
A. Latar Belakang Masalah

Peran profesi akuntan sekarang ini, mengalami peningkatan sesuai 

dengan perkembangan bisnis dan perubahan global. Kantor akuntan Publik 

(KAP) tidak hanya mengerjakan pekerjaan audit, melainkan juga menawarkan 

berbagai jasa yang memiliki dimensi baru. Contoh dari hal tersebut adalah 

aktivitas-aktivitas investasi, perbankan dan capital raising, jasa perencanaan 

strategik dan operasional, bantuan dalam penemuan partner bisnis, bantuan 

dalam memperoleh persetujuan peraturan untuk transaksi besar, jasa 

outsourcing seperti sebagai internal audit dan departemen pajak, dan aktivitas 

manajemen tradisional lainnya (Winarna, 2003). 

Disamping itu, kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku 

bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang cukup tajam. 

Semua usaha bisnis tersebut berusaha untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu, segala upaya 

dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-

tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika bisnis itu 

sendiri, termasuk profesi akuntansi. Untuk mengantisipasi hal itu, maka 

profesionalisme suatu profesi harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu 

berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Karakter menunjukkan 

personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap 

profesional dan tindakan etisnya (Machfoedz dalam Martadi dan Suranta, 

2006).



Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa 

etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah 

penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku 

bisnis. Disamping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam 

dari masyarakat. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika 

yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan publik, akuntan intern perusahaan 

maupun akuntan pemerintah. Sebagai contoh misalnya, kasus akuntan publik 

yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi dapat ditelusuri dalam 

laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

periode 1990-1994. Laporan tersebut menyebutkan bahwa adanya 21 kasus 

yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitian BPKP 

selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 menyebutkan bahwa dari 82 

KAP dapat diketahui bahwa sebanyak 91,81% KAP tidak memenuhi standar 

professional (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP), sebanyak 82,39% 

tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, sebanyak 9,93% tidak 

mematuhi kode etik, dan sebanyak 5,26% tidak mematuhi peraturan 

perundang-undangan (Ekayani dan Adi Putra, 2003). 

Kasus lain adalah rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern 

perusahaan yang banyak dilakukan sejumlah perusahaan go public. Menurut 

catatan Biro Riset Infi-Bank (BIRI), pada tahun 2002 terdapat 12 perusahaan 

go public yang melakukan praktik tersebut (Winarna, 2003). 

Berbagai pelanggaran etika di atas seharusnya tidak terjadi apabila 

setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk 



menerapkan nilai-nilai moral etika secara memadai dalam pelaksanaan 

pekerjaannya. Selain itu, akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya 

seharusnya mengedepankan sikap dan tindakan yang mencerminkan 

profesionalitas yang telah diintrodusir dalam pedoman dan standar kerjanya 

(Ludigdo dalam Winarna, 2003). 

Disamping lingkungan bisnis, hal yang dapat mempengaruhi seseorang 

berperilaku etis adalah lingkungan dunia pendidikan (Sudibyo dalam Martadi 

dan Suranta, 2006). Oleh karena itu, calon akuntan (mahasiswa) perlu diberi 

pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika bisnis dan etika 

profesi yang akan mereka hadapi. Terdapatnya mata kuliah yang berisi ajaran 

moral dan etika sangat relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Dalam 

hal ini berarti keberadaan pendidikan etika memiliki peranan penting dalam 

perkembangan profesi di bidang akuntansi di Indonesia. 

Sebagai akibatnya, muncul dua isu menarik yang berkaitan dengan 

perekrutan calon pegawai oleh KAP. Isu yang pertama adalah meningkatnya 

proporsi wanita di antara calon pegawai yang direkrut oleh KAP. Jika 

sebelumnya profesi akuntan publik lebih didominasi pria maka sekarang ini 

peran wanita telah mengalami peningkatan (Winarna, 2003). 

Isu yang kedua adalah bahwa KAP mulai memikirkan untuk merekrut 

calon pegawai yang memiliki disiplin akademis di luar akuntansi. Dalam 

memberikan jasa secara total dan professional kepada klien yang memiliki 

latar belakang industri dan bisnis yang berbeda, KAP juga membutuhkan 

input dari disiplin ilmu yang lain di luar akuntansi yang jelas memiliki 



pengetahuan luas di bidangnya. Perpaduan pengetahuan tersebut akan saling 

melengkapi, dan pada akhirnya KAP akan mampu memberikan jasa yang 

maksimal bagi kliennya. 

Adanya perubahan pola perekrutan tersebut memunculkan tantangan-

tantangan bagi pengembangan dan pelatihan professional untuk para calon 

pegawai KAP yang baru, khususnya dalam hal penilaian etika. Karena pada 

saat mereka nanti memasuki profesi tersebut, mereka akan dihadapkan pada 

tugas-tugas pengambilan keputusan yang tentunya membutuhkan penilaian 

etika (ethical judgement).

Penelitian tentang pengaruh gender dan perbedaan disiplin akademis 

sebelumnya telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan oleh Cohen et. al. 

(1998) (dalam Irawati, 2004) yang memperlihatkan bahwa perbedaan gender 

dan disiplin akademis responden berpengaruh pada evaluasi etis yang dibuat. 

Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Borowski dan Ugras (1996) 

(dalam Irawati, 2004) yang tidak menemukan adanya hubungan antara disiplin 

akademis dengan tingkat etika. 

Winarna (2003) menguji perbedaan pengaruh gender dan perbedaan 

disiplin akademis terhadap evaluasi yang bersifat etis dari calon pegawai 

potensial Kantor Akuntan Publik. Sampel yang digunakan berasal dari 

berbagai Universitas di Indonesia. Alat uji yang digunakan adalah T-Test 

untuk menguji pengaruh gender dan Anova untuk menguji perbedan disiplin 

akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender dan disiplin akademis 

berpengaruh pada evaluasi etis yang mereka buat. 



Penelitian ini merupakan pengembangan dan kolaborasi dari beberapa 

penelitian sebelumnya, yaitu Jaka Winarna (2003) serta Martadi dan Suranta 

(2006). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka 

Winarna (2003) yang mengadakan penelitian tentang pengaruh gender dan 

perbedaan disiplin akademis terhadap penilaian etika oleh mahasiswa, 

penelitian ini mengembangkan penilain etika menjadi variabel etika bisnis dan 

variabel etika profesi. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Martadi dan Suranta (2006) adalah penelitian Martadi dan Suranta (2006) 

menguji persepsi akuntan, mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian 

akuntansi dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika profesi, 

sedangkan penelitian ini hanya menguji persepsi mahasiswa saja dari beberapa 

disiplin akademis. 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan hasil yang belum konsisten, 

sehingga masih terbuka kesempatan untuk penelitian yang berkaitan dengan 

gender dan perbedaan disiplin akademis. Penelitian ini akan menguji kembali 

persepsi mahasiswa terhadap etika bisnis dan etika profesi dipandang dari segi 

gender dan disiplin akademis. 

B.  Perumusan Masalah 



Penelitian mengenai etika bisnis dan etika profesi akuntan ini 

dilakukan karena aktivitas profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis 

yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga selain harus 

memahami dan menerapkan etika profesi, mereka harus memahami dan 

menerapkan etika dalam bisnis. Penelitian ini dilakukan terhadap calon 

akuntan (mahasiswa) karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya 

dibekali terlebih dulu pengetahuan mengenai etika sehingga setelah lulus nanti 

mereka bisa bekerja secara professional berdasar etika profesi dan dapat 

menerapkan etika dalam lingkungan bisnis. Penelitian ini megkhususkan 

untuk menyoroti masalah gender karena masih adanya diskriminasi terhadap 

perempuan dalam lingkungan pekerjaannya. 

Berdasar uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah berikut ini: 

1.  Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa dipandang dari segi gender 

dan perbedaan disiplin akademis terhadap penilaian etika bisnis? 

2.  Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa dipandang dari segi gender 

dan perbedaan disiplin akademis terhadap penilaian etika profesi akuntan? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan persepsi mahasiswa dipandang dari segi gender dan perbedaan 

disiplin akademis terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. 

D.  Manfaat Penelitian



Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah berikut ini. 

1.   Memberikan pengetahuan empiris mengenai perbandingan antara persepsi 

etis baik etika bisnis maupun etika profesi bagi mahasiswa akuntansi, 

mahasiswa non-akuntansi dan mahasiswi akuntansi, dan mahasiswi non-

akuntansi.

2.  Memberi masukan bagi perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri 

maupun perguruan tinggi swasta mengenai pentingnya etika bisnis dan 

etika profesi yang harus diberikan kepada mahasiswa sehingga setelah 

lulus nanti mereka bisa bekerja secara professional berdasarkan etika 

profesi dan dapat menerapkan etika dalam lingkungan bisnis. 

3.   Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian 

lebih luas dalam bahasan ini. 

E.   Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian Persepsi, Gender, Etika, 

Etika Bisnis, Etika Profesi, dan Disiplin Akademis. 

BAB III METODE PENELITIAN 



 Bab ini membahas tentang Populasi dan Sampel, Jenis Data dan 

Sumber Data, Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas isi pokok penelitian yang memuat hasil 

Analisis Data. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini menyajikan Kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

BAB II 


