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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai 

posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang tepat. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan ini 

diharapkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.  

Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh penggunanya dalam membuat keputusan. Dalam 

penyusunannya, laporan keuangan tidak terlepas dari perilaku akuntan dalam 

perusahaan yaitu sehubungan dengan pemilihan kebijaka n akuntansi. Di 

Indonesia sendiri penyajian laporan keuangan masih perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki. Salah satu faktor yang masih harus ditingkatkan untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia adalah menyangkut 

etika dan sikap positif akuntan Indonesia. Dengan berbagai alasan dan tujuan 

baik benar atau salah terkadang penyajian laporan keuangan yang telah dibuat 

oleh akuntan menyimpang dari etika dan sikap positif seorang akuntan. Tidak 

mengherankan jika sejak dahulu etika selalu menyoroti akuntan dalam 

menyajikan laporan keuangan. 
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Wyatt (2004) menyebutkan bahwa kelemahan yang terdapat pada 

akuntan adalah; keserakahan individu dan korporasi, pemberian jasa yang 

mengurangi independensi, sikap terlalu ‘lunak’ pada klien dan peran serta 

dalam menghindari aturan akuntansi yang ada. Wyatt juga menyatakan bahwa 

untuk menghindari hal-hal tersebut, akuntan pendidik seharusnya memberikan 

perhatian yang lebih besar dalam pendidikan akuntansi atas dua hal, yaitu 

apresiasi terhadap profesi akuntan dan apresiasi mengenai dilema etika 

(ethical dilemmas). Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk mata ajaran, 

metode pengajaran sampai ke penyusunan kurikulum yang berlandaskan nilai-

nilai etika dan moral.  

Terjadinya beberapa pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, baik 

yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan 

pemerintah. Seharusnya hal seperti ini tidak akan terjadi jika setiap akuntan 

dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat 

menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

seorang akuntan yang professional. Pekerjaan seorang akuntan harus 

dikerjakan dengan sikap yang professional yang sepenuhnya berlandaskan 

pada standar moral dan etika yang ada. Dengan sikap akuntan yang 

professional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya 

sendiri ataupun dari pihak eksternal, dimana kemampuan seorang akuntan 

untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Dalam hal ini ada salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang akuntan adalah lingkungan 

pendidikan.  
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Pemahaman tentang laporan keuangan sangat diperlukan oleh seorang 

mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebuah fakultas yang berusaha 

menciptakan sarjana -sarjana di bidang ekonomi, di mana pihak fakultas 

khususnya jurusan akuntansi mencoba mewujudkan dan menciptakan sarjana-

sarjana yang berkualitas dengan jalan memberikan pemahaman bagi 

mahasiswanya terutama tentang laporan keuangan baik mengenai isi laporan 

keuangan, fungsi laporan keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Hal ini 

penting untuk dipahami oleh mahasiswa, karena dengan pemahaman beberapa 

hal tersebut maka dapat digunakan sebagai modal dasar bagi mahasiswa di 

dalam memasuki dunia kerja setelah memahami mata kuliah akuntansi 

khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan dengan baik dan 

diharapkan mampu mengaplikasikannya di dalam dunia kerja.  

Penelitian ini difokuskan untuk melihat perilaku dan persepsi 

mahasiswa akuntansi menyangkut penyusunan laporan keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan selain itu juga untuk 

menilai efektivitas pendidikan akuntansi dalam menimbulkan tanggung jawab 

mahasiswa akuntansi terha dap pengguna laporan keuangan. Gaa and Thorne 

dalam Yulianti dan Fitriany (2005) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi 

selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak 

memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. 

Karena itulah pembentukan nilai-nilai moral dan etika dalam pola pikir 

seorang akuntan sangat penting, dan hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi 

nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan akuntansi secara memadai.  
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Berbagai penelitian telah dilakukan di luar negeri mengenai perilaku 

(behavior) perbedaan perilaku mahasiswa akuntansi dan persepsi mereka 

mengenai etika profesi akuntan. Jeffrey dalam Yulianti dan Fitriany (2005) 

menggunakan Defining Issues Test (DIT) dalam mengukur pendidikan moral 

mahasiswa di mana disimpulkan bahwa mahasiswa senior memiliki rata -rata 

DIT yang lebih tinggi (memiliki moral yang lebih baik) dibandingkan 

mahasiswa junior. Clikeman dan Henning dalam Yulianti dan Fitriany (2005) 

melakukan penelitian mengenai sosialisasi kode  etik profesi menyangkut 

manajemen laba pada mahasiswa akuntansi di salah satu universitas di 

Amerika dan menyimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi lebih tidak 

menyetujui manajemen laba pada tahun-tahun akhir kuliah mereka 

dibandingkan tahun-tahun awal. Penelitian mengenai hal yang sama dilakukan 

di Inggris oleh Marriott dan Marriott dalam Yulianti dan Fitriany (2005). 

Mereka menyimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki sikap positif 

menyangkut profesi akuntan pada tahun-tahun awal kuliah dan menurun 

secara signifikan pada tahun-tahun akhir masa perkuliahan.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: “PERSEPSI 

MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP ETIKA PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN (SURVEY PADA MAHASISWA FAKULTAS 

EKONOMI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA)”. 

  

 



5 
 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan mahasiswa 

semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap etika 

penyusunan laporan keuangan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi semester awal dan 

mahasiswa semester akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

terhadap etika penyusunan laporan keuangan. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain : 

a. Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu 

memberikan sumbangan konsep teroritis dalam pembelajaran 

akuntansi khususnya pemahaman tentang pentingnya etika dalam 

penyusunan laporan keuangan.  

b. Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi 

civitas akademika dalam peningkatan pembelajaran akuntansi bagi 

mahasiswa khususnya dalam etika penyusunan laporan keuangan.  
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c. Praktis 

Dapat digunakan sebagai pedoman bagi institusi dalam rangka 

menyusun kurikulum pembelajaran akuntansi yang berbasis etika 

dalam penyusunan laporan keuangan 

 

D. Sistematika Penulisan 

Bab satu adalah bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi.  

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang 

berkaitan, penelitian yang relevan, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.  

Bab tiga merupakan Metode Penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab empat adalah mengenai analisa data dan pembahasan. Bab ini 

berisi tentang hasil pengumpulan data, pengolahan data, dan pengujian 

hipotesis.  

Bab lima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta saran yang perlu 

disampaikan.  


