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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan sangat berperan penting dalam dunia bisnis, di bidang bisnis 

profesi akuntan memiliki tempat yang istimewa karena seperti halnya profesi-

profesi lainnya, profesi akuntan dituntut harus memiliki keahlian lebih dalam 

bidang akuntansi.Profesi akuntan sekarang ini dituntut untuk mampu bertindak 

secara profesionalisme. Tugas dari seorang akuntan publik yaitu untuk 

memeriksa, mereview dan memberikan opini mengenai kualitas dari laporan 

keuangan atas suatu entitas, berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan 

Akuntasi Indonesia (IAI). Berdasarkan hal tersebut menyababkan para pemakai 

laporan keuangan seperti investor dan kreditur sangat dipengaruhi oleh pendapat 

akuntan publik sebelum memberikan kepercayaannya. 

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah 

sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum 

perusahaan di negara tersebut.Berkembangnya profesi akuntan telah banyak 

diakui oleh berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan 

masyarakat luas akan jasa akuntan  inilah yang menjadi pemicu perkembangan 

tersebut, namun demikian masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan 

terhadap profesi akuntan. 
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Profesi akuntan merupakan salah satu profesi yang sangat rentan terhadap 

tindakan kecurangan, dan tindakan kecurangan tersebut tidak dilakukan pada awal 

periode bekerja (Gadjali dan Birton, 2014). Sugiri dan Sulastiningsih (2004:11) 

dalam Gadjali dan Birton (2014) tindak kecurangan disebabkan karena akuntan 

manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses mengidentifikasi, 

mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menafsirkan, dan 

mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk pengambilan 

keputusan. 

Sumber daya manusia dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan 

salah satu aspek yang sangat penting dalam suatau organisasi, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kinerja KAP sangat ditentukan oleh kinerja akuntannya.Perilaku 

etis akuntan manajemen sangat dipengaruhi oleh persepsi etis mereka terhadap 

setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka laksanakan (Gadjali dan Birton, 

2014).Pentingnya etika dalam suatu profesi akuntansi yang menitikberatkan pada 

persepsi etis para mahasiswa akuntansi sebagai langkah awal dalam 

meningkatkan persepsi profesi akuntansi. 

 Scott (2009:361) menggambarkan periode waktu yang memungkinkan 

akuntan manajemen melakukan tindakan kecurangan dalam tugas dan tanggung 

jawabnya ke dalam dua periode.Periode pertama, akuntan manajemen 

memperoleh gaji berdasarkan usaha keras mereka dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab menghasilkan laporan keuangan yang baik.Periode kedua, 

akuntan manajemen memperoleh gaji atas dasar penampilan dari laporan laba rugi 
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yang dinilai sebagai ukuran kinerja perusahaan tersebut.Pada periode kedua itulah 

tindakan kecurangan diduga dilakukan. 

Adanya perbedaan jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan dan 

keadaan yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja akuntan publik sehingga 

terdapat pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik 

sebagai pihak yang independen dalam pengauditan laporan keuangan.Skandal-

skandal keuangan yang dialami oleh perusahaan besar seperti Enron di Amerika 

Serikat dan kasus lainnya (tabel 1.1) tentu menimbulkan sebuah pertanyaan 

tentang etika profesional yang dimiliki oleh seorang akuntan (Pradanti dan 

Prastiwi, 2014). 

Tabel 1.1 

10 Skandal Akuntansi Besar di Dunia 

No. Nama Perusahaan Tuduhan Kasus Kecurangan 

1

.

  

PT Kereta Api Indonesia (KAI)  
Piutang PPN per 31 Desember 2005 

senilai Rp 95,2 M, menurut Komite 

Audit harus dicadangkan 

penghapusannya pada tahun 2005 

karena diragukan kolektibilitasnya, 

tetapi tidak dilakukan oleh manajemen 

dan tidak dikoreksi oleh auditor. 
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Manajemen menganggap bahwa 

pemberian jasa yang dilakukannya tidak 

kena PPN, namun karena Dirjen Pajak 

menagih PPN atas jasa tersebut, PT KAI 

menagih PPN tersebut kepada 

pelanggan. 

2.  Enron Corporation  Menyembunyikan hutang dan mendongkrak 

laba lebih dari $1 milyar, menyogok pejabat 

asing untuk memenangkan kontrak di luar 

Amerika.  

3.  WorldCom  Cash flow didongkrak $3,8 milyar dengan 

mencatat operating expenses dengan capital 

expenses.  

4.  Tyco International  CEO (Dennis Kozlowski) dan mantan CFO 

(Mark H. Swartz) dituduh melakukan 

pencurian sebesar $600 juta dari perusahaan 

pada tahun 2002.  

5.  Freedie Mac  Melakukan kesengajaan salah saji pada laba 

sebesar $5 miliar  
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6.  Waste Management, Inc  Laba yang meningkat sebesar $17 milyar 

dengan menambah masa manfaat 

penyusutan untuk aset tetap pada tahun 

2002.  

7.  Lehman Brothers Menyembunyikan lebih dari $ 50 miliar 

pinjaman yang dicatat sebagai penjualan. 

Diduga menjual aset beracun ke bank Pulau 

Cayman dengan pemahaman bahwa mereka 

akan membeli kembali. Menciptakan kesan 

Lehman memiliki $50 miliar lebih banyak 

dan $50 miliar kurang dari aset beracun. 

8.  Health South Corporation  Pendapatan perusahaan overstated sebanyak 

4700 persen dan $14 milyar dilambungkan 

untuk memenuhi harapan investor.  

9.  PT Freeport Indonesia Pekerja Freeport di Indonesia diketahui 

mendapatkan gaji lebih rendah dari pada 

pekerja Freeport di negara lain untuk level 

jabatan yang sama. Gaji sekarang perjam 

USD 1.5-USD 3. Padahal, dibandingkan gaji 

di negara lain mencapai USD 15-USD 35 
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Sumber: http://www.accounting-degree.org/scandals/ 

Contoh kasus skandal akuntansi yang terjadi adalah skandal dalam 

perusahaan besar yaitu Enron dan Worldcom, yang hanya untuk kepentingan 

kliennya tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan publik (Aziz, 2015). 

Terbongkarnya kasus seperti Enron di Amerika Serikat, Worldcom, Global 

Crossing, Adelphia dan Tyco serta kasus skandal akuntansi yang terjadi di 

Indonesia seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Kimia Farma Tbk, PT. 

Great River International Tbk yang terlibat di dalamnya memberikan kesadaran 

tentang pentingnya peran dunia pendidikan dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang cerdas dan bermoral.Hal ini juga menjadikan lembaga-lembaga  

perjam. 

10.  PT Kimia Farma Tbk  Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih 

sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut 

di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa 

(HTM). Pada laporan keuangan yang baru, 

keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 

99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 

32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang 

dilaporkan.  

http://www.accounting-degree.org/scandals/
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pendidikan pemerintah maupun non pemerintah berlomba-berlomba untuk 

menjadikan banyak sarjana akuntansi yang menjunjung tinggi nilai etika 

professional. 

Terdapat lembaga-lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan teori 

mengenai akuntansi, seperti halnya kurikulum disekolah dan perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta, dan tidak hanya itu munculnya lembaga-lembaga kursus 

akuntansi di Indonesia.Bedford Committee menyebutkan dalam pernyataannya 

bahwa salah satu tujuan dari pendidikan akuntansi adalah untuk mengenalkan 

mahasiswa kepada nilai-nilai dan standar-standar etka dalam profesi akuntan 

(Clikemen dan Henning, 2000 dalam Normadewi, 2012). 

Berdasarkan tabel dan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja akuntan publik saat ini masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan, salah satu kemungkinan penyebab 

terjadinya hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat kecintaan seseorang terhadap 

uang (love of money). Tang (1992) dalam Gadjali dan Birton (2014) 

memperkenalkan sebuah konsep yang dinamakan “the love of money” untuk 

mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Tang dan Chiu, 2003:2 

dalam Gadjali dan Birton (2014) mengartikan Love of money sebagai sebuah skala 

yang dikembangkan berdasarkan faktor-faktor yang dipilih dari Money Ethics 

Scale (MES). Tang (1992) dalam Gadjali dan Birton (2014), faktor-faktor yang 

dapat diprediksi didalam MES Faktor-faktor berikut diprediksi untuk Uang Etika 
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Skala(MES): sikap positif, (jahat) sikap negatif, prestasi, kekuatan, prngelolaan 

uang dan harga diri. 

Menurut teori harapan (expectancy theory), orang yang berprinsip 

hedonisme dengan mementingkan kesenangannya sendiri dianggap sebagai 

perilaku yang tidak etis.Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis 

seseorang adalah uang. Faktor demografi seperti jenis kelamin dan tingkat 

pendidikan turut mempengaruhi tingkat love of money  individu. Uang merupakan 

aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali digunakan 

untuk mengukur keberhasilan (Pradanti dan Prastiwi, 2014).Uang merupakan 

suatu alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan 

berharga lainnya serta untuk membayar utang. 

Di sisi lain persepsi etis seseorang menurut Elias dan Farag (2010:270) 

dalam Gadjali dan Birton (2014), dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis yakni 

kecintaan individu terhadap uang. Salah satu faktor yang mungkin dapat 

mempengaruhi perilaku etis seseorang serta kencendurungan kecintaannya 

terhadap uang adalah jenis kelamin.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap etika, 

sedangkan laki-laki memiliki tingkat keyakinan lebih rendah terhadap etika 

(Charismawati dan Yuyetta, 2011).Jenis kelamin, masa kerja dan tingkat 

pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat love of money 

seseorang serta persepsi etis mereka di dalam pekerjaannya. 
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Mulyani (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

perbedaan jenis, status pekerjaan terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi.Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh perbedaan 

jenis kelamin, status pekerjaan terhadap tingkat love of money mahasiswa 

akuntansi.Serta terdapat pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi.Gadjali dan Birton, 2014 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

terdapat pengaruh perbedaan jenis kelamin dan masa kerja terhadap persepsi etis 

akuntan manajemen dan tingkat love of money akuntan manajemen.Serta terdapat 

pengaruh love of money terhadap persepsi etis akuntan manajemen.Pradanti dan 

Pratiwi, 2014 mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang antara jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, status sosial dan ethnic background terhadap love of 

money.Serta adanya pengaruh antara love of money terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan 

masih adanya ketidakonsisten hubungan jenis kelamin, masa kerja dan tingkat 

pendidikan terhadap persepsi etis mahasiswa.Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan perbedaan hasil penelitian.Peneliti menggunakan masa kerja, tahun 

serta populasi sampel yang berbeda pada masing-masing penelitinya.Berdasarkan 

faktor yang mengganggu penelitian ini, maka muncul faktor kontijensi.Faktor 

kontijensi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kontijensi. 

Kontijensi (contingency) adalah suatu keadaan atau kondisi yang 

diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan memungkinkan 
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untuk mengevaluasi salah satu variabel yan terdapat pada teori kontijensi yaitu 

menggunakan variabel mediating. Variabel mediating memungkinkan adanya 

variabel yang mempengaruhi hubungan antara jenis kelamin, masa kerja dan 

tingkat pendidikan dengan persepsi etis mahasiswa aakuntansi menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.Variabel mediating 

merupakan variabel penyela atau antara variabel independen (jenis kelamin, masa 

kerja dan tingkat pendidikan) dengan variabel dependen (persepsi etis mahasiswa 

akuntansi), sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi 

berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

Teori kontijensi akuntansi manajemen digunakan sebagai alat untuk 

menginterpretasikan keterbatasan dalam meninjau dan memahami jenis hipotesis 

yang telah dikemukakan untuk menjelaskan penemuan yang berlawanan.Faktor 

lingkungan dilibatkan untuk menjelaskan ketidakpastian dari penelitian-penelitian 

terdahulu. 

Penelitian mengenai Pengaruh Jenis Kelamin, Masa Kerja dan Tingkat 

Pendidikan terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan Love of Money 

sebagai Variabel Mediating ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

diantaranaya yaitu: Gadjali dan Birton (2014).Penelitian ini mereplikasi dari 

penelitian diatas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

memperluas populasi serta menambahkan variabel independen yaitu tingkat 

pendidikan dan variabel dependennya yaitu persepsi etis mahasiswa akuntansi. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Gadjali dan Birton (2014) variabel 

independen yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, dan masa kerja dengan 

sampel akuntan manajemen pada perusahaan di Kawasan Industri MM2100, 

Cikarang Barat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH JENIS 

KELAMIN, MASA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP 

ETIKA MAHASISWA AKUNTANSI DENGAN LOVE OF MONEY SEBAGAI 

VARIABEL MEDIATING. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh jenis kelamin, masa kerja dan 

tingkat pendidikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntasi dengan love of money  

sebagai variabel mediating. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap etika mahasiswa akuntansi? 

2. Apakah masa kerja berpengaruh terhadap etika mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah masa kerja berpengaruh terhadap etika mahasiswa akuntansi? 

4. Apakah love of money memediasi pengaruh jenis kelamin terhadap etika 

mahasiswa akuntansi? 

5. Apakah love of money memediasi pengaruh masa kerja terhadap etika mahasiswa 

akuntansi? 
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6. Apakah love of money memediasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap etika 

mahasiswa akuntansi? 

7. Apakah love of money berpengaruh terhadap etika mahasiswa akuntansi?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap etika mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh masa kerja terhadap etika mahasiswa akuntansi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap etika mahasiswa 

akuntansi. 

4. Untuk menganalisis love of money memediasi pengaruh jenis kelamin terhadap 

etika mahasiswa akuntansi. 

5. Untuk menganalisis love of money memediasi pengaruh masa kerja terhadap etika 

mahasiswa akuntansi. 

6. Untuk menganalisis love of money memediasi pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap etika mahasiswa akuntansi 

7. Untuk menganalisis pengaruh love of money terhadap etika mahasiswa akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan kontribusi bagi manajemen dalam merekrut calon 

karyawan dengan etika karyawan terhadap love of money. 

b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh 

jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan terhadap etika mahasiswa 

akuntansi dengan variabel love of money sebagai pembanding. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Akademik 

Dapat memberikan informasi bagi lembaga akademik mengenai 

pengaruh jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan terhadap etika 

mahasiswa akuntansi dengan variabel love of money sebagai pembanding. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat sebagai bahan dalam memperoleh gambaran perbandingan teori 

yang diperoleh di dalam kelas dengan kenyataan yang ada, serta cara umum 

agar dapat memecahkan masalah yang dialami oleh mahasiswa akuntansi 

dalam memilih profesi akuntansi agar sukses dimasa yang akan datang serta 

dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa akuntansi dalam mengetahui 

tingkat kecintaan seseorang terhadap uang (love of money). 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 
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Bab I  Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal pokok sehubungan 

dengan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi: pengertian Jenis Kelamin, Masa Kerja, 

Tingkat Pendidikan, Etika, Love Of Money, Expectancy Theorydan 

ContingencyTheory 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, yang meliputi: jenis 

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

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode analisis 

data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam 

penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan 

pembahasan atas hasil analisis data. 

Bab V   Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, 

serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya. 

 


