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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Isu Skandal Akuntansi 

       Hampir seluruh aktivitas terkait dengan uang akan berhubungan juga dengan 

akuntansi, hal ini menggambarkan betapa luasnya cakupan dunia akuntansi ini 

(Putra dan Baridwan, 2013). Sehingga kebanyakan ketika muncul skandal 

keuangan, tidak bisa lepas dari campur tangan para profesi akuntan.  

        Khusus untuk Amerika Serikat, sebuah negara adidaya yang terkenal sangat 

transparan, ketat dalam penegakan hukum, patuh menjalankan good corporate 

governance, bisa mengalami kegagalan dengan skandal akuntansi terbesar 

sepanjang sejarah yang dilakukan Enron sekitar lima tahun silam 

(www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_19.pdf, diakses 22 Mei 2013). Enron 

dianggap sebagai perusahaan terbesar dan sebagai salah satu perusahaan yang 

paling inovatif, cepat berkembang, serta bisnis terbaik yang dikelola di Amerika 

Serikat (Jickling, 2003). Namun, pada bulan Oktober 2001 pertama kali muncul 

laporan penyimpangan akuntansi dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

Enron, dimana perusahaan tersebut merupakan 7 perusahaan terbesar menurut 

Fortune 500 (Comunale et al, 2006). Laporan keuangan Enron mengandung 

manipulasi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara rapi. Hal 

tersebut didukung oleh pernyataan Dewi (2010) bahwa Enron jatuh berawal dari 

dibukanya partnership-partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan 

pada Enron. Namun, Enron tidak pernah mengungkapkan operasi dari 

http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_19.pdf
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partnership-partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada 

pemegang saham dan Security Exchange Commission (SEC), badan tertinggi 

pengawasan perusahaan publik di Amerika (Dewi, 2010). Sehingga munculnya 

kasus tersebut membuat penurunan harga saham Enron yang sangat drastis. Pada 

bulan Desember 2001 harga saham Enron menurun sangat tajam dari hampir $ 95 

sampai hanya $ 1 per saham (www.efham.net/Uploads/EfhamElborsa/Enron.pdf, 

diakses 22 Mei 2013).     

       Arthur Andersen merupakan auditor independen yang mengaudit perusahaan 

Enron, Andersen terbukti telah terlibat dalam serangkaian skandal akuntansi 

perusahaan tersebut. Seperti yang dilansir oleh Andersen menetapakan Enron 

sebagai klien audit melalui pesan email internal pada 6 Februari 2001 Duffy (2001 

dalam Nugroho, 2008). Nugroho (2008) mengatakan Andersen membantu Enron 

untuk menciptakan parthership, dalam usaha untuk memindahkan utang dalam 

jumlah besar dari neraca Enron. Terdapat dugaan kuat bahwa KAP Athur 

Andersen melakukan penghancuran dokumen penting dan email terkait bukti 

audit Enron dalam rangka menghilangkan barang bukti (Comunale et al, 2006). 

       Dalam praktek manipulasi ini dapat dikatakan telah terjadi sebuah kolusi 

tingkat tinggi antara manajemen Enron, analisis keuangan, para penasihat hukum, 

dan auditornya (http://www.gudangkuliah.com, diakses 9 April 2013). Lebih 

lanjut, dijelaskan bahwa kontroversi lainnya dalam kasus Enron adalah 

terbongkarnya juga kisah pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen 

lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur 

Andersen (http://www.gudangkuliah.com, diakses 9 April 2013). (Comunale et al, 

http://www.efham.net/Uploads/EfhamElborsa/Enron.pdf
http://www.gudangkuliah.com/
http://www.gudangkuliah.com/
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2006) menjelaskan bahwa Enam bulan berikutnya, Andersen dijatuhi hukuman 

atas pelanggaran hukum (walaupun pada tahun 2005 mengajukan banding, hanya 

saja terlambat menyelamatkan Andersen), sehingga Andersen menjadi Kantor 

Akuntan Publik yang pertama kalinya dijadikan tersangka, dan akhirnya Big 5 

menjadi Big 4. Selain kasus yang terjadi pada Enron dengan KAP Athur 

Andersen, ternyata KAP yang telah terdaftar menjadi KAP big 4 telah terlibat 

beberapa kasus yang melibatkan beberapa perusahaan besar atas skandal 

akuntansi meliputi, Tyco, WorldCom, dan Adelphia 

(www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_12.pdf, diakses 22 Mei 2013).  

       Selain kasus tersebut, kecurangan yang terjadi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan juga terjadi di India. Satyam Computer Services memalsukan data aset 

dalam laporan keuangannya, serta menggelembungkan laba perusahaan. Laporan 

keuangan yang diaudit mencantumkan nilai kas dan setara kas, setara dengan 

US$1 miliar yang sesungguhnya tidak ada atau fiktif. Kasus ini berujung pada 

penjeblosan manajemen Satyam maupun akuntan publiknya ke penjara 

(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). 

       Di indonesia isu-isu terkait skandal akuntansi pun telah banyak terjadi 

belakangan ini, seperti kasus keterlibatan 10 KAP di Indonesia dalam praktik 

kecurangan keuangan. KAP-KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit 37 bank 

sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hasil audit mengungkapkan 

bahwa laporan keuangan bank-bank tersebut sehat. Saat krisis menerpa Indonesia, 

bank-bank tersebut kolaps karena kinerja keuangannya sangat buruk. Ternyata 

baru terungkap dalam investigasi yang dilakukan pemerintah bahwa KAP-

http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_12.pdf
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KAP tersebut terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi. 10 KAP yang dituduh 

melakukan praktik kecurangan akuntansi adalah Hans Tuanakotta and Mustofa 

(Deloitte Touche Tohmatsu’s Affiliate), Johan Malonda and Partners (NEXIA 

International’s affiliate), Hendrawinata and Partners (Grant Thomton 

International’s affiliate), Prasetyo Utomo and Partners (Arthur Andersen’s 

affiliate), RB Tanubrata and Partners, Salaki and Salaki, Andi Inskandar and 

Partners, Hadi Santoso (menyatakan tidak bersalah), S. Darmawan and Partners, 

Robert Yogi and Partners. Pemerintah pada waktu itu hanya melakukan teguran 

tetapi tidak ada sanksi. Satu-satunya badan yang berhak menjatuhkan sanksi 

adalah BP2AP (Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik) yaitu lembaga non 

pemerintah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah melalui 

investigasi BP2AP menjatuhkan sanksi terhadap KAP-KAP tersebut, akan tetapi 

sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu BP2AP hanya melarang 3 KAP 

melakukan audit terhadap klien dari bank-bank, sementara 7 KAP yang lain bebas 

(Suryana, 2002 dalam http://akuntansipendidik.blogspot.com, diakses 16 April 

2013). 

       Selanjutnya, pada tahun 2001 muncul skandal akuntansi mengenai manipulasi 

laporan keuangan pada PT. Kimia Farma. Perusahaan  tersebut telah terbukti 

melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba 

bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. 

Bapepam akhirnya megumumkan putusannya atas kasus laporan keuangan Kimia 

Farma bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam Laporan Keuangan Kimia 

Farma. Kesalahan penyajian ini berupa overstated laba bersih tahun  2001 sebesar 

http://akuntansipendidik.blogspot.com/
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Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,7% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. 

Kesalahan tersebut bersumber dari overstated penjualan dan persediaan dari unit 

bahan baku masing-masing sebesar Rp 2,3 miliar dan 23,9 miliar, serta overstated 

penjualan dan persediaan barang dari unit pedagang besar farmasi sebesar Rp 8,1 

miliar dan Rp 10,7 miliar. Kesalahan ini dilakukan oleh Direksi Periode 1998- 

Juni 2002 dengan cara membuat daftar persediaan dengan harga yang berbeda 

pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002 serta melakukan pencatatan ganda atas 

penjualan.  

        Dalam hal ini KAP Hans Tuanakotta sebagai auditor independen yang 

mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma. Meskipun telah terbukti bahwa 

tidak ada unsur kesengajaan untuk melanggar proses audit berdasarkan Standart 

Profesional Akuntan Publik, akan tetapi proses audit tidak dapat mendeteksi 

penggelembungan (markup) laba yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (Bachtiar, 

2012: 129-136). 

       Pada tanggal 26 Juli 2006, Komisaris PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) 

yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit, Hekinus Manao, mengungkapkan 

pada media massa tentang adanya manipulasi laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan adanya perolehan keuntungan, padahal 

sebenarnya mengalami kerugian. Ada sejumlah pos (akun) yang sebenarnya harus 

dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan sebagai aset 

perusahaan. Padahal sebelumya, pada tanggal 27 Juni 2006, Menteri Negara 

BUMN telah menyampaikan kepada komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

bahwa PT KAI mebukukan laba bersih Rp 6,908 miliar pada tahun 2005, atau 
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meningkat 40 persen dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar Rp 4,913 

(Bachtiar, 2012: 117). 

         Hekinus menolak laporan keuangan PT KAI yang telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik S. Manan. Hekinus meminta agar laporan itu dikoreksi kembali, 

karena kebijakan dan perlakuan akuntansi pada periode-periode sebelumnya 

dianggap salah. Sehingga, Direktur Keuangan Ahmad Kuntjoro menyatakan 

bahwa terdapat dua pilihan penyelesaian Laporan Keuangan 2005. Pilihan 

pertama adalah menjalankan asas konsistensi, yaitu membuat laporan keuangan 

dengan kebijkaan dan memberlakukan akuntansi yang konsisten dengan laporan 

keuangan periode-periode sebelumnya. Karena Laporan Keuangan PT KAI 

mengindikasikan tidak konsisten dalam menggunakan kebijakan dan 

memberlakukan akuntansi. Sedangkan, pilihan kedua adalah membuat kebijakan 

dan perlakuan akuntansi baru yang mengikuti koreksi dari Hekinus. Dampak 

pilihan kedua adalah PT KAI harus mengoreksi laporan pada periode-periode 

sebelumnya. Hal tersebut tidak hanya membutuhkan waktu untuk penyusunan 

laporan keuangan, namun menimbulkan konsekuensi yang lebih besar (Bachtiar, 

2012: 118).  

       Laporan Keuangan PT KAI 2003 dan sebelumnya diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang harus diaudit oleh KAP. Pada tahun 

2004, laporan keuangan PT KAI diaudit oleh BPK dan KAP S. Mannan, Sofwan, 

Adnan dan Rekan karena dianggap sebagai masa transisi. Baru pada tahun 2005, 

laporan keuangan PT KAI diaudit oleh KAP S. Manan, Sofwan, Adnan dan 
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Rekan. Pengakuan kesalahan pada laporan keungan periode sebelumnya berarti 

mengoreksi hasil audit BPK. 

       Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan kejanggalan dari 

laporan keuangan PT KAI tahun 2005: 

       Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) yang mewajibkan PT KAI untuk 

membayar sebesar Rp 95,2 miliar. Sehingga, PT KAI melakukan penagihan 

kepada pelanggan yang seharusnya menanggung PPN tersebut atas transaksi-

transaksi yang terjadi pada periode 1998-2003. Dalam hal ini seharusnya PT KAI 

tidak megakui tagihan tersebut sebagai piutang, melainkan sebagai cadangan 

piutang tak tertagih. Karena kecilnya kemungkinan tertagihnya pajak yang 

seharusnya telah dibebankan /ditagih kepada para pelanggan pada saat jasa 

angkutannya diberikan oleh PT KAI, yaitu pada periode 1998-2003. 

       Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 

Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui 

manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada 

akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan 

sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya 

dalam tahun 2005. 

       Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total 

nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 

70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 
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sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan 

penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan (ekuitas). 

     Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 mengindikasikan bahwa ada 

manipulasi laporan keungan oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa data disajikan 

tidak sesuai dengan satndar akuntansi keunagan. Hal tersebut mungkin dapat 

ditoleransi. Permasalahan yang tidak bisa ditoleransi adalah pihak auditor 

menyatakan laporan keuangan itu wajar dan tidak ada penyimpangan dari standar 

akuntansi keuangan. Sehingga, Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin 

akuntan publik DRs. Salam Mannan selama sepuluh bulan. Sanksi tersebut 

diberikan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik dalam kasus audit umum atas laporan 

keuangan PT KAI tahun 2005 (Bachtiar, 2012: 120-123).  

       Pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan berkaitan dengan Laporan 

Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk 

(Great River) tahun 2003. Ketua Bapepam LK menyatakan telah menemukan 

adanya indikasi terjadi praktik overstatement (pernyataan berlebihan) penyusunan 

laporan keuangan yang melibatkan auditor independen, yakni akuntan publik 

Justinus Aditya Sidharta sebagai deputi managing direktur KAP Johan Malonda & 

Rekan. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi yang 

menemukan indikasi  penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset 

hingga ratusan miliar rupiah di Great River. Akibatnya, Great River mengalami 

kesulitan arus kas dan gagal membayar utang. Kemudian, Menteri Keuangan 
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(Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin 

Akuntan Publik (KAP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun (Bachtiar, 

2012: 145-157). 

       Akuntan publik (Biasa Sitepu) diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi 

dalam kredit macet untuk pengembangan usaha Perusahaan Raden Motor. 

Keterlibatan itu karena Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tidak membuat empat 

kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam 

laporan keuangan yang diajukan ke BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Data 

laporan keuangan tersebut digunakan untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 

Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009. Pada kasus ini telah melibatkan 

pimpinan Raden Motor dan pejabat penilai pengajuan kredit Bank BRI 

(http://id.scribd.com, diakses pada tanggal 2 Februari 2013). 

2.2 Persepsi  

       Persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau 

merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya 

(http://kbbi.web.id/persepsi, diakses 22 Mei 2013). Sedangkan menurut Gibson 

(1996) dalam Dewi (2010) persepsi adalah proses seseorang untuk memahami 

lingkungan yang meliputi orang, objek, simbol, dan sebagainya yang melibatkan 

proses kognitif. Kognitif merupakan proses-proses mental atau aktivitas pikiran 

dalam mencari, menemukan, atau mengetahui dan memahami informasi.  

      Setiap individu memiliki penafsiran yang berbeda dalam menerima dan 

merespon informasi, maka masing-masing individu dengan kognitif yang berbeda 

memiliki persepsi yang berbeda pula. Proses kognitif adalah proses untuk 

http://id.scribd.com/
http://kbbi.web.id/persepsi
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memperoleh pengetahuan dalam kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman 

(http://bahasa.kompasiana.com, diakses 4 April 2013). Pengalaman yang 

dimaksud adalah pengalaman indrawi yang melibatkan panca indera yaitu, 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Robbins (2006) 

persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan 

indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka, 

sehingga persepsi individu satu dengan individu lainnya kemungkinan besar akan 

berbeda terhadap obyek yang sama.  

2.3 Etika dan Pendidikan Etika 

       Etika merupakan moral yang ditanamkan di dalam diri individu yang 

membentuk suatu filsafat moralitas, dan pada umumnya tidak tertulis. Namun, hal 

tersebut tidak berlaku bagi sebuah profesi, dimana profesi membutuhkan etika 

secara tertulis yang disebut kode etik. Huiho (2012) mendefinisikan etika sebagai 

suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang tepat untuk situasi 

tertentu dengan mempertimbangkan kombinasi unik dari pengalaman dan 

pembelajaran masing-masing individu. Selanjutnya Bertens (2000) pun 

mengatakan bahwa teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita 

memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. 

       Ludigdo dan Mulawarman (2010) mengatakan bahwa banyak penelitian juga 

merujuk bagaimana aspek etis sebagai bagian dari proses pendidikan akuntansi 

untuk membekali mahasiswa agar memiliki kesadaran etis dalam menjalankan 

profesinya. Menurut Hiltebeitel dan Jones (1992) dalam Surdayanti (2011), 

http://bahasa.kompasiana.com/
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efektifitas pendidikan etika bisa diukur dari perubahan kemampuan mahasiswa 

dalam: 

a. Mengidentifikasi respon-respon alternatif terhadap situasi yang 

menyangkut aspek moral. 

b. Mengidentifikasi efek dari berbagai anternatif terhadap berbagai 

stakeholder. 

c. Mengevaluasi implikasi etis yang terkait dengan isu akuntansi tertentu. 

d. Mendasarkan pada berbagai prinsip etika. 

       Dunia profesi akuntan membutuhkan akuntan masa depan yang tidak hanya 

memiliki ilmu pegetahuan dan keterampilan (skill), tetapi terdapat unsur rasa, hati, 

kepribadian beretika yang dijadikan suatu wadah utama dalam menjalankan 

profesi kelak. Oleh karena itu, pendidikan etika memiliki tujuan untuk 

membentuk perkembangan moral dan pola pikir mahasiswa untuk lebih 

menyadari dimensi sosial dan dimensi etika dalam setiap pengambilan keputusan 

etis mengenai berbagai isu skandal akuntansi yang selama ini terjadi. Pada 

dasarnya International Accounting Education Standards Board (2006) 

menyatakan bahwa lingkungan pendidikan harus mampu membentuk individu 

yang memiliki nilai etika dan perilaku profesional dengan mengajarkan tentang 

nilai-nilai profesional, serta mengembangkan dan menanamkan perilaku etis. 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa mengembangkan nilai-nilai profesional harus 

dimulai sejak dini dalam proses pendidikan dan akan kembali ditekankan sebagai 

bagian dari pembelajaran seumur hidup. 
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2.4 Teori Perkembangan Moral Kognitif 

       Pertimbangan moral (moral judgment) adalah semacam penghakiman 

normatif. Normatif merupakan keyakinan individu bahwa sesuatu itu baik atau 

buruk, benar atau salah, seharusnya atau tidak seharusnya. Individu dapat 

mengekpresikan nilai-nilai pribadi dan keyakinan mengenai jenis suatu perilaku 

atau respon terhadap situasi (International Accounting Education Standards 

Board, 2006). Psikolog Lawrence Kohlberg pada tahun 1969, melakukan 

penelitian selama lebih dari 20 tahun dan mengindikasikan bahwa ada enam 

tingkatan yang teridentifikasi dalam perkembangan kemampuan moral seseorang 

untuk berhadapan dengan isu-isu moral. Kohlberg mengelompokan tahapan 

perkembangan moral menjadi tiga tingkat, masing-masing berisi dua tahap, urutan 

enam tahapan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

       Pada dua tahap pertama atau level satu disebut dengan Pre-conventional, 

seorang anak dapat merespon peraturan dan ekspektasi sosial dan dapat 

menerapkan label-label baik, buruk, benar, dan salah. Aturan ini, bagaimanapun 

dilihat sebagai sesuatu yang diharuskan secara eksternal pada dirinya. Benar dan 

salah diinterpretasikan dalam pengertian konsekuensi tindakan yang 

menyenangkan atau menyakitkan atau dalam pengertian kekuatan fisik dari 

mereka yang membuat aturan. Pada level dua terdapat tahap tiga dan tahap empat 

yang disebut Conventional, dalam tahap ini seseorang sudah menunjukkan 

loyalitas terhadap aturan-aturan sosial beserta normanya. Pada level tiga terdapat 

tahap lima dan tahap enam yang disebut Post-Convensional, dimana seseorang 

tidak lagi secara sederhana menerima nilai dan norma kelompoknya, tetapi 
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kepentingan bagi setiap orang akan dipertimbangkan secara adil dan dimasukkan 

dalam pemikiran moral (Velasques, 2005: 25-27).  

       Pada level Pre-Conventional, untuk tahap pertamayang disebut  Orientasi 

Hukuman dan Ketaatan. Pada tahap ini, konsekuensi fisik sebuah tindakan 

sepenuhnya ditentukan oleh kebaikan atau keburukan tindakan itu sendiri. Alasan 

anak untuk melakukan hal yang baik adalah untuk menghindari hukuman atau 

menghormati kekuatan otoritas fisik yang lebih besar. Ada sedikit kesadaran 

bahwa orang lain memerlukan atau menginginkan hal yang sama dengan dirinya 

(Velasques, 2005: 26). Sedangkan, untuk tahap dua yang disebut Orientasi pada 

instrumen dan relativitas. Pada tahap ini, tindakan yang benar adalah yang dapat 

berfungsi sebagai instrumen untuk memuaskan kebutuhan anak itu sendiri atau 

kebutuhan mereka yang dipedulikan anak itu. Anak sekarang sadar bahwa orang 

lain mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama dengan dirinya dan mulai 

menghormati mereka agar mereka melakukan apa yang dia inginkan (Velasques, 

2005: 26). 

       Pada level Conventional, untuk tahap tiga yang disebut Orientasi Kesesuaian 

Interpersonal. Perilaku yang baim pada tahap konvensional awal ini adalah 

memenuhi ekspektasi mereka dari mana dia merasakan loyalitasm, afeksi, dan 

kepercayaan seperti keluarga dan teman. Tindakan yang benar merupakan 

penyesuaian terhadap apa yang secara umum diharapkan dari perannya sebagai 

anak, saudara, teman yang baik, dan sebagainya. Melakukan apa yang baik 

dimotivasi oleh kebutuhan untuk dilihat sebagai pelaku yang baik dalam 

pandagannya sendiri dan pandangan orang lain (Velasques, 2005: 26). Sedangkan, 
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untuk tahap empat yang disebut Orientasi Hukum dan Keteraturan. Benar dan 

salah pada tahap konvensional yang lebih dewasa kini ditentukan oleh loyalitas 

terhadap negara atau masyarakat sekitarnya yang lebih besar. Seseorang sekarang 

dapat melihat orang lain sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar yang 

mendefinisikan peran dan kewajiban individu, dan dia dapat memisahkan norma-

norma yang berasal dari sistem ini, dari relasi interpersonal dan motif-motif 

pribadi (Velasques, 2005: 26-27). 

       Pada level Post-conventional, untuk tahap lima yang disebut Orientasi 

Kontrak Sosial. Pada tahap ini seseorang menjadi sadar bahwa mempunyai 

beragam pandangan dan pendapat personal yang bertentangan dan menekankan 

cara yanga adil untuk mencapai konsensus dengan kesepahaman, kontrak dan 

proses matang. Dia percaya bahwa nilai dan norma bersifat relatif, dan terlepas 

dari konsekuensi demokratis, semua hendaknya diberi toleransi (Velasques, 2005: 

27). Sedangkan, tahap enam yang disebut orientasi pirnsip etis universal. Pada 

tahap terakhir ini, tindakan yang benar didefinisikan dalam pengertian prinsip 

moral yang dipilih karena komprehensivitas, universalitas, dan konsistensinya. 

Prinsip etis ini merupakan prinsip umum yang abstrak yang berkaitan dengan 

keadilan, kesejahteraan masyarakat, kesetaraan hak asasi manusia, rasa hormat 

terhadap martabat manusia individual, dan ide bahwa manusia bernilai pada 

dirinya dan harus diperlakukan demikian. Alasan seseorang untuk melakukan apa 

yang benar berdasarkan pada komitmen terhadap prinsip-prinsip moral tersebut 

dan dia melihatnya sebagai kriteria untuk mengvaluasi semua aturan dan tatanan 
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moral yang lain (Velasques, 2005: 27). Berikut merupakan tabel 2.1 yang 

menjelaskan tahapan kognitif development berdasarkan teori kholberg: 

Tabel 2.1 

Tahapan Cognitive Moral Development Kohlberg 

 

 

Level 

 

Apa yang “RIGHT” dan “WHY” 

Level 1: Pre-Conventional 

Tingkat 1: Orientasi ketaatan dan 

hukuman (Punishment and 

Obedience Orientation) 

 

 

Tingkat 2: Pandangan Individualistik 

(Intrumental Relativist Orientation) 

 

 Menghindari pelanggaran aturan 

untuk menghindari hukuman atau 

kerugian. Kekuatan otoritas 

superior menentukan “right”. 

 Mengikuti aturan ketika aturan 

tersebut sesuai dengan 

kepentingan pribadi dan 

membiarkan pihak lain melakukan 

hal yang sama. “right” 

didefinisikan dengan equal 

exchange, suatu kesepakatan yang 

fair.  

Level 2: Conventional 

Tingkat 3: Mutual ekspektasi 

interpersonal, hubungan dan 

kesesuaian. 

(“good boy or nice girl” orientation) 

 

Tingkat 4: Sistem sosial dan hati 

nurani 

(Law and order orientation) 

 

 Memperlihatkan stereotyp perilaku 

yang baik. Berbuat sesuia dengan 

apa yang diharapkan pihak lain. 

 

 Mengikuti aturan hukum dan 

masyarakat (sosial, legal, dan 

sistem keagamaan) dalam usaha 

untuk memelihara kesehjateraan 

masyarakat. 

Level 3: Post-Conventional 

Tingkat 5: Kontak sosial dan hak 

individual (Social-contract legal 

orientation) 

 

Tingkat 6: Prinsip etika universal 

(Universal ethical principle 

orientation) 

 

 Mempertimbangkan relativism 

pandangan personal, tetapi masih 

menekankan aturan dan hukum. 

 Bertindak sesuai dengan pemilihan 

pribadi prinsip etika keadilan dan 

hak (perspektif rasionalitas 

individu yang mengakui sifat 

moral) 

Sumber Kohlberg (1982) dalam Crismastuti dan Purnamasari (2006)  
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2.5 Orientasi Etis dan Keperilakuan Etis           

       Menurut Steward (2006) pada umumnya faktor individu maupun aturan 

secara konstekstual dapat mempengaruhi akuntan dan mahasiswa akuntansi dalam 

memberikan pertimbangan etis dan keputusan etis (ethical judgment). Perilaku 

etis merupakan suatu sikap yang dilandasi oleh keadilan dan sikap yang 

cenderung menghindari pelanggaran norma dan aturan tertentu yang telah 

diberlakukan. Perilaku etis ini dijadikan landasan bagi orientasi etis seseorang. 

Orang yang berperilaku etis cenderung mempunyai orientasi etis. Seperti yang 

dilansir oleh Forsyth (1992) menemukan bahwa determinan perilaku individu 

dalam merespon isu etis adalah filosofi moral pribadi mereka yang terdiri dari 

idealisme dan relativisme. 

       Forsyth (1980) mengembangkan kuesioner posisis etis (EPQ) dan digunakan 

untuk mengevaluasi orientasi etis (filosofi etis) seseorang. EPQ yang disusun oleh 

Forsyth (1980) terdiri dari 20 pernyataan yang mengindikasikan persetujuan atau 

ketidaksetujuan responden dengan menggunakan skala likert. 20 pertanyaan 

tersebut terdiri dari sepuluh pertanyaan untuk mengukur idealisme, dan 10 

pertanyaan untuk mengukur relativisme. Idealisme mengukur perilaku seseorang 

dalam menyakiti orang lain, sedangkan relativisme mengukur perilaku seseorang 

dalam prinsip moral universal. 

       Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan 

konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral 

(Falah, 2007). Lebih lanjut, Forsyth (1992) menjelaskan bahwa individu yang 

memiliki idealisme merupakan individu yang menganggap segala tindakan benar 
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akan membawa konsekuensi yang diharapkan. Ketika individu memiliki idealisme 

yang tinggi cenderung menghindari segala tindakan yang dapat merugikan orang 

lain, dan menolak tindakan yang dapat membawa dampak negatif. Dewi (2010) 

mengatakan jika terdapat dua pilihan yang keduanya akan berakibat negatif 

terhadap individu lain, maka seseorang yang idealis akan mengambil pilihan yang 

paling sedikit mengakibatkan akibat buruk pada individu lain. Dalam dunia 

profesi utamanya profesi akuntansi, ketika seorang akuntan memiliki idealisme 

yang tinggi akan berpegang teguh terhadap perilaku etis dalam menjalankan 

profesinya, sehingga mereka mempunyai komitmen dan keteguhan dalam 

menghadapi situasi yang penuh dengan dilema etis. Individu dengan tingkat 

idealisme yang tinggi cenderung menjadi whistle blower dalam mengahadapi 

situasi yang di dalamnya terdapat perilaku tidak etis (Putra dan Baridwan, 2013). 

Sedangkan, individu yang memliki idealisme rendah menganggap prinsip moral 

sebaiknya dihindari dan tidak menutup kemungkinan perilaku negatif dibutuhkan 

dalam situasi tertentu. Individu dengan idealisme rendah terkadang berpikir 

bahwa kejahatan sering diperlukan untuk mencapai manfaat secara keseluruhan 

(Forsyth, 1992). 

       Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang 

absolut dalam mengarahkan perilaku etis (Falah, 2007). Relativisme akan 

menolak tegas prinsip dan aturan moral universal, dan menganggap bahwa situasi 

yang berbeda akan mempengaruhi moralitas yang berbeda pula (Forsyth, 1992). 

Lebih lanjut, Forsyth (1992) mengatakan di salah satu ujung dari dimensi 

relativisme, individu dengan tingkat relativisme yang tinggi mendukung suatu 
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filsafat moral pribadi berdasarkan skeptisme. Sikap skeptisme merupakan sikap 

yang mengamsusikan bahwa sesuatu hal yang tidak mungkin untuk teguh pada 

prinsip-prinsip moral secara universal ketika dihadapkan dengan proses 

pembuatan keputusan etis (ethical decision making). Dewi (2010) Relativisme 

adalah model cara berpikir pragmatis, alasannya adalah bahwa aturan etika 

sifatnya tidak universal karena etika dilatarbelakangi oleh budaya dimana masing-

masing budaya memiliki aturan yang berbeda-beda.  

      Menurut Forsyth (1980) terdapat 4 kategori filosofi etis pribadi yang terbentuk 

dari sifat idealisme dan relativisme mereka. Kedua aspek tersebut 

menggambarkan pengaruh yang signifikan pada setiap individu dalam 

memberikan penilaian benar atau salah (Ibrahim dan Angelidis, 2011). Kedua 

dimensi, relativisme dan idealisme merupakan perbedaan yang tidak saling 

berlawanan, akan tetapi skala yang terpisah yang dibuat oleh kedua filsuf moral 

dan psikolog (Boyce dan Jensen, 1978; Waterman, 1988) dalam (Forsyth, 1982). 

Apabila idealisme dan relativisme sama-sama tinggi, maka termasuk dalam 

kategori (situationism). Apabila relativisme tinggi sementara idealisme rendah, 

maka termasuk dalam kategori (subjektivism). Apabila idealisme tinggi tetapi 

relativisme rendah maka termasuk dalam kategori (absolutism). Apabila idealisme 

dan relativisme sama-sama rendah maka termasuk dalam kategori (exceptionism). 

Situationism adalah individu yang menghindari prinsip-prinsip moral yang 

universal (relativisme tinggi), tetapi masih bersikeras bahwa seseorang harus 

menghasilkan konsekuensi positif yang bermanfaat bagi semua yang terlibat 

(idealisme yang tinggi). Subjektivism adalah individu yang memandang bahwa 
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keputusan moral berdasarkan penilaian pribadi tanpa memperhatikan moral secara 

universal. Dengan kata lain, subjektivisme sejajar dengan filsafat moral egoistik 

atau individualis. Absolutism adalah individu yang memandang bahwa perlunya 

menghasilkan konsekuensi positif (idealisme tinngi), dan pada saat yang 

bersamaan mempertahankan ketaatan pada prinsip-prinsip moral umum 

(relativisme rendah). Exceptionism, adalah individu yang setuju dengan apresiasi 

absolut tentang moral yang mutlak tetapi mereka tidak idealis. Individu 

exceptionism merupakan individu yang tidak percaya bahwa bahaya dapat 

dihindari, orang-orang tidak bersalah selalu dapat dilindungi, atau 

mempertaruhkan kesejahteraan orang lain selalu salah. 

Tabel 2.2 

Forsyth’s Philosopy Etis Personal (PEPs) 

 

 RELATIVISME 

IDEALISME High Low 

High Situationist Absolutists 

 Menolak hukum moral, 

mendukung analisis 

individualis terhadap 

setiap tindakan dalam 

setiap situasi 

Mengasumsikan bahwa hasil 

terbaik selalu dapat dicapai dengan 

mengikut sertakan aturan moral 

universal 

Low Subjectivist Exceptionist 

 Penilaian berdasarkan 

nilai-nilai pribadi dan 

perspektif diri 

dibandingkan prinsip 

moral universal; 

relativistik 

Moral secara mutlak digunakan 

sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan etis (ethical decision 

making), namun secara pragmatis 

berasumsi bahwa terbuka untuk 

melakukan pengecualian terhadap 

standar yang berlaku  

Sumber: Forsyth (1980) 

 

 

 

 

 



38 

 

2.6 Gender 

       Skandal akuntansi yang telah terjadi mungkin telah mempengaruhi perbedaan 

persepsi para akuntan, pendidik, serta mahasiswa akuntansi dilihat dari gender 

(Hunt at al, 2009). Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa 

gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Suranta dan Martadi, 2006). 

Dewi (2010) pengaruh dari perbedaan gender terhadap penilaian etis dapat 

dikatakan sangat kompleks dan tidak pasti. Comunale (2006) mengindikasikan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara varaiabel gender dengan 

pertimbangan etika mahasiswa akuntansi. Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian yang telah dilakukan oleh  Ludigdo, 1999; Martadi dan Suranta, 2006 

menunjukkan hasil bahwa gender tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 

etika bisnis dan profesi. Lebih lanjut, Larkin (2000) dan Lung (2010) menyatakan 

bahwa jenis kelamin tidak berdampak terhadap perilaku etis.   

        Penelitian Hunt et al. (2009) menunjukkan bahwa skandal akuntansi baru-

baru ini telah mempengaruhi persepsi etis mereka sebagai akuntan perempuan, 

dimana perempuan akan lebih bereaksi negatif terhadap perilaku tidak etis 

dibandingkan akuntan laki-laki. Oleh karena itu, dirasa perlunya penelitian untuk 

meneliti persepsi etis dilihat dari sudut pandang gender. Pada dasarnya, pria dan 

wanita akan menunjukkan perbedaan dalam berperilaku etis yang didasarkan pada 

sifat yang dimiliki dan kodrat yang telah diberikan secara biologis (Dewi, 2010). 
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2.7 Dimensi  Emosional  

       Robbins (2007) Emosi adalah perasaan kuat yang diarahkan ke emosi 

seseorang atau sesuatu. Dengan kata lain reaksi individu terhadap sesuatu. 

Individu akan memberikan tanggapan berbeda terhadap pemicu emosi, dapat 

disebabkan oleh kepribadian individu yang berbeda. Emosi adalah perasaan dan 

pikiran yang saling berhubungan, dan meliputi keadaan psikologis dan fisiologis 

serta mempengaruhi perilaku individu (Bratton, 2004). Goleman (1995 dalam 

Misbach, 2008) berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi 

pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Lebih lanjut, Bratton (2004); 

Robbins (2007) Emosi dikarakteristikan oleh komponen pusat dari pengalaman, 

seperti senang, sedih, heran, perihatin, marah, dan sebagainya. Bratton (2004) 

komponen lain dari emosi meliputi, ekspresi, perilaku, kognisi, dan fisiologi.  

       Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara emosi dan pengambilan 

keputusan etis (Bratton, 2004). Shing (2009), pun mengatakan bahwa peran emosi 

dalam pengambilan keputusan dan perilaku manusia telah banyak dipelajari dalam 

ilmu-ilmu sosial. Emosi sebagai tolak ukur untuk memahami bagaimana emosi 

digunakan sebagai hasil dari pengalaman individu dan bagaimana emosi pada 

gilirannya dapat mempengaruhi keputusan individu. Menurut teori kognitif emosi 

Lazarus (1991) dalam (Bratton, 2004), pengambilan keputusan dan tindakan kita 

selanjutnya ditentukan oleh interaksi kita dengan lingkungan. 

2.8 Dimensi Spiritual 

       Spiritualitas merupakan sebuah konstruksi yang lebih luas daripada agama. 

Seperti Guillory (2000) yang dilansir oleh Sulistyo (2011) mendefinisikan bahwa 
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spiritualitas dan agama sebagai dua hal yang berbeda, agama merupakan 

pembentukan dari spiritualitas. Sedangkan spiritualitas itu sendiri berasal dari 

kesadaran batin yang melampaui batas-batas ajaran atau aturan mengenai nilai-

nilai dan keyakinan agama. Mcghee dan Patricia (2008) mengutip pernyataan 

Zinnbauer, Pargament, dan Scott (1999) bahwa spiritualitas memungkinkan 

individu untuk memiliki rasa yang sakral tanpa praktek kelembagaan dan 

keterbatasan yang berkaitan dengan agama (religion). Individu yang memiliki 

spiritual berarti mempunyai kekuatan yang lebih terhadap kerohanian atau 

kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat duniawi. Spiritualitas menjadi pendorong 

seseorang dalam bertindak dan bersikap di dalam kehidupannya.  

       Sulistyo (2011) mengatakan bahwa ada dua sudut pandang (perspektif) dalam 

melihat konsep spiritualitas ini yakni the intrinsic-origin dan pandangan agama 

(religious):  

a. The intrinsic-origin 

       Pandangan ini menyatakan bahwa spiritualitas adalah sebuah konsep atau 

prinsip yang berasal dari dalam diri seseorang (individu). Sudut pandang the 

intrinsic-origin tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa spiritualitas lebih luas 

dari konsep agama, terlepas dari agama apapun itu juga. Spiritualitas bersifat 

sangat personal, bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan dogmatis. Oleh 

karenanya spiritualitas setiap orang akan sangat mungkin berbeda karena tidak 

ada aturan ataupun nilai-nilai yang mengikatnya. 

b. Sudut pandang agama (religious) 
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Bruce (1996) dalam Sulistyo (2011) menyatakan bahwa definisi spiritualitas 

sangat dipengaruhi oleh keyakinan beragama seseorang sehingga agama yang 

berbeda sedikit banyak akan memiliki perbedaan dalam cara memandang 

konsep spiritualitas.  

       Istilah "spiritualitas" dan "etika" saling tumpang tindih sampai batas tertentu 

(Collins, 2010). Spiritualitas telah dikaitkan dengan kognisi etika, dan merupakan 

faktor penting dalam menentukan bagaimana individu mempersepsikan etika dari 

sebuah situasi (Giacalone and Jurkiewicz, 2003) dalam (Fernando dan 

Chowdhury, 2010).  Fernando dan Chowdhury (2010) dalam temuannya 

menunjukkan bahwa peningkatan spiritualitas individu mengarah pada persepsi 

praktek bisnis yang tidak etis, menyiratkan bahwa spiritualitas yang lebih tinggi 

menyebabkan keprihatinan etis yang lebih besar. Selanjutnya, menurut 

Mulawarman dan Ludigdo (2010) bahwa etika bukanlah sekedar masalah 

rasionalitas, tetapi lebih dari itu menyangkut dimensi emosional dan spiritual diri.  

2.9 Review Penelitian Terdahulu 

       Penelitian tentang etika mahasiswa akuntansi dilakukan oleh Comunale et al 

(2006) pada mahasiswa akuntansi di dua universitas di Amerika. Metode analisis 

pada penelitian ini dengan menggunakan regresi linear. Orientasi etis, gender, 

umur, dan tingkat pengetahuan sebagai variable independen dengan pertimbangan 

atau persepsi etis, minat belajar akuntansi, dan minat dalam berkarir di bidang 

akuntansi sebagai variable dependen. 

       Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi pada dasarnya lebih 

mengetahui informasi mengenai skandal etis auditor dan corporate manager, 
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daripada pengetahuan mengenai bidang profesi akuntansi. Secara umum, 

berkenaan dengan skandal Enron yang terjadi menunjukkan bahwa mahasiswa 

akuntansi lebih menyalahkan corporate manager yang terlibat dibandingakan para 

akuntan. Sedangkan, filosofi moral atau orientasi etis yang dibedakan menjadi dua 

karakteristik yaitu idealisme dan relativisme telah mengindikasihkan bahwa 

mahasiswa yang memiliki idealisme tinggi akan memberikan penilaian opini atau 

persepsi negatif terhadap skandal akuntansi yang dilakukan oleh auditor dan 

corporate manager yang terjadi di Enron, tetapi tingkat relativisme mahasiswa 

akuntansi menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan terhadap persepsi etis 

atau keputusan etis mengenai skandal akuntansi yang dilakukan oleh auditor dan 

corporate manager, serta minat belajar dan berkarir di bidang profesi akuntansi. 

       Penelitian Gabriel (2005) mengenai persepsi mahasiswa terhadap akuntansi 

kreatif dengan judul Creative Accounting: Ethical Perceptions among Accounting 

and Non-Accounting Students. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat kesadaran etis, serta sikap terhadap akuntansi kreatif antara mahasiwa 

akuntansi dan mahasiswa non akuntansi pasca terjadinya Enron. Menurut Gabriel 

(2005) akuntansi kreatif pada dasarnya tidak ilegal dan terkadang perusahaan 

bahkan mungkin menerapkannya. Tetapi akuntansi kreatif mendistrosi realitas 

yang dapat menyesatkan pengguna informasi laporan keuangan, karena itu 

akuntansi kreatif umumnya dianggap tidak etis. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa akuntansi dan non akuntansi dengan memberikan daftar pertanyaan 

mengenai situasi akuntansi kreatif tertentu.  
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       Penelitian menunjukkan hasil bahwa mahasiswa akuntansi cenderung 

memberikan reaksi lebih negatif dibandingkan dengan mahasiswa non akuntansi 

mengenai akuntansi kreatif. Berdasarkan hasil penelitian tampak mahasiswa 

akuntansi memiliki kesadaran etis yang lebih kuat dibandingkan dengan 

mahasiswa non akuntansi. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh pendidikan etika 

akuntansi yang mampu menanamkan kesadaran etis dalam diri mahasiswa 

akuntansi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara orientasi etis dan gender dengan penilaian mahasiswa terhadap 

akuntansi kreatif.  

       Darsinah (2005) melakukan penelitian dengan judul Perbedaan Sensitivitas 

Etis Mahasiswa Ditinjau dari Disiplin Ilmu dan Gender: Studi Kasus pada 

Mahasiswa Progam Studi Akuntansi,  Manajemen, dan Pendidikan Akuntansi. 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan anova dan korelasi.  

       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sensitivitas etis 

terhadap tindakan tidak etis di lingkungan akademik antara mahasiswa laki-laki 

dan mahasiswa perempuan pada mahasiswa progam studi akuntansi, mahasiswa 

progam studi manajemen, dan mahasiswa progam studi pendidikan akuntansi 

secara keseluruhan. Selain itu, adanya perbedaan sensitivitas etis yang signifikan 

antara mahasiswa Program Studi Akuntansi, Manajemen, dan Pendidikan 

Akuntansi. Pada kesimpulan yang terakhir, ditemukan adanya korelasi negatif 

antara sensitivitas etis dengan sinisme.   

       Penelitian yang dilakukan oleh Marwanto (2007) dengan judul Pengaruh 

Pemikiran Moral, Tingkat Idealisme, Tingkat Relativisme, dan Locus of Control 
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terhadap Sensitivitas, Pertimbangan, Motivasi dan Karakter Mahasiswa 

Akuntansi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. 

Pemikiran moral, Orientasi etika (Idealisme dan Relativisme), Locus of Control, 

Demografis sebagai variabel Independen yang mempengaruhi sensitivitas moral, 

pertimbangan moral, motivasi moral, dan karakter moral sebagai variabel 

dependen. 

       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran moral, tingkat 

idealisme, tingkat relativisme dan umur berpengaruh signikan terhadap 

sensitivitas moral, pertimbangan moral, motivasi moral, dan karakter moral 

mahasiswa D3 akuntansi. Sedangkan, locus of control, jenis kelamin, dan indeks 

prestasi kumulatif tidak berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas moral, 

pertimbangan moral, motivasi moral, dan karakter moral mahasiswa D3 

akuntansi. Selanjutnya, mahasiswa yang berumur diatas 22, dengan IPK minimal 

B lebih mencerminkan adanya tindakan moral dalam kecenderungan berperilaku 

moral. 

        Penelitian serupa dilakukan oleh Nugroho (2008) dengan judul  Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Mahasiswa Akuntansi atas Tindakan 

Auditor dan Corporate Manager dalam Skandal Keuangan serta Tingkat 

Ketertarikan Belajar dan Berkarir di Bidang Akuntansi. Metode analisis dalam 

penelitian ini menggunakan regresi berganda. Nugroho (2008) mengatakan bahwa 

permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yang pertama pengaruh 

orientasi etika, gender, dan pengetahuan tentang profesi dan skandal keuangan 

mahasiswa akuntansi terhadap penilaian mereka mengenai tindakan corporate 
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manager dan auditor; yang kedua adalah pengaruh orientasi etika, gender, umur 

dan pengetahuan tentang profesi dan skandal keuangan mahasiswa akuntansi 

terhadap tingkat ketertarikan belajar akuntansi dan bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP).  

       Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa orientasi etika (idealisme dan 

relativisme) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap opini mahasiswa 

akuntansi atas tindakan auditor dan corporate manager dalam skandal keuangan, 

ketertarikan mahasiswa akuntansi untuk belajar akuntansi, serta ketertarika 

mahasiswa akuntansi untuk bekerja di KAP. Sedangkan, tingkat pengetahuan 

mengenai profesi akuntansi dan skandal keuangan mahasiswa akuntansi tidak 

mempengaruhi opini mereka atas tindakan auditor dan corporate manager dalam 

skandal keuangan, ketertarikan mahasiswa akuntansi untuk belajar akuntansi, 

serta ketertarika mahasiswa akuntansi untuk bekerja di KAP. 

       Dewi (2010) menguji dan mendapat bukti empiris pengaruh idealisme, 

relativisme, pengetahuan, dan gender terhadap persepsi mahasiswa atas perilaku 

tidak etis akuntan dan minat mahasiswa dalam berkarir di bidang akuntansi pada 

kelompok mahasiswa. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang mempengaruhi 

persepsi mahasiswa terhadap perilaku tidak etis akuntan adalah relativisme dan 

tingkat pengetahuan. Sedangkan, idealisme dan gender tidak berpengaruh pada 

persepsi mahasiswa terhadap perilaku tidak etis akuntan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Shane (2004) dengan judul A Managerial In-

Basket Study of the Impact of Trait Emotions on Ethical Choice. memberikan 
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implikasi mengenai berbagai hubungan sifat emosi yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan etis dalam praktek organisasi. Penelitian ini 

mengeksplorasi berbagai hubungan sifat emosi yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan etis dalam praktek organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitaif dengan metode desain korelasional dalam studi laboratorium terkontrol 

untuk menguji hubungan dari sifat emosi untuk pilihan etis. Penelitian ini 

dilakukan pada 189 mahasiswa yang menyelesaikan tugas mengenai pengambilan 

keputusan etis managerial sebagai bagian dari latihan di laboratorium untuk 

menjadi seorang manajer yang profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada perbedaan emosi individu yang mempengaruhi tipe tertentu dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Dalam penelitian ini diharapkan 

dapat mengangkat sejumlah temuan tentang keterkaitan emosi dan pembuatan 

keputusan etis. 

       Fernando dan Chowdhury (2010) melakukan penelitian dengan judul The 

Relationship Between Spiritual Well-Being and Ethical Orientations in Decision 

Making: An Empirical Study with Business Executives in Australia. Penelitian ini 

menguji secara empiris mengenai hubungan orientasi etis (idealisme dan 

relativisme) dan spiritual dalam mempengaruhi keputusan eksekutif di perusahaan 

yang terdaftar pada bursa efek. Penelitian ini menggunakan metode survey 

berbasis web dengan menyebarkan 6000 undangan surat elektronik ke eksekutif 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia secara acak, namun hanya 1910 

undangan yang dapat diolah dengan tingkat respon (respon rate) 31,8%.  
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       Hasil penelitian mengindikasikan bahwa antara spiritual dan idealisme 

memiliki korelasi. Sedangkan, spiritual memiliki korelasi yang lemah dengan 

relativisme. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam hal pengembangan progam 

manajerial perlunya meningkatkan spiritualitas, sehingga mengarahkan idealisme 

lebih besar dalam pengambilan keputusan. 

       Barnett et al, (1996) melakukan penelitian dengan judul Religiosity, Ethical 

Ideology, and Intentions to Report a Peer's Wrongdoing. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menguji secara empiris mengenai niat (intention) individu untuk 

mengungkapkan (whistleblowing) kesalahan rekan kerja dalam satu organisasi, 

ditinjau dari religiusiti dan ideologi etis. Metode penelitian menggunakan survey 

dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa fakultas bisnis dengan jurusan 

manajemen, pemasaran, dan akuntansi. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebesar 267 mahasiswa.  

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas secara positif berhubungan 

dengan ideologi etika non-relativisme. Individu dengan tingkat idealisme tinggi 

dan tingkat relativisme rendah cenderung memberikan persepsi bahwa pelaporan 

kecurangan rekan kerja adalah tindakan etis. Sehingga, berdasarkan hasil temuan 

tersebut, peneliti percaya bahwa individu yang memiliki idealisme dan non-

relativisme ketika dihadapkan dengan perilaku tidak etis dalam sebuah organisasi 

akan lebih mungkin untuk melaporkan tindakan tersebut. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Tikollah et al (2006) dengan judul Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual 

terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi, memberikan implikasi bagi 
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pembentukan dan pengembangan sikap dan perilaku etis baik bagi mahasiswa 

akuntansi sebagai calon-calon akuntan maupun akuntan itu sendiri. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan 

emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi.  

       Selanjutnya, secara parsial hanya kecerdasan intelektual (IQ) yang 

berpengaruh secara signifikan dan dominan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. Sedangkan, kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) 

secara parsial tidak berpengaruh. Dari penelitian tersebut  (Tikollah et al, 2006) 

menyimpulkan bahwa IQ, EQ, dan SQ merupakan “trio kecerdasan” yang tidak 

dapat terpisahkan dalam kehidupan seseorang sehingga perlu dikembangkan 

secara komprehensif dan proporsional. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Angedilis (2011) dengan judul 

The Impact of Emotional Intelligence on The Ethical Judgment of Managers 

menganalisis apakah ada hubungan kecerdasan emosional dan penilaian etika 

mahasiswa yang akan dicetak menjadi eksekutif manajer pada progam MBA. 

Sampel penelitian ini merupakan 324 calon manajer atau mahasiswa progam 

MBA dari  lima universitas di Tenggara dan Timur Laut Amerika Serikat.      

       Penelitian ini didasarkan pada filosofi moral yang disajikan oleh Forsyth, 

dimana Forsyth menampilkan dua dimensi (Relativisme dan Idealisme) yang 

memainkan peran penting dalam evaluasi etis dan keperilakuan etis. Responden 

diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kelompok sesuai dengan idealisme 

dan relativisme, yaitu tingkat situasionis, subjetivitis, absolutis, dan exceptionists. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara 

situasionis dan absolutis di satu sisi, dan subjektivisme dan exceptionist di sisi 

lain. Individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi berhubungan 

secara signifikan dengan ideologi etis.       

2.10 Pengembangan Hipotesis 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi mahasiswa 

akuntansi terhadap krisis etika yang telah mencoreng profesi, dimana mereka 

sebagai input yang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam profesi 

tersebut. Penelitian ini fokus meneliti peran orientasi etika, gender, dan tingkat 

pengetahuan mahasiswa terhadap reaksi mahasiswa mengenai skandal akuntansi. 

Persepsi mahasiswa diukur melalui penilaian atau pendapat mereka mengenai 

skandal akuntansi yang dilakukan oleh akuntan dan corporate manager. 

2.10.1 Orientasi Etis 

        Filosofi moral individu dijadikan ukuran sebagai penentu dari suatu 

keperilakuan etis individu dalam memberikan reaksi terhadap isu etis (Forsyth, 

1992). Forsyth (1980) mengatakan bahwa berbagai karakter individu dalam 

pendekatan untuk penilaian moral berdasarkan dua faktor dasar yaitu, idealisme 

dan relativisme. Selanjutnya, (Comunale et al, 2006) pun menyatakan bahwa 

orientasi etika individu ditentukan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan 

relativisme. 

        Individu yang memiliki idealisme tinggi akan memandang bahwa segala 

tindakan akan membawa konsekuensi (Forsyth, 1980). Sehingga, idealisme tinggi 

cenderung menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. (Forsyth, 
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1992) individu yang sangat idealis merasa bahwa merugikan orang lain selalu 

dihindari, dan mereka lebih suka tidak memilih ketika dihadapkan dengan 

pemilihan dua hal mengenai kejahatan yang dapat menimbulkan konsekuensi 

negatif bagi orang lain. Namun, sebaliknya ketika individu memiliki idealisme 

yang rendah menganggap bahwa aturan moral akan membawa dampak negatif. 

(Forsyth, 1992) menyatakan bahwa mereka yang kurang idealis atau idealis yang 

rendah menganggap bahwa tindakan negatif sering dibutuhkan untuk memperoleh 

manfaat secara keseluruhan.  

       Sedangkan, individu yang memiliki relativisme tinggi akan mendukung suatu 

filsafat moral pribadi berdasarkan skeptisme, mereka menolak prinsip moral dan 

merasa bahwa tindakan moral tergantung pada situasi dan individu yang terlibat 

(Forsyth, 1992). Sebaliknya, (Forsyth, 1992) individu yang memiliki relativisme 

rendah berpendapat bahwa moralitas memerlukan tindakan yang konsisten dengan 

prinsip-prinsip moral, norma, atau hukum. Selanjutnya, (Dewi, 2010) mengatakan 

bahwa relativisme adalah model cara berpikir pragmatis, alasannya adalah bahwa 

aturan etika sifatnya universal karena etika dilatarbelakangi oleh budaya dimana 

masing-masing budaya memiliki aturan yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian di 

atas maka dengan ini peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. H1: Idealisme berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa mengenai skandal 

akuntansi oleh akuntan dan corporate manager. 

2. H2: Relativisme berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa mengenai 

skandal akuntansi oleh akuntan dan corporate manager. 
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2.10.2 Gender 

       Comunale et al (2006) mengatakan bahwa dampak gender pada penilaian 

etika adalah komplek dan mengandung makna yang luas. Berbagai penelitian 

sebelumnya telah mengindikasihkan berbagai hasil megenai pengaruh gender. 

Lebih lanjut, Comunale (2006) mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara variabel gender dengan pertimbangan etika mahasiswa 

akuntansi.  

       Sedangkan, dalam penelitian Consuler et al (2009) menunjukkan bahwa 

skandal akuntansi baru-baru ini telah mempengaruhi persepsi etis mereka sebagai 

akuntan perempuan, dimana perempuan akan lebih bereaksi negatif terhadap 

perilaku tidak etis dibandingkan akuntan laki-laki. Diharapkan dalam penelitian 

ini variabel gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan etis 

mahasiswa akuntansi mengenai skandal akuntansi yang terjadi. Berdasarkan 

uraian di atas maka dengan ini peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

3. H3: Gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa mengenai skandal 

akuntansi oleh akuntan dan corporate manager. 

2.10.3 Tingkat Pengetahuan 

       Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan diartikan sebagai segala 

sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu seperti mata pelajaran 

(http://kamusbahasaindonesia.org/Pengetahuan, diakses 15 April 2013). Liputan 

media, reaksi pemerintah dengan diterbitkannya regulasi mengenai undang-

undang profesi khususnya profesi akuntansi, banyaknya tuntutan para stakeholder 

http://kamusbahasaindonesia.org/Pengetahuan
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atau investor atas perusahaan yang terlibat skandal, dan munculnya pemberitaan 

mengenai perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan selama beberapa 

periode, namun baru terungkap pada tahun terakhir pelaporan. Hal tersebut 

memberikan gambaran yang nyata bahwa peran akuntan sangat dominan dalam 

skenario menganai skandal akuntansi yang selama ini terjadi. Sehingga, peneliti 

mengindikasihkan bahwa mahasiswa akuntansi sebagai akuntan masa depan 

perlunya peka terhadap skandal-skandal yang terjadi baik secara global maupun 

secara spesifik di negara Indonesia. 

       Dalam penelitian ini pengetahuan difokuskan pada pengetahuan mahasiswa 

akuntansi mengenai profesi akuntansi dan informasi mengenai skandal akuntansi 

yang melibatkan Enron dan KAP Arthur Andersen, serta skandal-skandal 

akuntansi yang selama ini terjadi di Indonesia. Ketika mahasiswa akuntansi 

memiliki pengetahuan dan informasi luas berkenaan dengan profesi akuntansi dan 

skandal akuntansi yang telah terjadi, maka hal tersebut akan membentuk reaksi 

mahasiswa mengenai krisis etis yang melibatkan profesi akuntan dan corporate 

manager. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan bahwa mahasiswa 

akuntansi yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi akan bereaksi negatif 

mengenai skandal akuntansi. Begitu sebalikny, mereka yang kurang memiliki 

pengetahuan akan bereaksi biasa saja terhadap skandal akuntansi atau krisis etis 

profesi akuntansi dan corporate manager. Berdasarkan uraian di atas maka dengan 

ini peneliti dapat mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

4. H4: Tingkat Pengetahuan berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

mengenai skandal akuntansi oleh akuntan dan corporate manager. 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

       Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengasumsikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. Dimana faktor-faktor tersebut meliputi, orientasi etika 

(Idealisme dan Relativisme), gender, dan tingkat pengetahuan sebagai variabel 

independen, sedangkan persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal 

akuntansi sebagai variabel dependen. Maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Idealisme 

Relativisme 

Gender 

Tingkat Pengetahuan 

Persepsi etis mahasiswa 

akuntansi mengenai 

skandal etis auditor dan 

corporate manager. 

 


