
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Penelitian 

Maraknya praktek korupsi serta kecurangan-kecurangan lain dalam suatu 

Perusahaan menyebabkan kegelisahan masyarakat serta para investor selaku pihak 

eksternal, oleh karena itu dibutuhkan transparansi informasi akuntansi dari 

perusahaan terhadap pihak eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

eksternal, dibutuhkan jasa profesi akuntan. Profesi akuntan dituntut untuk 

berperilaku etis dan juga untuk menjadi Information Professional, yang tidak 

hanya bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku akan tetapi juga 

menghasilkan "informasi" yang berguna bagi pengambil keputusan. Dalam hal ini 

auditor harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah 

berkualitas dan dapat dipercaya, karena profesi akuntan publik atau auditor 

independen memiliki peran penting untuk memberikan informasi (financial 

maupun non financial) yang dapat diandalkan, dipercaya, dan memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa akuntan publik. 

Informasi-informasi yang dihasilkan oleh auditor akan berguna jika auditor 

independen mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak professional, 

dan memberikan jasa yang terbaik bagi kliennya. Oleh karena itu, akuntan publik 

harus mentaati kode etik profesinya. Bagi akuntan, kode etik merupakan prinsip 

moral yang mengatur hubungan antar sesama rekan akuntan dengan para 

langganannya (klien) serta hubungan antara sesama rekan dengan masyarakat. 

Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang 

auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan 

oleh kelompok profesinya, yang dirumuskan dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik (SPAP).  

Sebagaimana profesi yang lain, profesi akuntan di Indonesia menghadapi 

tantangan yang semakin berat. Masyarakat belum sepenuhnya menaruh 

kepercayaan terhadap profesi akuntansi. Banyaknya kasus yang menimpa profesi 



akuntan publik diantaranya dengan adanya istilah yang ditujukan kepada para 

akuntan publik, misalnya seperti tailor made (pesanan) karena hasil penilaian 

yang diberikan auditor harus sesuai dengan keinginan klien (auditee), akuntan 

stempel atau akuntan cap diduga bisa melakukan kerjasama dan tunduk kepada 

penugasan klien seperti kredit fiktif atau penggelembungan angka (mark up). Oleh 

karena itu, profesi akuntan publik menjadi sorotan banyak orang, karena dianggap 

memiliki kontribusi dalam banyak kasus kebangkrutan perusahaan. Belum lagi 

dengan adanya tudingan dari masyarakat bahwa profesi akuntan publik 

merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi. Seperti yang dikatakan 

oleh Mas’ud Mahfoedz (2003) pada acara seminar dan lokakarya (Semiloka) di 

gedung Widyaloka Unibraw menyatakan bahwa para akuntan nasional dalam 

menjalankan profesinya banyak yang mengejar kepuasan pribadi, sehingga 

persoalan yang muncul berimbas pada perekonomian bangsa. Problema ini 

berkaitan dengan berbagai praktik pelanggaran moral yang dilakukan oleh 

akuntan khususnya auditor, sebagaimana laporan Dewan Kehormatan IAI dan 

Pengurus Pusat IAI pada setiap laporan pertanggungjawaban pengurus. 

Cukup banyak contoh Perusahaan baik yang di Indonesia maupun di luar 

Indonesia terkait kasus etika auditor. Sebutkan saja kasus Enron yang penulis 

peroleh sumbernya dari Satrio Arismunandar (2004) kasus ini terjadi 

dipertengahan tahun 2002, dunia financial dikejutkan oleh skandal akuntansi 

terbesar di Amerika, yang berujung pada jatuhnya perusahaan energi raksasa 

Enron Corp. Harga saham yang beberapa bulan sebelumnya mencapai puluhan 

dollar AS dan nilai perusahaan yang mencapai 48 milyar dollar AS, kini nyaris 

tidak ada harganya. “Keuntungan-keuntungan” yang tertera dalam laporan 

keuangan Enron beberapa tahun terakhir ternyata adalah kerugian-kerugian yang 

didandani sedemikian rupa (window dressing), dengan trik akuntansi yang 

canggih. Worldcom yang menggembungkan keuntungannya, dan Merck yang 

membukukan keuntungan dari anak perusahaan selama tiga tahun yang 

sebenarnya tidak pernah diperoleh. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan 

melibatkan auditor mereka yang menutupi (bahkan bekerjasama) yaitu Arthur 

Andersen. Di Indonesia ada kasus audit PT Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & 



Rekan” (Media Akuntansi, 2003). Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT 

Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika 

Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP 

lainnya. Kasus lainnya yang cukup menarik adalah keterlibatan 10 KAP (jumlah 

sample dalam peer review) yang melakukan audit terhadap bank beku operasi dan 

bank beku kegiatan usaha (Toruan, 2002; Baidaie, 2000). Bahkan dalam kasus ini 

KAP-KAP besar disebut-sebut juga terlibat (Media Akuntansi, 2002). Selain iyu 

terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta & 

Harsono” yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen/PTEC) 

untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk 

mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya 

(Sinaga dkk., 2001). 

Kasus-kasus penyimpangan tersebut tidak seharusnya terjadi. Oleh karena 

itu, akuntan publik harus menaati kode etik profesi dengan nama Kode Etik 

Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan 

prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan 

dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu 

Kode Etik Akuntan Indonesia juga merupakan alat atau sarana untuk klien, 

pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau 

mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika 

sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.  

Menurut Wayan (2008) salah seorang staff managemen IAI di Bandung, 

mengatakan bahwa dalam kenyataannya banyak auditor yang tidak memahami 

kode etik profesinya sehingga dalam prakteknya mereka banyak melanggar Kode 

Etik Akuntan Indonesia. Memang tidak semua auditor melakukan pelanggaran 

tersebut, tetapi masyarakat mengenalnya sebagai suatu profesi bukan individu. 

Dalam Kongres X IAI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 

2006, para akuntan mengeluarkan pernyataan yang salah satunya menyerukan 

kepada segenap akuntan Indonesia untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi 

keberlangsungan pembangunan bangsa. Disadari sepenuhnya bahwa profesi 

akuntan, baik akuntan manajemen, akuntan publik, pendidik, maupun akuntan 



sektor publik memiliki peran dan tanggungjawab besar bagi terwujudnya. Negara 

yang bersih dan bermartabat. Karena itu keteguhan sikap akuntan menjaga kode 

etik dan profesionalismenya akan turut menentukan warna kehidupan nasional di 

segala bidang. 

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan 

adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan profesinya, 

lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya. Sikap 

masyarakat yang pasif, sistem pengawasan yang lemah dari organisasi profesi 

auditor terhadap anggotanya, kerjasama yang tidak sehat antara auditor dengan 

klien turut mempengaruhi perilaku etis auditor. Misalnya saja, jika perilaku 

auditor yang tidak etis itu lebih dipengaruhi oleh sikap pribadinya yang tidak 

memiliki etika, maka pemecahannya bukanlah dengan meningkatkan sikap kritis 

masyarakat melainkan lebih pada pendidikan etika profesi bagi auditor tersebut. 

Di Indonesia banyak auditor independen yang juga berprofesi sebagai 

pendidik. Sehingga di Indonesia ada dua kelompok besar auditor independen, 

yaitu yang hanya beroperasi sebagai auditor dan auditor independen sekaligus 

seorang pendidik. Hal ini terjadi karena ada larangan bagi auditor independen 

untuk merangkap jabatan, terkecuali salah satunya adalah pendidik (dosen). 

Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.17/PMK.01/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 

No.359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 46, yang isinya sebagai 

berikut: 

1. Akuntan publik dilarang merangkap sebagai pejabat Negara, 

pimpinan atau pegawai pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik 

Pemerintah (BUMN), atau badan hukum lainnya. 

2. Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dikecualikan bagi akuntan publik yang merangkap jabatan sebagai 

dosen perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural dan 

atau komisaris atau komite yang bertanggungjawab kepada komisaris 



atau pimpinan usaha konsultasi manajemen atau pengurus suatu 

lembaga sosial yang bersifat nirlaba. 

3. Akuntan publik yang dikecualikan dari ketentuan larangan 

merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib 

melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jendral u.p Direktur 

paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perangkapan jabatan 

dimaksud. 

4. Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 

jabatan yang bersifat struktural di lingkungan Perguruan Tinggi yang 

di duduki oleh seorang akuntan publik berdasarkan surat keputusan 

atau surat penetapan dalam bentuk lainnya. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, 

dinyatakan bahwa hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka 

memimpin suatu satuan organisasi negara. 

Dengan demikian pendidik (dosen perguruan tinggi) yang juga berprofesi 

sebagai auditor tidak boleh merangkap sebagai pemegang jabatan struktural di 

perguruan tinggi (seperti rektor, dekan, dan sebagainya). Seperti yang telah 

dikemukakan tadi bahwa selain auditor yang hanya berprofesi sebagai auditor 

saja, banyak auditor independen yang juga berprofesi sebagai pendidik (dosen 

perguruan tinggi atau swasta) karena diperbolehkan oleh peraturan. 

Menurut Ivan (2007) salah seorang auditor pada salah satu KAP di 

Bandung, mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada seorang 

auditor independen salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman 

tentang kode etik profesi auditor. Mungkin beda halnya jika auditor independen 

tersebut merangkap sebagai pendidik (dosen), mereka mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik tentang kode etik profesi auditor dibandingkan dengan auditor 

independen non pendidik karena sering membahasnya dalam perkuliahan. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan tersebut, penulis bermaksud 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan  pelaksanaan kode etik antara auditor 



independen non pendidik dengan auditor independen yang merangkap sebagai 

pendidik dengan judul :  

“Studi Perbandingan Persepsi atas Pelaksanaan Kode Etik Profesi 

antara Auditor Independen Non Pendidik dengan Auditor  

Independen yang Merangkap sebagai Pendidik” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis kemukakan di atas, 

masalah yang diteliti ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi auditor independen non pendidik terhadap 

pelaksanaan kode etik profesi auditor. 

2. Bagaimana persepsi auditor independen yang merangkap sebagai pendidik 

terhadap pelaksanaan kode etik profesi auditor. 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara auditor independen non 

pendidik dengan auditor independen yang merangkap sebagai pendidik 

dalam persepsinya atas pelaksaan kode etik profesi 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan suatu karya ilmiah 

sehingga diperoleh data dan informasi mengenai persepsi auditor independen non 

pendidik dan auditor independen yang merangkap sebagai pendidik terhadap 

pelaksanaan kode etik profesinya. 

Dan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui persepsi auditor independen non pendidik terhadap 

pelaksanaan kode etik profesi auditor. 

2. Untuk mengetahui persepsi auditor independen yang merangkap sebagai 

pendidik terhadap pelaksanaan kode etik profesi auditor. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

auditor independen non pendidik dengan auditor independen yang 



merangkap sebagai pendidik dalam persepsinya atas pelaksaan kode etik 

profesi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh para: 

1. Bagi penulis 

 Untuk memperoleh informasi mengenai persepsi auditor atas pelaksanaan 

kode etik profesinya dan lebih menambah wawasan dalam 

mengaplikasikan teori dan konsep audit yang diperoleh selama 

perkuliahan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Praktisi 

Memberi masukan yang bermanfaat untuk mengetahui kekurangan, 

kelemahan, dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan 

profesional akuntan publik dan diharapkan dapat menaikkan 

kredibilitasnya di mata masyarakat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

    Sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan     

lebih mendalam. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dalam suatu kesempatan, penulis pernah mendengar seorang auditor berkata 

bahwa “pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada seorang auditor salah satunya 

disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang kode etik profesinya, tidak 

sedikit auditor dalam menjalankan profesinya banyak yang mengejar kepuasan 

pribadi.” Hal ini bagi penulis merupakan sesuatu yang cukup memprihatinkan dan 

mencemaskan. 

Setiap orang yang bekerja dan berprofesi tentu tujuannya untuk pemenuhan 

kebutuhan, termasuk profesi auditor. Namun seharusnya setiap profesi memiliki 

suatu aturan yang harus dipatuhi. Selain aturan dalam melakukan pekerjaan, ada 



juga aturan yang berkaitan dengan hal-hal moral. Aturan yang berkaitan dengan 

hal-hal moral ini disebut etika atau kode etik. 

Etika merupakan kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang 

benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab, benar dan salahnya 

perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai 

hubungan antar manusia sebagai serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. 

  

 Menurut Bertens (2004:6) ada tiga pengertian pada etika, yaitu: 

1. ”Etika mempunyai arti: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 
dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)..  

2. Etika berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Dimaksudkan 
dengan kumpulan asas atau nilai moral disini adalah ”kode etik”, yang 
disepakati diantara anggota suatu kelompok atau organisasi. 

3. Etika mempunyai arti: nilai mengenai benar dan salah yang dianut 
suatu golongan atau masyarakat.” 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa etika adalah nilai-nilai 

tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh 

individu atau suatu golongan tertentu. Aturan etika menjelaskan kapan suatu 

perilaku dapat diterima dan kapan suatu perilaku tidak dapat diterima atau 

dianggap salah. Dalam menjelaskan tugas pemeriksaaan (audit), auditor akan 

selalu berhubungan dengan individu maupun kelompok dalam organisasi yang 

diperiksa serta dihadapkan pada berbagai masalah yang cukup rumit, baik yang 

bersifat teknis maupun non teknis. 

Permasalahan yang bersifat teknis mungkin akan mudah dipecahkan bila 

mendasarkan diri pada program dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan 

sebelumnya. Namun, untuk permasalahan yang bersifat non teknis mungkin akan 

sulit diselesaikan karena menyangkut faktor-faktor yang berkaitan dengan sikap 

mental, emosi, psikologis, dan sebagainya cenderung mengalami perubahan pada 

setiap situasi dan kondisi yang berbeda. faktor-faktor non teknis tersebut, pada 

situasi kondisi tertentu akan mempengaruhi kinerja para auditor. Oleh karena itu, 

untuk menjaga keserasian, kelancaran tugas, dan kualitas kerja, adanya suatu 

ketentuan yang mengatur sikap auditor selama menjalankan tugasnya adalah 

sangat penting. 



Etika sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendasar antar manusia 

dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku yang bermoral. Keputusan atau 

tindakan yang berkaitan dengan masalah moral harus mempunyai konsekuensi 

untuk yang lain dan harus melibatkan pilihan dari si pembuat keputusan. Keadaan 

inilah yang seringkali menjadi pemicu adanya masalah-masalah etika yang 

melibatkan auditor. 

Profesi auditor memiliki aturan etika sendiri yang terdapat dalam Standar 

Profesi Akuntan Publik, tetapi tidak bertentangan dengan Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Pengertian kode etik profesi menurut Kode Etik Akuntan Indonesia, 

adalah: 

“Pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas 

 secara bertanggung jawab dan objektif.” 

Dengan adanya kode etik profesi yaitu Kode Etik Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia tersebut diharapkan seorang akuntan publik dapat menjalankan profesi 

akuntan publik yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tingkat 

kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik akan kembali meningkat. 

Seseorang yang masuk profesi sebagai auditor baik auditor independen non 

pendidik maupun auditor independen yang merangkap sebagai pendidik 

mempunyai kewajiban mentaati dan  melaksanakan kode etik profesinya. Sesuai 

dengan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (sekarang namanya sudah 

berubah menjadi Institut Akuntan publik Indonesia) yang terdapat dalam SPAP 

2001 terdapat lima bagian yang harus ditaati auditor yaitu: 

1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas 

2. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 

3. Tanggung Jawab kepada Klien 

4. Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi 

5. Tanggung Jawab dan Praktik Lain 

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis merumuskan pemikiran sebagai 

berikut: 

 

  



 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan suatu 

hipotesis bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara auditor 

independen non pendidik dengan auditor independen yang merangkap sebagai 

pendidik dalam persepsinya atas pelaksanaan kode etik profesi.  
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Bandung. Waktu penelitian (penyebaran dan pengumpulan kuesioner) 

berlangsung selama bulan Mei 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


