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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan zaman yang modern ini, manusia tidak bisa hidup 

tanpa bantuan dari orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan satu sama lain di mana ada peraturan dan norma-norma yang 

harus dipatuhi bersama. Di dalam berkehidupan sosial ada berbagai macam 

pekerjaan dan profesi. Salah satunya profesi sebagai seorang akuntan. Akuntan 

merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan 

masyarakat. Sebagai sebuah profesi, seorang akuntan dalam menjalankan 

tugasnya harus menjunjung tinggi etikanya. Profesi akuntan bergantung dari 

adanya etika, karena profesi akuntan sering mendapatkan sorotan tajam dari 

masyarakat. Sorotan tajam tersebut karena adanya pelanggaran beberapa etika 

yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan pemerintah, akuntan publik dan 

akuntan intern perusahaan (Purnamaningsih dan Ariyanto, 2016).  

Menurut Azis (2015) perilaku etis seorang akuntan sangat dibutuhkan 

untuk menentukan integritas dan kredibilitas di dalam bidang akuntansi. 

Perilaku etis diperlukan karena profesi akuntan belakangan ini sangat rawan dan 

dekat dengan kecurangan. Akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya, dituntut 

untuk memiliki obyektifitas yang tinggi supaya dapat bertindak adil. Selain itu, 

independensi seorang akuntan juga dinilai penting agar akuntan tidak mudah 

dipengaruhi oleh pihak lain dan tidak berpihak kepada siapapun dalam 

mengambil keputusan sehingga dapat terhindar dari perbuatan curang. Dengan 
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begitu akuntan akan mendapatkan kepercayaan dari publik yang akan memakai 

jasanya (Sipayung dan Cahyonowati, 2015). 

Belakangan ini banyak sekali terjadi kasus dalam masalah keuangan 

yang dilakukan oleh perusahaan besar yang melibatkan kantor akuntan ternama 

serta tokoh-tokoh pelaku akuntan internasional. Kasus tersebut berdampak pada 

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Beberapa 

contoh kasus skandal perusahaan besar di Amerika, seperti kasus Enron Corp, 

WorldCom, dan Xerox Corp telah menarik perhatian banyak pihak. Enron Corp 

merupakan perusahaan terbesar ke tujuh di Amerika Serikat yang bergerak di 

bidang industri energi, di mana para manajernya melakukan manipulasi angka 

yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi moneter yang besar. Kasus 

ini diperparah dengan praktik akuntansi yang meragukan dan tidak 

independennya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur 

Andersen terhadap Enron Corp (Hutahahean, 2015). 

Kasus yang melibatkan profesi akuntan lainnya yaitu kasus manipulasi 

laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan raksasa Toshiba. 

Penggelembungan laba perusahaan sebesar Rp.15,85 Triliun oleh perusahaan 

Toshiba yang dilakukan sejak tahun 2008 telah merugikan para pemegang 

saham. Kasus manipulasi yang dilakukan perusahaan sebesar Toshiba tentunya 

berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada profesi 

akuntan. Profesi akuntan dipandang negatif dan diragukan kualitasnya dalam 

memberikan jasa penyusunan laporan keuangan (Pemayun dan Budiasih, 2018). 
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Menurut Fitria dan Sari (2014) perilaku etis yaitu perilaku yang 

mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan hukum, peraturan, 

moral dan norma-norma yang telah diatur dab ditetapkan. Perilaku etis 

mempunyai peran penting untuk diterapkan dalam segala bidang profesi, tetapi 

pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan etika yang akhirnya 

menyebabkan skandal di dalam profesi tersebut. Banyak pihak yang akan 

terkena dampak dari skandal yang terjadi dalam bidang profesi tersebut, baik 

mereka yang sudah berkecimpung di dalamnya maupun mereka yang sedang 

mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam profesi tersebut. Dengan semakin 

maraknya skandal yang terjadi di dalam suatu bidang profesi, maka akan timbul 

suatu krisis yang terjadi. Krisis ini pada akhirnya disebut dengan krisis etika 

profesional.  

Mahasiswa akuntansi adalah para profesional di masa depan dan dengan 

pendidikan etika yang baik, diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi 

profesinya untuk jangka panjang. Pentingnya etika di dalam suatu profesi dapat 

membuat profesi akuntan lebih memfokuskan perhatiannya pada persepsi etis 

para mahasiswa akuntansi sebagai titik awal dalam meningkatkan persepsi etis 

terhadap profesi akuntan (Purnamaningsih dan Ariyanto, 2016). 

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Persepsi tersebut 

dipengaruhi oleh suatu aspek demografi, seperti jenis kelamin atau gender, usia, 

tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi (Sipayung dan Cahyonowati, 

2015). Menurut Fitria dan Sari (2016) jenis kelamin atau gender yakni suatu 

konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 
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perempuan dilihat dari sudut pandang non-biologis; yaitu dari aspek sosial, 

budaya maupun psikologis. 

Aspek demografi selanjutnya yang mempengaruhi persepsi yaitu usia. 

Usia berhubungan dengan pertimbangan etika individu. Semakin bertambahnya 

usia seseorang maka akan bertambah pula etika yang dimilikinya, karena 

semakin bertambah usia seseorang ia telah memiliki pengalaman hidup lebih 

banyak dibandingkan usia seseorang yang dibawahnya atau yang masih muda 

(Purnamaningsih dan Ariyanto, 2016). Oleh karena itu, ia akan bisa memahami 

apa-apa yang baik untuk dilakukan atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan 

norma-norma serta etika yang ada.  

Tingkat Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah 

proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat 

pendidikan Mahasiswa akuntansi akan mengalami beberapa tahap proses 

sosialisasi selama masa pendidikan mereka dan memungkinkan para mahasiswa 

mengembangkan dasar love of money dalam hidupnya (Pradanti dan Prastiwi, 

2017). 

Menurut Prabowo dan Widanaputra (2018) uang merupakan faktor 

penting dalam kehidupan sehari-hari manusia dan kebutuhan utama untuk 

melakukan suatu transaksi agar mendapatkan apa yang dibutuhkan serta 

diinginkan. Kebutuhan seseorang didasari oleh motivasi dan sifat manusia 

terhadap uang. Gambaran tentang love of money erat kaitannya dengan sifat 

serakah, sehingga individu memiliki ketertarikan tinggi terhadap uang, maka 
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biasanya individu itu termasuk orang yang serakah. Ketertarikan yang 

berlebihan terhadap uang biasanya akan berpengaruh pada sifat seseorang dan 

menilai segala sesuatu berdasarkan uang. Kecintaan terhadap uang akan 

mempengaruhi status sosial ekonomi yang tinggi dimana juga dapat 

mempengaruhi perilaku etis seseorang.  

Status sosial ekonomi sebagai ukuran posisi seseorang bisa dilihat dari 

aspek pekerjaan, penghasilan dan posisinya dalam kelompok masyarakat. 

Status sosial ekonomi memberikan gambaran posisi seseorang dilihat dari aspek 

sosial maupun ekonomi misalkan pendapatan, kekuasaan dan hal lainnya. 

Seseorang dengan status sosial ekonomi yang baik cenderung akan bersikap 

lebih konsumtif, tidak etis, dan mementingkan dirinya sendiri (Pemayun dan 

Budiasih, 2018). 

Penelitian sejenis dilakukan sebelumnya, diantaranya Purnamaningsih 

dan Ariyanto (2016). Variabel yang diteliti adalah Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi sebagai variabel dependen sedangkan Gender, Usia, Tingkat 

Pendidikan dan Status Sosial Ekonomi sebagai variabel independen. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB) dan 

Teori Perkembangan Moral Kognitif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa gender tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, 

usia dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi, serta status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Pemayun dan Budiasih (2018) dengan 

hasil penelitian diperoleh bahwa mahasiswa akuntansi dengan tingkat 

religiusitas yang tinggi akan memiliki persepsi etis yang tinggi. Mahasiswa 

akuntansi dengan status sosial yang tinggi akan memiliki persepsi etis yang 

rendah. Mahasiswa akuntansi dengan love of money yang tinggi akan memiliki 

persepsi etis yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Hutahahean dan Hasnawati 

(2015) dengan hasil penelitian diperoleh bahwa jenis kelamin atau gender dan 

prestasi belajar atau IPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

etis mahasiswa akuntansi, religiusitas berpengaruh terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi. Penelitian yang dilakukan Fitria dan Sari (2016) dengan 

hasil penelitian diperoleh bahwa Orientasi Idealisme berpengaruh signifikan 

negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi, Relativisme berpengaruh 

signifikan positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi, Tingkat pengetahuan 

akuntansi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi sedangkan mahasiswa akuntansi perempuan atau gender cenderung 

lebih tegas terhadap krisis etika akuntan profesional. Penelitian yang dilakukan 

Sipayung dan Cahyonowati (2015) dengan hasil penelitian diperoleh bahwa 

pengaruh usia dan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap love of money sedangkan tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan 

pengalaman kerja berpengaruh signifkan terhadap love of money. Love of money 

dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap persepsi etis. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prabowo dan Widanaputra (2018) dengan hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa love of money berpengaruh negatif pada persepsi etis 
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mahasiswa akuntansi dan machiavellian berpengaruh negatif pada persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Purnamaningsih dan Ariyanto (2016) dengan judul pengaruh gender, usia, 

tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi sedangkan dalam penelitian ini penelitian menambahkan variabel 

independen yaitu love of money dari penelitian Prabowo dan Widanaputra 

(2018). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Purnamaningsih dan Ariyanto (2016) terletak pada variabel 

dependen yaitu persepsi etis mahasiswa akuntansi sedangkan variabel 

independennya yaitu gender, usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. 

Persamaan sampel objek yaitu mahasiswa S1 Akuntansi. Penelitian ini 

mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada tahun 

penelitian, lokasi penelitian dan penambahan variabel independen. Penelitian 

yang dilakukan oleh Purnamaningsih dan Ariyanto pada tahun 2016 yang 

dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali sedangkan 

Peneliti melakukan penelitian pada tahun 2019 yang dilakukan di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Berdasarkan isi dari latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik 

dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gender, Usia, love of 

money dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi UMS Angkatan 2015 

dan 2016)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? 

2. Apakah usia berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah love of money berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi? 

4. Apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah gender berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi  

2. Untuk mengetahui apakah usia berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi  

3. Untuk mengetahui apakah love of money berpengaruh terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi 

4. Untuk mengetahui apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi  

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang 

bermanfaat, yaitu sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi 

tambahan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan pengalaman serta informasi 

pengetahuan yang lebih banyak dan penulis dapat mengetahui tentang 

perbedaan persepsi antara mahasiswa angkatan 2015 dengan angkatan 

2016. 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun secara berurutan 

mulai dari pendahuluan hingga penutup. Uraiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang 

penelitian, pokok rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian.  

BAB II yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai 

landasan teori yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yaitu Etika, 

Persepsi, Gender, Usia, Love of Money, Status Sosial Ekonomi. Disamping itu, 

terdapat pengujiaan atas hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, 

sehingga dapat dijelaskan melalui pemikiran, kerangka pemikiran serta 

pengembangan hipotesisnya yang disajikan dalam penelitian ini.  

BAB III yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode-metode 

penelitian yang digunakan, meliputi: desain penelitian, lokasi penelitian, 

subyek, dan obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional 
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variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis statistik 

deskriptif, intervalisasi data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, teknik analisis 

data. 

BAB IV yaitu analisis data dan pembahasan. Pada bab pembahasan hasil 

penelitian dijelaskan mengenai deskriptif responden, karakteristik responden, 

hasil analisis deskriptif, hasil intervalisasi data, hasil uji kualitas data, hasil uji 

asusmsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V yaitu penutup. Dalam bab penutup berisi tentang simpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan 

saran. 

 

 


