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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam dunia bisnis, etika merupakan hal penting yang terus selalu 

dijunjung tinggi. Pelaku bisnis dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab 

moral atas aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Masyarakat menghendaki 

perusahaan sebagai institusi ekonomi yang tidak hanya memiliki kinerja 

keuangan (financial performance) yang tinggi tetapi juga memiliki kinerja etis 

(ethical performance) yang tinggi pula. 

Salah satu bentuk pelanggaran etika dalam dunia bisnis yang sampai saat 

ini menjadi masalah adalah earnings management. Laba (earnings) adalah 

salah satu komponen penting dalam laporan keuangan. Pentingnya informasi 

laba secara tegas telah disebutkan dalam Statment Of Financial Accounting 

Concept (SAFC) no. 1 (FASB,1996), bahwa informasi laba berguna untuk 

membantu investor dan kreditor dalam menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representantif, memprediksi laba masa 

yang akan datang, serta menaksir resiko dan investasi atas pemberian 

pinjaman kepada perusahaan. 

Investor menggunakan data laba perusahaan di masa lalu sebagai alat 

untuk memprediksi laba yang akan datang (future earnings performance), 

sebab laba masa lalu dianggap sebagai indikator terbaik untuk memprediksi 

deviden di masa yang akan datang dan harga saham perusahaan. Kreditor 
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menggunakan laporan laba rugi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas di masa yang akan datang (future cash flow) yang 

diperlukan untuk membayar kembali hutang-hutang perusahaan 

(Finger,1994). 

Healy (1985) dalam Gumanti (2001) mengemukakan bukti bahwa praktik 

earnings management telah banyak dilakukan oleh para manajer perusahaan, 

baik secara sadar ataupun tidak. Earnings management didefinisikan sebagai 

intervensi yang sengaja dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan 

keuntungan pribadi (Schipper,1989) dalam Kusumawati dan Sasongko (2005).   

Tindakan manajer melakukan praktik earnings management dapat 

berakibat buruk karena bisa menyesatkan pemakai informasi laporan 

keuangan dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan penipuan yang tidak 

etis, siapapun yang menggunakan laporan keuangan yang mengandung unsur 

tindakan earnings management rentan terhadap misinterprestasi, manipulasi 

atau penipuan yang disengaja (Bruns dan Merchant,1990) dalam Solihin dan 

Na’im (2004). 

Earnings management merupakan salah satu bidang yang kontroversial 

sebagai suatu perilaku yang dapat diterima (acceptable) atau tidak diterima 

(unacceptable). Meski sebagian besar orang berpendapat earnings 

management merupakan tindakan yang buruk karena dapat menyesatkan 

pengguna laporan keuangan, terdapat pula pendapat mendukung earnings 

management. Bila manajer mempunyai tanggungjawab untuk memaksimalkan 

keuntungan pemegang saham, maka manajer harus memilih diantara seluruh 
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pilihan yang legal yang dapat membantu tercapainya tujuan tersebut. Jadi, 

pada akhirnya batasan-batasan mengenai apakah tindakan earnings 

management tergolong acceptable atau unacceptable tergantung pada 

pertimbangan etis atau persepsi etis masing-masing pihak yang terkait dalam 

tindakan earnings management tersebut (Bruns dan Merchant,1990) dalam 

Solihin Dan Na’im (2004). 

Akuntan publik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, mempunyai kemungkinan 

untuk suatu saat berhadapan langsung dengan laporan keuangan atau tindakan 

perusahaan yang mengandung unsur earnings management. Kepekaan 

akuntan publik dalam mendeteksi apakah suatu tindakan atau laporan keungan 

yang dibuat pihak manajemen mengandung earnings management tergantung 

pada pengalaman akuntan publik itu sendiri. Dalam kantor akuntan publik, 

terdapat beberapa tingkatan jabatan (level hierarkis) yaitu : partner, manajer, 

supervisor, auditor senior dan auditor yunior (Mulyadi Dan Kanaka, 1998). 

Penelitian ini hanya akan membagi level hierarkis tersebut dalam dua 

kelompok, kelompok pertama yaitu auditor senior yang terdiri dari partner 

manajer, supervisor dan auditor senior dan kelompok kedua adalah auditor 

yunior. Persepsi etis kedua tingkatan auditor tersebut terhadap praktik 

earnings management diduga berbeda karena adanya perbedaan kepekaan 

terhadap praktik earnings management. 

Selain itu perbedaan persepsi terhadap earnings management tersebut 

dapat pula dipengaruhi oleh perbedaan gender (Kusumaningsih, 2002). 
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Persepsi etis wanita cenderung lebih berhati-hati terhadap earnings 

management dibandingkan pria. 

Penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian Merchant dan Rockness 

(1994) dengan menguji kembali faktor-faktor dalam tindakan earnings 

management yang mempengaruhi persepsi etis terhadap praktik earnings 

management dengan menggunakan responden manajer perusahaan, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan responden akuntan publik. 

Penelitian ini juga akan membedakan persepsi etis antara akuntan publik 

dengan level hierarkis yang berbeda, yaitu auditor senior dan auditor yunior, 

serta membedakan persepsi etis akuntan publik berdasarkan gender. 

Permasalahan yang dikemukakan yaitu apakah persepsi etis auditor senior dan 

auditor yunior serta auditor pria dan auditor wanita dipengaruhi oleh tipe 

earnings management kesesuaian dengan GAAP/PABU, arah earnings 

management, materialitas, periode waktu yang signifikan antara persepsi etis 

auditor senior dan auditor yunior, serta perbedaan persepsi etis yang 

signifikan antara auditor pria dan wanita. 

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi etis akuntan publik terhadap praktik earnings 

management yang diharapkan dapat menambah wawasan dalam perilaku 

bisnis. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah persepsi etis akuntan publik terhadap praktik earnings 

management berbeda menurut tipe earnings management, kesesuaian 

dengan GAAP/PABU, arah earnings management, materialitas, periode 

waktu dan tujuan earnings management? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi etis auditor 

senior dan auditor yunior terhadap praktik earnings management? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi etis auditor 

pria dan wanita terhadap praktik earnings management? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

karakteristik earnings management yang dapat mempengaruhi pertimbangan 

etis (persepsi etis) akuntan publik dan apakah terdapat perbedaan persepsi etis 

terhadap praktik earnings management antara  auditor senior dan auditor 

yunior serta auditor pria dan auditor wanita. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pengetahuan empiris mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi etis akuntan publik terhadap earnings 

management. 

2. Memberikan pengetahuan empiris mengenai perbandingan antara persepsi 

etis auditor senior dan yunior. 

3. Memberikan pengetahuan empiris mengenai perbandingan antara persepsi 

etis auditor pria dan wanita. 

4. Sebagai salah satu bentuk pendidikan etika dalam akuntansi. 

 


