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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Profesi akuntan merupakan profesi yang senantiasa dituntut untuk 

mengembangkan profesionalismenya. Profesionalisme suatu profesi mensyarat-

kan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut, yaitu 

berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter (Machfoedz, 1997 dalam Ludigdo 

& Machfoedz, 1999). Ketiga hal tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap 

anggota profesi, sehingga profesionalisme profesi dapat diakui oleh masyarakat. 

Berkeahlian dan berpengetahuan dalam profesi akuntan berkenaan dengan 

bagaimana seorang akuntan memiliki keahlian dalam menjalankan profesinya. 

Auditor harus telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam 

praktik akuntansi dan teknik auditing. Sedangkan karakter menunjukkan 

personality seorang professional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan 

tindakan etisnya. 

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode 

etik akuntan. Kode akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan 

sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Dengan adanya kode etik, 

masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang akuntan telah bekerja sesuai 

dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya (Khomsyah 

dan Indriantoro, 1998).  



2 

Berbagai pelanggaran terhadap ektika tersebut seharusnya tidak terjadi 

apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan 

etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Ludigdo dan 

Machfoedz, 1997). Etika profesi akuntan yang diatur dalam kode etik akuntan 

diperkenalkan melalui pendidikan etik profesi, yang dapat berupa pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. (Sudibyo, 1995 dalam Khomsiyah dan 

Indriantoro, 1997) menyatakan bahwa pendidikan akuntansi (pendidikan formal) 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan 

tinggi akuntan tidak saja bertangung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan 

bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada 

mahasiwanya, tetapi lebih dari itu juga bertanggung jawab mendidik 

mahasiswanya agar mempunyai kepribadian (personality) yang utuh sebagai 

manusia. Selain itu (Hiltebeitel dan Jones, 1992 dalam Maryani dan Ludigdo, 

2001) melakukan penelitian dengan eksperimen tentang penilaian instruksi etis 

dalam pendidikan akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan etis dipengaruhi oleh pengintegrasian etika ke dalam mata kuliah yang 

diajarkan. 

Mencermati hal tersebut, pendidikan tentang etika profesi akuntan 

menjadi penting dan sangat berpengaruh terhadap tindakan etis seorang akuntan, 

karena sesuatu yang pernah diperlajari akan mempengaruhi persepsi seseorang 

(Walgito, 1997: 55-152). Peneliti menganggap perlu kiranya untuk mengetahui 

persepsi akuntan dan calon akuntan Indonesia terhadap persoalan-persoalan etika, 
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khususnya terhadap etika profesi akuntan, yang tentunya telah atau akan mereka 

hadapi. 

Beberapa penelitian sebenarnya yang dilakukan di Indonesia telah 

menguji secara empiris tentang persepsi etika diantara berbagai kelompok 

akuntan Ludigdo dan Mas’ud Machfoedz (1999) menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara akuntan dan mahasiswa akuntansi atas persepsi 

mereka tentang etika bisnis. Sedangkan Sih Wahjoeni dan Gudono (2002) tidak 

menemukan adanya perbedaan persepsi tentang etika, antar kelompok akuntan 

tersebut mempunyai persepsi yang sama tentang kode etik akuntan. 

Adanya hasil penelitian yang belum konsisten, maka dalam penelitian ini 

ingin menguji kembali persepsi akuntan pendidik selaku staf pengajar dan 

mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan Indonesia terhadap kode etik. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam obyek dan lingkup 

penelitian. Penelitian yang dilakukan Wulandari dan Sularso (2002) yang 

menggunakan prinsip etika profesi akuntan sebagai obyek penelitian. Mengingat 

bahwa kode etik akuntan Indonesia tidak hanya menyangkut prinsip etika 

akuntan saja, tetapi meliputi aturan etika dan interpretasi aturan etika. 

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka menjadi latar belakang untuk 

menyusun skripsi ini dengan judul “PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN 

PENDIDIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK 

AKUNTAN INDONESIA”. 
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B. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, 

maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan 

persepsi antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik 

akuntan Indonesia pada perguruan tinggi di wilayah Surakarta. 

 
C. Pembatasan Masalah 

 
Perguruan  tinggi  di Surakarta yang mempunyai program akuntansi 

Strata 1 (S1) meliputi UNS, UMS, STIE AUB, UTP dll. Penelitian ini menitik-

beratkan pada akuntan pendidik di Perguruan Tinggi UNS dan UMS dan 

mahasiswa akuntansi UNS dan UMS yang telah menempuh mata kuliah auditing. 

   
D. Tujuan Penelitian  

 
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan 

mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia pada perguruan tinggi 

di wilayah Surakarta. 

 
E. Manfaat Penelitian  

 
1) Bagi Pendidikan Tinggi Akuntansi 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

tentang pentingnya etika dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi 

Indonesia. 
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2) Bagi mahasiswa akuntansi Indonesia 

Diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan tentang 

pentingnya etika profesi akuntan bagi mahasiswa selaku calon akuntan 

Indonesia. 

3) Bagi Penulis  

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang kode etik akuntan 

untuk menjadi bekal sebagai calon akuntan Indonesia. 

4) Bagi Pihak Lain 

Diharapkan hasil-hasil yang dicapai dapat dipakai sebagai bahan 

perbandingan dan masukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian-

penelitian yang mengkaji masalah yang sama. 

 
F. Sistematika Penulisan 

 
BAB   I PENDAHULUAN   

Pada bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitiaan, dan sistematika penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II akan dijelaskan mengenai landasan teori untuk memperkuat 

penelitian. Bab ini mencakup landasan teori, kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab III akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi 

dan sampel, Definisi Operasional dan pengukuran variabel, sumber dan 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Pada bab IV akan dijelaskan mengenai pelaksanaan penelitian dan hasil 

pengumpulan data, pengujian kualitas data, analisis data.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

Pada bab V akan dijelaskan hasil akhir penelitian yang berupa 

kesimpulan, dan saran-saran. 


