
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan globalisasi, setiap profesi 

dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang 

dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu 

bersaing di dunia maju sekarang ini. Namun, selain kemampuan dan keahlian 

khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus 

yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.  

Kelompok-kelompok profesional, seperti akuntan, memiliki kode etik 

perilaku yang disebut etika profesional. Etika profesi diperlukan agar apa yang 

dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat 

merugikan suatu pribadi atau masyarakat luas. Etika tersebut akan memberi 

batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari 

oleh suatu profesi.  

Etika profesi menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

profesi (Jusup, 2001). Apabila etika suatu profesi dilanggar maka harus ada sangsi 

yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh profesi tersebut. Jika tidak 

maka akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut akan 

berkurang. Sedangkan apabila suatu profesi dijalankan berdasarkan etika profesi 

yang ada maka hasilnya tidak akan merugikan kepentingan umum dan akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. 



 
 

Profesi akuntan pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan 

yang semakin berat. Sehingga dalam menjalankan aktifitasnya seorang akuntan 

dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada tiga hal utama yang 

harus dimiliki oleh setiap anggota profesi dalam mewujudkan profesionalisme 

yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter (Ludigdo, 1999). 

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) mengeluarkan suatu standar profesi yang memuat seperangkat prinsip-

prinsip moral dan mengatur tentang prilaku profesional yaitu Kode Etik Ikatan 

Akuntan Indonesia. Ia mengatur tentang norma perilaku yang mengatur hubungan 

antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara 

profesi dengan masyarakat.  

Alasan yang mendasari perilaku kode etik sebagai standar perilaku 

profesional tertinggi pada profesi akuntan adalah kebutuhan akan kepercayaan 

publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan terlepas dari yang 

dilakukan perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional 

akuntan akan meningkat jasa profesi mewujudkan standar yang tinggi dan 

memenuhi semua kebutuhan (Winarna, 2004).  

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan 

terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, 

akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan 

publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk 

laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma 

pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 



 
 

Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekayasaan data akuntansi 

untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari 

yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan 

pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak 

semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari 

pihak yang laporan keuangannya diperiksa. 

Contoh kasus ini adalah pelanggaran yang melanda perbankan di 

Indonesia pada tahun 2002. Banyak bank yang dinyatakan sehat tanpa syarat oleh 

akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasar Standar Akuntansi 

Perbankan Indonesia ternyata sebagian besar bank itu kondisinya tidak sehat. 

Kasus lain adalah rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern yang banyak 

dilakukan sejumlah perusahaan go public (Winarna, 2004). 

Lalu ada kasus manipulasi Laporan Keuangan PT KAI transparansi serta 

kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah 

reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha 

milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan 

tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa 

keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, 

sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. 

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak 

dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak 

pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar 

akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau 



 
 

asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan 

keuangan telah terjadi di sini. 

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan 

pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan 

piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada 

pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai 

konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita 

kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat 

bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT 

Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih 

pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api 

Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi 

permasalahan terjadi disini. 

Kasus pelanggaran lainnya yang melibatkan adanya konspirasi antara 

akuntan publik dengan kliennya telah dilakukan oleh KAP JM dalam penyajian 

laporan keuangan PT GRI tahun buku 2003. Berdasarkan hasil pemeriksaan 

Bapepam-LK terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. 

Pasalnya, Bapepam-LK menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement 

penyajian account penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu 

berupa penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang 

tanpa pembuktian. Akibatnya, PT GRI kesulitan arus kas. Perusahaan tidak 

mampu membayar utang Rp.250 milyar kepada bank dan gagal membayar 

obligasi senilai Rp.400  milyar (Purba, 2007 dalam Wedi, 2012). 



 
 

Pelanggaran-pelanggaran ini seharusnya tidak terjadi apabila setiap 

akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan etika secara 

memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan seseorang 

profesional harus dikerjakan dengan sikap profesional pula, dengan sepenuhnya 

melandaskan pada standar moral dan etika tertentu. Kemampuan seorang 

profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada.  

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena profesi 

akuntan aktivitasnya tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka 

untuk bekerja secara profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika 

profesinya dalam bisnis. Penelitian ini juga dilakukan kepada mahasiswa 

akuntansi karena mereka adalah calon-calon akuntan publik yang dimana bekal 

tentang etika sangat diperlukan untuk menunjang pekerjaan mereka di kemudian 

hari. 

Persepsi perlu diteliti karena sebagai gambaran pemahaman terhadap kode 

etik profesi. Dengan pengetahuan, pemahaman, kemauan yang lebih untuk 

menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi 

berbagai pelanggaran etika (Ludigdo 1999, dalam Arisetyawan, 2010). 

Peneliti memfokuskan penelitian pada Prinsip-Prinsip Etika dalam Kode 

Etik Akuntan yaitu Tanggung Jawab, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, 

Kompetensi dan Kehati-hatian Professional, Kerahasiaan, Perilaku Professional 

dan Standar Teknis. 



 
 

Dengan mencermati kondisi saat ini, peran akuntan di mata masyarakat 

seringkali dipandang negatif. Hal tersebut dikarenakan banyak kasus yang 

merugikan masyarakat secara luas seperti kasus yang terdapat di atas tadi. Padahal 

apabila Kode Etik Akuntan yang mengatur mengenai pelaksanaan profesi akuntan 

dilaksanakan dengan tulus dan niat yang baik maka hal tersebut tidak seharusnya 

terjadi. 

Penegakan etika profesi harus dimulai melalui pemahaman dan 

penghayatan dengan kesadaran penuh sedini mungkin, yaitu sejak bangku 

perkuliahan. Adanya pemahaman dan penghayatan yang lebih untuk menerapkan 

nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai 

pelanggaran etika. 

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka menjadi latar belakang 

untuk menyusun skripsi ini dengan judul “Persepsi Akuntan Publik dan 

Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

adalah berikut ini: 

1. Bagaimana persepsi akuntan publik terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan 

Indonesia. 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan 

Akuntan Indonesia. 

3. Apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa 

akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mengenai persepsi akuntan publik terhadap kode etik 

Ikatan Akuntan Indonesia. 

2. Untuk mengetahui mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap kode 

etik Ikatan Akuntan Indonesia. 

3. Untuk menguji perbedaan persepsi akuntan publik dan mahasiswa 

akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. 

 

 

 

 



 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Bagi penulis. 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama yang 

terkait dengan masalah dalam penelitian ini, serta sebagai wadah dalam 

rangka menerapkan teori yang telah dipelajari. 

b) Bagi penulis selanjutnya. 

Sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar 

pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang 

kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan 

isi skripsi ini, baik itu sebagai bahan bacaan atau sebagai literatur. 

c) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan para kelompok akuntan. 

Untuk mengetahui seberapa jauh prinsip-prinsip etika yang diterapkan 

telah melembaga dalam diri masing-masing kelompok akuntan tersebut, 

sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat 

memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesionalnya 

dalam memberikan jasa kepada masyarakat yang semakin berarti, serta 

untuk memberikan masukan dalam mendiskusikan masalah kode etik 

akuntan guna penyempurnaan serta pelaksanaannya bagi seluruh akuntan 

di Indonesia. 

 

 



 
 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk sampel akuntan publik penulis melakukan penelitian pada akuntan 

publik yang bekerja di beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Bandung, 

untuk sampel mahasiswa akuntansi penulis melakukan penelitian pada mahasiswa 

akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan April 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


