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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Etika dalam dunia akuntansi merupakan pemahaman kita tentang 

mana yang baik dan benar. Dimana prinsip tersebut menyangkut dengan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai akuntan. Masalah ini berkaitan dengan begitu maraknya 

kecurangan dan penipuan bahkan korupsi di berbagai negara bahkan di 

Indonesia sekalipun, terutama pada perusahaan atau instansi yang terkait 

dengan keuangan. Kepercayaan masyarakat semakin menurun setelah 

perusahaan atau instansi tersebut mempunyai masalah yang besar 

menyangkut keuangan mereka. Terlebih lagi tokoh-tokoh yang berpengaruh 

besar ikut terjerat pada kasus tersebut. 

Salah satu contoh pada pelanggaran kasus keuangan, berdasarkan 

laporan dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Amerika 

Serikat mengalami kerugian hampir $1 triliun oleh karena fraud di tahun 

2008. Hal ini dianggap sebagai krisis ekonomi terparah sejak tragedi “Great 

Depression” yang menyerang perekonomian Amerika pada tahun 1929. Salah 

satu sumber yang membuat fraud tersebut terdeteksi adalah petunjuk-

petunjuk yang diberikan oleh para whistleblower (Hoffman dan Mc Nulty, 

2008). 
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Adapun contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kasus 

kecurangan yang akhirnya terungkap juga terjadi pada institusi pemerintah. 

Seperti kasus Gayus Tambunan yang merupakan pegawai di Direktorat 

Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak dan akhirnya 

terungkap oleh pernyataan Susno Duadji yang dianggap sebagai 

whistleblower (Akmal Sulistomo, 2008). 

Untuk mengurangi berbagai permasalahan tersebut maka penting 

sekali pembekalan pendidikan pada perguruan tinggi, karena pendidikan pada 

perguruan tinggi merupakan pendidikan formal yang dapat mengembangkan 

potensi mahasiswa dalam membangun etika yang sangat diperhatikan dalam 

dunia kerja,  menurut (Dharmawan, 2014). Dalam meningkatkan kualitas diri 

individu maka pendidikan merupakan upaya yang tepat. Pendidikan adalah 

suatu pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, 

pelatihan, atau penelitian. Dalam berbagai pengajaran yang ada di perguruan 

tinggi maka diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang mempunyai sikap 

idealisme. 

Mahasiswa akuntansi mempunyai posisi dan peluang yang besar 

dalam menjadi seorang akuntan maka perlu diberikan arahan khusus untuk 

menumbuhkan idealisme terhadap perilakunya di dunia kerja. Mahasiswa 

dengan pembekalan ilmu dan pengetahuan akan menjadi seorang mahasiswa 

yang berkualitas pada tingkat profesional. Semakin profesional maka mereka 

dapat langsung bersaing dengan dunia global yang sangat kompetitif. 
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Mengingat kondisi berbagai kecurangan yang sangat memprihatinkan 

ini dapat mendorong mahasiswa dalam bersikap jujur bahkan berani dalam 

mengambil resiko atas kejadian yang terjadi di masyarakat sekitar. Mengingat 

bahwa seorang mahasiswa merupakan calon penerus bangsa, calon akuntan 

dan perantara dalam membawa perubahan dimasa mendatang.  

Kejujuran dan keberanian menjadi peran penting yang sangat 

diharapkan untuk dapat tumbuh di dalam diri seorang mahasiswa yang 

dengan dapat membawa perubahan termasuk dalam seorang mahasiswa harus 

berani dalam menyuarakan dan mengungkapkan atas tindakan kecurangan 

yang mereka jumpai. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari berbagai 

dampak negatif yang nantinya timbul di lingkungan masyarakat. Dengan 

berbagai permasalahan yang terjadi maka mahasiswa mempunyai dorongan 

untuk berani menjadi whistleblower dalam menyikapi fenomena 

whistleblowing. 

Sangat penting bagi mahasiswa akuntansi mengerti nilai-nilai yang 

harus mereka bela dan yang harus mereka hindari (Sheehan dan Schmindt 

2015). Proses perkuliahan yang sesuai dengan arahan dan taat pada tata tertib 

akan mendorong perilaku whistleblowing pada mahasiswa, menanam arahan 

bahwa whistleblowing adalah benar guna mencegah berbagai kecurangan 

timbul kembali dan  dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat atas 

informasi pada laporan keuangan.  

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari dari penelitian-peneitian 

sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdyawati (2016) dan 
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Pangesti (2017). Perbedaan yang terdapat dari penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah : 

a. Variabel yang digunakan oleh Pangesti (2017) adalah Komitmen 

Profesional dan Sosial Antisipatif. Variabel yang digunakan oleh 

Firdyawati (2016) adalah Orientasi Etika, Komitmen Profesi, dan 

Intensitas Moral. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan 

antar variabel yang disarankan oleh penelitian terdahulu yaitu Komitmen 

Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Orientasi Etika dan Intensitas Moral. 

Peneliti memilih variabel ini karena dianggap  relevan untuk dijadikan 

topik dalam penelitian yang  akan dilakukan oleh peneliti. 

b. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 

akademik 2016. Sedangkan populasi yang diambil oleh penelitian 

sebelumnya adalah Mahasiswa Akuntansi Universitas Telkom di Bandung 

tahun akademik 2015/2016 dan Mahasiswa Akuntansi S1 di Kota 

Bandung. 

c. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan 

penelitian yang dilakukan sekarang adalah pada tahun 2019. 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka 

penulis menyusun skripsi yang berjudul : “Pengaruh Komitmen Profesional, 

Sosialisasi Antisipatif, Orientasi Etika, dan Intensitas Moral Mahasiswa 

Akuntansi Terhadap Whistleblowing.” Untuk meminimalkan berbagai 

kerugian yang timbul dari berbagai masalah kecurangan, penelitian ini secara 
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umum ingin mengetahui apakah seorang mahasiswa akuntansi yang 

berpeluang menjadi seorang akuntan dalam memandang whistleblower dan 

bagaimana pandangan mereka terhadap niat whistleblowing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti 

diatas maka dapat mengidentifikasi rumusan masalah antara lain : 

a. Apakah komitmen profesional yang ditanamkan pada mahasiswa 

akuntansi dapat berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan 

whistleblowing ?  

b. Apakah sosialisasi antisipatif dapat mendorong pemikiran mahasiswa 

akuntansi mengenai tindakan whistleblowing ?  

c. Apakah orientasi etika dapat mendorong niat seorang mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing? 

d. Apakah intensitas moral dapat menjadi pertimbangan mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

disampaikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui apakah komitmen profesional yang ditanamkan pada 

mahasiswa akuntansi dapat berpengaruh terhadap keputusan untuk 

melakukan whistleblowing. 
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b. Untuk mengetahui apakah sosialisasi antisipatif dapat mendorong 

pemikiran mahasiswa akuntansi mengenai tindakan whistleblowing. 

c. Untuk mengetahui apakah orientasi etika dapat mendorong niat seorang 

mahasiswa akuntansi untuk melakukan whistleblowing. 

d. Untuk mengetahui apakah intensitas moral dapat menjadi pertimbangan 

mahasiswa akuntansi untuk melakukan whistleblowing ?  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas 

pengetahuan di bidang akuntansi, dengan segala macam bentuk 

pelanggaran dan cara mengatasinya yaitu dengan penerapan 

whistleblowing serta penanaman kesadaran pentingnya pengungkapan 

pelanggaran whistleblowing yang terjadi di lingkungan Universitas dan 

sekitarnya.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para mahasiswa terutama mahasiswa akuntansi yang 

berpeluang besar menjadi seorang akuntan, auditor, maupun manajer. 

Menambah pengetahuan mahasiswa terkait whistleblowing dan sebagai 

pendorong dan memotivasi para mahasiswa untuk menjadi whistleblower 

guna menerapkan whistleblowing di lingkungan universitas terkait. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini sesuai 

dengan judul, penulis menyusun pembabakan dari ringkasan setiap isi, dan 

bab per bab yang dibagi ke dalam lima bab, yang diawali dari : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan sebab-

sebab yang mendasari penelitian ini dilakukan, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan serta 

sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu dan 

teori-teori yang mendasari penelitian. Selain itu, pada bab ini akan 

dibahas pula pengembangan hipotesis serta hubungan antar 

variabel penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, ruang lingkup 

penelitian, sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penyebaran kuisioner, 

karakteristik responden, hasil pengolahan dan analisis data 

penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi simpulan dari analisis data yang telah diolah dan 

keterbatasan dalam penulisan dalam penelitian dan dijadikan saran 

bagi penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan 

pengolahan data yang diperoleh. 

 


