang akan datang menghadapi tantangan yang seakin berat, untuk itu 

persiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak diperlukan. 

Profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dimiliki 

setiap anggota profesi tersebut, yaitu keahlian, berpengatahuan, dan berkarakter 
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(Machfoedz dalam Ludigdo dan Machfoedz, 1999). Karakter menunjukkan 

personality seorang profesional, yang di antaranya diwujudkan dalam sikap dan 

tindakan etnisnya. Sikap dan tindakan etnis akuntan akan sangat menentukan 

posisinya di masyarakat yang memakai jasa profesionalnya. Bagi profesi akuntan 

di Indonesia, hal tersebut, bersama-sama dengan kemampuan profesionalnya yang 

lain, akan menentukan keberadaannya dalam peta persaingan di antara rekan 

seprofesi dari negara lainnya, sehingga diperlukan pemahaman akuntan dan calon 

akuntan Indonesia terhadap persoalan-persoalan etika, yang dalam hal ini  berupa  

etika bisnis, yang mungkin telah atau akan mereka hadapi (Ludigdo dan 

Machfoedz, 1999). Penelitian ini dilakukan terhadap akuntan dan mahasiswa 

akuntansi sebagai calon akuntan. Penelitian dilakukan dengan mengobservasi 

persepsi mereka. Observasi terhadap persepsi dilakukan karena kemudahan dalam 

proses pengumpulan data dan berdasarkan suatu alasan bahwa persepsi 

merupakan tanggapan langsung seseorang atas sesuatu atau merupakan proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya (Tim Penyusun 

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995), sedangkan observasi 

mengenai persepsi terhadap etika bisnis dilakukan karena profesi akuntan 

merupakan profesi yang dalam aktivitasnya tidak terpisahkan dengan aktivitas 

bisnis, sehingga selain harus memahami dan menerapkan etika  bisnis. Observasi 

mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis dilakukan karena 

mahasiswa akuntansi merupakan calon akuntan yang pada akhirnya akan terjun 

secara langsung dalam praktik bisnis, sehingga mereka harus memahami etika 

bisnis, walaupun di antara mereka sudah mempunyai pengalaman bisnis. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ludigdo dan Machfoedaz (1999). Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan membandingkan persepsi 

akuntan dan persepsi mahasiswa akuntansi ekstensi terhadap persoalan-persoalan 

etika bisnis. Selain itu peneliti juga melengkapinya dengan membandingkan 

persepsi etika di antara masing-masing kelompok akuntan (akuntan publik dan 

akuntan pendidik), kelompok mahasiswa (dalam hal ini mahasiswa akuntansi 

reguler dan mahasiswa akuntansi ekstensi), dan antara mahasiswa akuntansi PTN 

(Perguruan Tinggi Negeri), yang diwakili Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

dengan mahasiswa akuntansi PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Alasan 

dibandingkannya persepsi akuntan dengan persepsi mahasiswa akuntansi ekstensi 

terhadap etika bisnis karena mereka sama-sama memiliki pengalaman bisnis 

(pengalaman kerja), sehingga perbandingan akan lebih tepat, sedangkan pada 

penelitian Ludigdo dan Mahfoedz (1999), perbandingan persepsi dilakukan antara 

akuntan dengan mahasiswa akuntansi reguler. Hal tersebut kurang tepat karena 

pada dasarnya pandangan mereka terhadap etika bisnis adalah berbeda, hal 

tersebut disebabkan karena akuntan memang sudah memiliki pengalaman bisnis 

sedangkan mahasiswa akuntansi reguler banyak yang belum memiliki pengalaman 

bisnis, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa persepsi akuntan terhadap etika 

bisnis akan lebih etis dibandingkan persepsi mahasiswa akuntansi. 

Lidigdo dan Machfoedz (1999) menyatakan bahwa akuntan pendidik 

cenderung mempunyai persepsi terhadap etika bisnis yang paling rendah 

dibandingkan dengan profesi akuntan yang lain (akuntan publik), sehingga hal 
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tersebut bertentangan dengan anggapan yang selama ini berkembang bahwa dunia 

pendidik merupakan tempat yang relatif bersih dibandingkan dengan dunia 

praktik. Menanggapi hal tersebut maka peneliti akan meneliti lagi mengenai 

perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan akuntan publik terhadap etika 

bisnis. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah sebagai 

berikut: 

1. Instrumen dalam penelitian ini diuji secara statistik, yaitu dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan dalam penelitian ini 

Ludigdo dan Machfoedz, instrumennya hanya diuji reliabilitasnya saja. 

2. Penelitian ini memasukkan kelompok responden baru, yaitu mahasiswa 

akuntansi ekstensi, sebagai subjek penelitian, karena pada umumnya 

mempunyai pengalaman dalam dunia bisnis yang lebih banyak daripada 

mahasiswa akuntansi reguler, sehingga dalam konteks ini, penelitian akan 

menjadi lebih tepat karena dengan membandingkan akuntan dan mahasiswa 

ekstensi yang pada dasarnya telah sama-sama mempunyai pengalaman bisnis. 

Hal tersebut merupakan tanggapan terhadap keterbatasan penelitian Ludigdo 

dan Machfoedz, yang menyebutkan bahwa hampir semua mahasiswa 

undergraduate Indonesia belum mempunyai pengalaman kerja, sehingga 

peneliti memasukkan mahasiswa akuntansi ekstensi sebagai kelompok 

responden baru. 

3. Peneliti juga menggunakan mahasiswa akuntansi dari Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) yang ada di Surakarta sebagai responden, sedang pada 
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penelitian Ludigdo hanya menggunakan responden dari mahasiswa akuntansi 

beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, 

tanpa melibatkan mahasiswa akuntansi dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

4. Sample frame untuk mahasiswa akuntansi dan akuntan pendidik dari 

penelitian ini sudah jelas, yaitu mahasiswa akuntansi yang menimba ilmu di 

PTN dan PTS di Kopertis VI untuk wilayah Surakarta dan akuntan pendidik 

yang mengajar di PTN dan PTS di Kopertis VI untuk wilayah Surakarta, 

sedangkan sample frame dari penelitian Ludigdo belum jelas. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan 

dijawab dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap etika bisnis 

antara akuntan dan mahasiswa akuntansi ekstensi? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap etika bisnis 

antara akuntan pendidik dan akuntan publik? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap etika bisnis 

antara mahasiswa akuntansi reguler dan mahasiswa akuntansi ekstensi? 

4. Apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap etika bisnis 

antara mahasiswa akuntansi reguler PTN (UNS) dan mahasiswa akuntansi 

reguler PTS? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara empiris persepsi terhadap etika bisnis antara akuntan 

dan mahasiswa akuntansi ekstensi. 

2. Untuk mengetahui secara empiris perbedaan persepsi terhadap etika bisnis 

antara akuntan pendidik dan akuntan publik. 

3. Untuk mengetahui secara empiris perbedaan persepsi terhadap etika bisnis 

antara mahasiswa akuntansi reguler dan mahasiswa akuntansi ekstensi. 

4. Untuk mengetahui secara empiris perbedaan persepsi terhadap etika bisnis 

antara mahasiswa akuntansi reguler (UNS) dan mahasiswa akuntansi reguler 

PTS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi hasil 

penelitian sebelumnya dan dapat memberikan suatu bukti empiris mengenai 

persepsi akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi (baik 

mahasiswa akuntansi reguler maupun mahasiswa akuntansi ekstensi), 

terhadap etika bisnis. 

2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan kajian lebih 

lanjut dalam topik yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 
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  Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas landasan teori di antaranya mengenai etika, etika 

bisnis, persepsi, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis 

dari penelitian yang dilakukan. 

Bab 3 : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi, sample, 

teknik sampling, pengukuran variabel, instrumen penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab 4 : ANALISIS DATA 

  Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data 

tersebut, hasil dari analisis data, dan pembahasan. 

Bab 5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  

  Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil 

analisis data, keterbatasan yang melekat pada penelitian, saran-saran 

yang ditujukan untuk penelitian berikutnya. 
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