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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ekonomi yang semakin meningkat mendorong munculnya 

perilaku bisnis baru sehingga akan menimbulkan persaingan yang cukup 

tajam dalam dunia bisnis. Usaha bisnis tersebut berusaha untuk memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi terkadang untuk mencapai tujuan itu, 

segala upaya dan tindakan akan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus 

melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan 

etika bisnis itu sendiri, termasuk profesi akuntansi. Tindakan tersebut 

dipengaruhi oleh motivasi dan perilaku etis masing-masing akuntan 

manajemen. Kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan 

tergantung pada motivasi dan perilaku etis akuntan manajemen. 

Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu-isu etika dalam dunia bisnis 

dan profesi setelah terjadinya skandal-skandal perusahaan besar membuat 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan semakin menurun.  

Beberapa kasus skandal perusahaan-perusahaan besar di Amerika 

seperti kasus Enron Corp (2001) yang menarik perhatian banyak pihak. Enron 

Corp perusahaan terbesar ke tujuh di AS yang bergerak di bidang industry 

energy, para manajernya memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk 

memperoleh kompensasi moneter yang besar. Kasus ini diperparah dengan 

adanya praktik akuntansi yang meragukan dan tidak independenya audit yang 
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dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen terhadap 

Enron.  

Dengan adanya krisis kepercayaan pada profesi akuntansi, maka 

pendidikan mengenai etika harus dilakukan dengan benar kepada mahasiswa 

akuntansi sebelum mereka memasuki dunia kerja. Salah satu tujuan dari 

pendidikan akuntansi adalah untuk mengenalkan mahasiswa kepada nilai-

nilai dan standar-standar etik dalam profesi akuntan. Mahasiswa akuntansi 

adalah para profesional di masa depan dan dengan pendidikan etika yang baik 

diharapkan dapat menguntungkan profesi dalam jangka panjang. Karena etika 

profesi penting, membuat profesi akuntansi memfokuskan perhatiannya pada 

persepsi etis mahasiswa akuntansi sebagai titik awal meningkatkan persepsi 

terhadap profesi akuntansi (Madison, 2002 dalam Manshur dan Marina., 

2013). 

Utami dan Indrawati (2006) mengatakan bahwa ada empat alasan 

mengapa mempelajari etika sangat penting. Pertama, etika memandu manusia 

dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan. Kedua, 

etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai 

sehingga kehidupan yang harmonis dan tercapai. Ketiga, dinamika dalam 

kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu 

dilakukan analisa dan ditinjau ulang. Keempat, etika mendorong tumbuhnya 

naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, 

menentukan dan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang hakiki. Suatu 

tindakan akan dipengaruhi oleh motivasi dan perilaku seseorang, baik yang 
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bersifat etis maupun tidak etis. Kecurangan merupakan perilaku tidak etis 

yang dilakukan oleh individu.  

Robbins dan Judge (2007) dalam Pradanti dan Prastiwi (2014)  

menyatakan bahwa persepsi, adalah sebagai suatu keadaan bagaimana 

seseorang menginterpretasikan kejadian, obyek, dan orang. Persepsi 

dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya faktor situasi, faktor pemersepsi, dan 

faktor obyek. Persepsi etis dalam penelitian ini diartikan sebagai pandangan 

seorang dalam melihat kecurangan akuntansi yang terjadi. Faktor yang dapat  

mengubah seseorang tidak hanya lingkungan saja melainkan dunia 

pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang berperilaku etis Sudibyo 

(1995) dalam Murtanto dan Marini (2003). Maka, mahasiswa perlu dibekali 

pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika bisnis dan etika 

profesi yang akan mereka hadapi nantinya setelah memasuki dunia kerja.  

Berdasarkan definisi persepsi dan etika diatas, maka persepsi etis 

diartikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-

pengalaman yang ada dan kemudian dapat ditafsirkan untuk menciptakan 

keseluruhan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan prinsip 

kebenaran, akhlak, dan moral yang telah berlaku. Ada banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi etis dari seorang mahasiswa akuntansi 

mengenai etika yang dilakukan dengan benar. Faktor yang pertama yaitu, 

gender dapat diartikan sebagai suatu perbedaan yang tampak antara laki-laki 
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dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Martadi dan Suranta, 

2006 dalam Hutahahean dan Hasnawati., 2015).  

Gender juga dapat diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada 

kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural. Gender adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut non 

biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun psikologis (Mutmainah, 

2006 dalam Mulyani, 2015).  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang semakin 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi persepsi seorang tentang etika, seorang yang mempunyai 

pendidikan yang tinggi akan dianggap memiliki etika yang juga tinggi serta 

penalaran moral yang tinggi. Menurut penelitian Charismawati (2011) dalam 

Gadjali dan Birton (2014) menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi dengan 

komitmen profesional yang lebih tinggi dan sosialisasi antisipasi lebih 

mungkin mempertanyakan tindakan tidak etis dibandingkan dengan 

mahasiswa lain. 

Status sosial ekonomi, dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran 

tentang keadaan seorang yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, seperti 

tingkat pendapatan seseorang. Seseorang dengan status sosial ekonomi yang 

tinggi cenderung menginginkan penghasilan yang tinggi dan cenderung 

memiliki perilaku konsumtif yang tinggi (Sangaji, 2011 dalam Pradanti dan 

Prastiwi 2014).  
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Menurut Koentjaraningrat (1986) dalam Pradanti dan Prastiwi 

(2014) ethnic background adalah etnis atau konsep suatu bangsa adalah suatu 

golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas internal maupun 

eksternal serta kesatuan bangsa yang dapat timbul menjadi corak atau 

identitas khas melalui beberapa perbedaan dalam pekerjaan, agama, atau 

pengalaman khusus.  

Menurut Tang dan Chiu (2003) dalam Mulyani (2015) love of money 

adalah sebagai perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang 

terhadap uang, serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Dengan 

cintanya seseorang terhadap uang dapat mengakibatkan seseorang lupa diri 

dengan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya. Konsep love of money 

sangat berkaitan dengan sebuah konsep “ketamakan”. Konsep yang 

menyatakan bahwa karyawan yang mempunyai tingkat love of money yang 

tinggi mempunyai rasa kurang puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan 

dengan rekan-rekan kerja mereka.  

Sehingga dengan besarnya rasa cinta seseorang terhadap uang dapat 

mengakibatkan seseorang akan lupa diri dengan nilai-nilai etika dan moral 

yang mereka miliki. Dan yang pada akhirnya akan menghasilkan uang yang 

sebanyak-banyaknya serta mengakibatkan persepsi etis terhadap mahasiswa 

dapat berbeda. Uang merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan 

sehari-hari. Walaupun uang digunakan secara universal, namun arti dan 

pentingnya tidak dapat digunakan secara universal (McClelland, 1967 dalam 

Widyaningrum, 2011). Bahwa sikap terhadap uang yang dipelajari melalui 
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sosialisasi yang didirikan mulai kanak-kanak dan di pelihara melalui 

kehidupan dewasa. 

Tingkat love of money seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti: gender, prestasi belajar, status sosial ekonomi, dan ethnic 

background. Penelitian dari Charismawati (2011), menyatakan jenis kelamin 

tidak berpengaruh terhadap tingkat love of money, namun juga berpengaruh 

terhadap persepsi etis dari mahasiswa akuntansi. Sementara itu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2015), yang menyatakan bahwa 

jenis kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. Penelitian yang dilakukan Widyaningrum (2014), menyatakan 

bahwa gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh 

Normadewi (2012), menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 

tingkat love of money maupun persepsi etis mahasiswa akuntansi.   

Disamping jenis kelamin, prestasi belajar juga dapat mempengaruhi 

kecintaan seseorang terhadap uang (love of money). Penelitian dari 

Hutahahean dan Hasnawati (2015), menyatakan bahwa variabel prestasi 

belajar tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi. Menurut Pradanti dan Prastiwi (2014), menyatakan 

bahwa variabel status sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. Penelitian dari Widyaningrum (2014), menyatakan 

bahwa gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi.  
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Berdasarkan hasil penelitian  terdahulu yang tidak konsisten tersebut, 

maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali tentang 

pengaruh gender, prestasi belajar, status sosial ekonomi dan ethnic 

background terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi dengan love of money 

sebagai variabel intervening.  

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian Gadjali dan Birton 

(2014). Perbedaannya adalah dengan menambah dua variabel yaitu status 

sosial ekonomi dan ethnic background serta perbedaan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa 

akuntansi S2. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “PENGARUH GENDER, PRESTASI BELAJAR, STATUS 

SOSIAL EKONOMI, DAN ETHNIC BACKGROUND TERHADAP 

PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI DENGAN LOVE OF 

MONEY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”. 

 

B. Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang gender, tingkat pendidikan, 

status sosial ekonomi, ethnic background di suatu universitas dapat dijadikan 

sebagai salah satu variabel yang mungkin dapat mempengaruhi love of money 

dan persepsi etis mahasiswa akuntansi sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perbedaan gender berpengaruh terhadap love of money ? 
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2. Apakah perbedaan prestasi belajar berpengaruh terhadap love of money ? 

3. Apakah perbedaan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap love of 

money ?  

4. Apakah perbedaan ethnic background berpengaruh terhadap love of 

money? 

5. Apakah perbedaan gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi ?  

6. Apakah prestasi belajar berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi ?  

7. Apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi ? 

8. Apakah ethnic background berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi ?  

9. Apakah tingkat love of money berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menguji perbedaan gender berpengaruh terhadap love of money.  

2. Untuk menguji perbedaan prestasi belajar berpengaruh terhadap love of 

money. 
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3. Untuk menguji perbedaan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap love 

of money.  

4. Untuk menguji perbedaan ethnic background berpengaruh terhadap love of 

money. 

5. Untuk menguji perbedaan gender berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi.  

6. Untuk menguji perbedaan prestasi belajar berpengaruh terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi. 

7. Untuk menguji perbedaan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi.  

8. Untuk menguji perbedaan ethnic background berpengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi.  

9. Untuk menguji perbedaan tingkat love of money berpengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi bidang akademik dan penelitian :  

Dengan melakukan pengujian pengaruh gender, prestasi belajar, status 

sosial ekonomi, dan ethnic background terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi dengan love of money sebagai variabel intervening. Dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat 



10 

 

 

 

memberikan dan menanamkan nilai-nilai etika dan persepsi etis yang baik 

kepada para mahasiswa di perguruan tinggi. Serta supaya mahasiswa 

ketika memasuki dunia kerja, mereka tidak hanya bersikap profesional 

tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik sebagai seorang akuntan.  

2. Bagi para mahasiswa akuntansi  

Penelitian ini diharapkan agar supaya  mahasiswa ketika memasuki dunia 

kerja, mereka tidak hanya bersikap profesional tetapi juga memiliki moral 

dan etika yang baik sebagai seorang akuntan. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa 

akuntansi mengenai pentingnya pemahaman terhadap love of money dan 

etika profesi seorang akuntan manajemen dalam perusahaan. 

3. Bagi masyarakat  

Sebagai pengetahuan pada masyarakat mengenai persepsi etis mahasiswa 

dalam berperilaku sehari-hari dengan memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh gender, prestasi belajar, status sosial ekonomi, ethnic 

background terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi dengan love of 

money sebagai variabel intervening.  

4. Bagi para peneliti selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi dan bahan acuan 

bagi penelitian yang akan datang dan dapat digunakan sebagai wawasan 

ilmu pengetahuan. 
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E. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut :  

BAB 1: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang 

berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi persepsi etis 

mahasiswa akuntansi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

teoritis, dan pengembangan hipotesis. Landasan teori ini diambil 

berdasarkan literatur pendukung penelitian ini.    

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi uaraian tentang populasi dan sampel, jenis kelamin dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, identifikasi variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diawali dengan penjelasan atau deskripsi dari obyek 

penelitian, dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan atas 

hasil analisis data.  
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BAB V: PENUTUP 

Merupakan bab yang menyajikan secara singkat mengenai apa yang 

telah dilaksanakan dalam bagian simpulan. Dalam bab ini ditutup 

dengan keterbatasan dan saran yang dapat dipertimbangkan terhadap 

hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 


