
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1  Landasan Teori 

2. 1. 1 Persepsi 

2.1.1.1 Pengertian Persepsi 

(Ikhsan, 2010) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana orang-orang 

melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang 

bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu 

mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki 

persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh 

berbeda dengan uraian orang lain. 

Lebih jauh Ikhsan menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan 

menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh pancaindra. Dengan kata 

lain, persepsi merupakan kombinasi antara faktor utama dunia luar (stimulus 

visual) dan diri manusia itu sendiri (pengetahuan-pengetahuan sebelumnya). 

Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Meskipun demikian, karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut 

bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat 

sangat subjektif dan situasional. Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan 

situasional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan 



 
 

hal-hal lain yang termasuk dalam faktor fungsional. Oleh karena itu, yang 

menentukan persepsi bukanlah jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang 

yang memberikan respons terhadap stimuli tersebut. Sementara itu, faktor 

struktural berasal dari sifat fisik dan dampak saraf yang ditimbulkan pada sistem 

saraf individu. 

(Robbins, 2009) mendefinisikan persepsi (perception) sebagai proses 

dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima 

seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya 

tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul. 

Jadi dalam konteks penelitian ini persepsi dapat diartikan sebagai 

penerimaan atau pandangan seseorang melalui suatu proses yang didapat dari 

pengalaman dan pembelajaran sehingga seorang individu mampu untuk 

memutuskan mengenai suatu hal. 

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan 

pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak melibatkan 

kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, 

pikiran, dan bahasa. Dengan demikian, persepsi bukanlah cerminan yang tepat 

dari realitas (Ikhsan, 2010). 

Dari beberapa definisi persepsi, dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap 

individu mengenai suatu objek atau peristiwa tergantung pada dua faktor, yaitu 

faktor dalam diri seseorang (aspek kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus 



 
 

visual). (Robbins, 2009), mengemukakan bahwa sejumlah faktor beroperasi untuk 

membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bias terletak 

dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau 

dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat. 

Robbins menjelaskan bahwa ketika seorang individu melihat sebuah target 

dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat 

dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual 

tersebut. Karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi meliputi sikap, 

kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. 

Karakteristik target yang diobservasi bisa memengaruhi apa yang diartikan. 

Target tidak dilihat secara khusus, hubungan sebuah target dengan latar 

belakangnya juga memengaruhi persepsi, seperti halnya kecenderungan untuk 

mengelompokkan hal-hal yang dekat dan hal-hal yang mirip. Konteks dimana kita 

melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek atau 

peristiwa dilihat dapat memengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, 

panas, atau sejumlah faktor situasional lainnya.  

 

2.1.2 Akuntan 

2.1.2.1 Pengertian Akuntan 

Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh 

peraturan (Undang-undang No. 34 tahun 1945). Peraturan ini mengatakan bahwa 

gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan 



 
 

telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan pemberian nomor 

register. Apabila seseorang telah lulus dari pendidikan tinggi dimaksud tetapi 

tidak terdaftar maka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut, bukan 

akuntan. Oleh sebab itu, semua “akuntan yang resmi” mempunyai nomor register 

(Regar, 2007). 

2.1.2.2 Profesi Akuntan 

Profesi Akuntan dapat digolongkan sebagai berikut:  

1. Profesi Akuntan Publik (Public Accountants) 

Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan 

independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. 

Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang 

termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor 

akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan 

mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen 

Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), 

misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa 

penyusunan sistem manajemen. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik. 

2. Profesi Akuntan Intern (Internal Accountant) 

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan manajemen. Jabatan tersebut 



 
 

yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian 

Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun system 

akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun 

laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan 

masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.  

3. Profesi Akuntan Pemerintah (Government Accountants) 

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga 

pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

4. Profesi Akuntan Pendidik 

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan 

akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan 

menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Pada intinya 

akuntan harus terus menjaga dan mengembangkan profesionalismenya dalam 

menjalankan seluruh tugasnya, karenanya dapatlah diuraikan hal-hal yang harus 

dilakukan oleh setiap akuntan sesuai dengan bidangnya sebagai berikut 

(Wulansari, 2008) : 

 Profesionalisme akan dapat ditingkatkan melalui penguasaan bahasa asing, 

teknologi informasi, dan penguasaan metode akuntansi untuk transaksi 

perusahaan multinasional. 

 Akuntan  publik yang profesional adalah mereka yang kompeten dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan domestik dan 

multinasional dengan sistem manual atau berbasis teknologi informasi. 



 
 

Kantor akuntan publik juga harus mempunyai kompetensi di bidang 

review dan kompilasi.  

 Akuntan  internal (manajemen) perlu meningkatkan profesionalismenya di 

bidang metode akuntansi untuk transaksi perusahaan nasional dan 

multinasional, penguasaan bahasa asing, dan teknologi informasi. Akuntan 

manajemen juga perlu memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi 

dan manajemen, sehingga dapat berperan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 Akuntan  pendidik harus dapat melakukan transfer of knowledge kepada 

mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menguasai 

pengetahuan bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu 

mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian. 

 Akuntan  pemerintah harus menguasai akuntansi dan audit pemerintahan 

serta audit perusahaan karena lingkup keuangan negara juga meliputi 

BUMN dan BUMD. Dengan penguasaan teknologi informasi akan 

meningkatkan profesionalisme akuntan pemerintah.  

 

2.1.3 Mahasiswa Akuntansi 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) Mahasiswa didefinisikan 

sebagai Orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Sedangkan akuntansi adalah 

Seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat 

suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi (AICPA).  



 
 

Program Studi S1 Akuntansi merupakan program studi yang menghasilkan 

sarjana akuntansi yang siap menjadi akuntan profesional dan kompeten 

berlandaskan wawasan berpikir manajerial. Agar menjadi sarjana yang siap untuk 

menjadi akuntan yang profesional dan kompeten di era globalisasi sekarang ini 

maka para mahasiswa dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, dan karakter. 

Selain itu, guna pengembangan diri yang berkelanjutan maka mahasiswa juga 

akan dibekali dengan kemampuan melakukan penelitian yang akan dapat 

dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu atau secara khusus dapat digunakan untuk 

mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

2.1.4 Etika dan Etika Profesi 

2.1.4.1 Etika 

Menurut (Keraf, 1991 dalam Harahap, 2011) etika adalah disiplin ilmu 

yang berasal dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang 

mengarahkan manusia pada perilaku hidupnya. Etika memberikan ruang untuk 

melakukan kajian dan analisis kritis terhadap nilai dan norma moral tadi. 

Etika adalah refleksi kritis dan rasional terhadap nilai dan norma moral 

yang mengatur perilaku hidup manusia baik pribadi maupun kelompok. Jadi, etika 

adalah upaya merealisasikan moralitas. Etika merupakan peraturan-peraturan yang 

dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, 

mengarahkan anggota profesi dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan 

memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja 

yang tinggi. Titik tolak yang baik untuk mempertimbangkan etika adalah dengan 



 
 

memeriksa konteks di mana sebagian persoalan etis muncul terhadap hubungan di 

antara orang-orang. Setiap hubungan di antara dua atau lebih individu 

menyertakan di dalamnya ekspektasi pihak-pihak yang terlibat (Simamora, 2002). 

Etika (ethic) berkaitan dengan konsep teori rasio tentang nilai-nilai etis 

dalam hubungan manusiawi, seperti, kebenaran, keadilan, kebebasan, kejujuran, 

dan cinta kasih. Etika kerja adalah semacam teori tentang apa, mengapa, dan 

bagaimana seseorang seharusnya bekerja agar ia menjadi manusia yang baik. 

Menurut (Yatimin, 2006) faktor-faktor yang memengaruhi etika diantaranya 

adalah sifat manusia, norma-norma etika, aturan-aturan agama, dan fenomena 

kesadaran etika. Secara sistematis, etika dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

Dari sudut umum dan khusus, etika dapat dibagi dalam beberapa kelompok: 

1) Etika umum adalah etika yang berlaku umum, tidak hanya pada pihak 

tertentu. 

2) Etika khusus adalah etika yang berlaku pada kelompok tertentu. 

2.1.4.2 Etika Profesi 

Etika profesional mencakup perilaku untuk orang-orang profesional yang 

dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Oleh karena 

itu kode etik harus realistis dan dapat dipaksakan. Agar bermanfaat, kode etik 

seyogyanya harus lebih tinggi dari undang-undang, tetapi di bawah ideal 

(Haryono, 2005).  

(Maultz dan Sharaf dalam Guy, 2002), mengatakan bahwa etika 

profesional adalah aplikasi khusus dari etika umum. Etika umum menekankan 

bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk 



 
 

berperilaku. Pengetahuan akan hasil akhir dari tindakannya terhadap dirinya dan 

orang lain, kewaspadaan akan tuntutan masyarakat dimana dia tinggal, 

penghargaan akan aturan agama, penerimaan tugas, kewajiban untuk melakukan 

hal yang dia inginkan diperbuat orang lain terhadap dirinya sepanjang waktu, dan 

pengenalan akan norma perilaku etis di masyarakat tempat seseorang hidup, 

semuanya membantu seseorang untuk mencapai tingkat perilaku etis yang tinggi. 

Etika profesional ditetapkan oleh organisasi bagi para anggotanya yang 

secara sukarela menerima prinsip-prinsip perilaku profesional lebih keras daripada 

yang diminta oleh undang-undang. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam 

bentuk suatu kode etik. 

Jika profesi akuntan ingin bertahan, maka harus meningkatkan aspek 

etikanya dan penegakan kode etik profesi dalam kurikulum dan dalam 

menjalankan profesinya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai salah 

satu profesi sudah memiliki etika profesi dan mewajibkan aturan etika itu 

diterapkan oleh anggota IAPI. Etika ini menyebutkan bahwa akuntan harus 

mempertahankan sikap independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan 

apapun, kecuali etika profesi, menjaga integritas dan objektivitas, menerapkan 

semua prinsip dan standar akuntansi yang ada, serta memiliki tanggung jawab 

moral kepada profesi, kolega, klien, dan masyarakat (Harahap, 2011). 

 

Prinsip-prinsip etika profesi (Isnanto, 2009) sebagai berikut: 

a) Tanggung jawab meliputi: 

 Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap 



 
 

hasilnya. 

 Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang 

lain atau masyarakat pada umumnya. 

b) Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja 

apa yang menjadi haknya. 

c) Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan 

di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya. 

 

Adapun peranan etika dalam profesi yaitu: 

 Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan 

orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat. Dengan nilai-nilai 

etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai 

untuk mengatur kehidupan bersama. 

 Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi 

landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat 

umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat 

profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya 

tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik 

profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. 

 Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku 

sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai 

pergaulan yang telah disepakati bersama (tertuang dalam kode etik 

profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi 



 
 

tersebut. 

2.1.5 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia 

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan 

aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja 

di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia 

pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.  

  Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan 

standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan 

orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 

empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:  

  Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem 

informasi.  

 Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat 

diidentifikasikan oleh pemakai jasa  

 Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.  

 Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh 

dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.  

 Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa 

terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh 

akuntan.  

 

  Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian:  

I. Prinsip Etika : Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan 



 
 

Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh 

anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh 

anggota, 

II. Aturan Etika : Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan 

hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. 

III. Interpretasi Aturan Etika : Interpretasi Aturan Etika merupakan 

interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan 

setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, 

tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. 

  

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang 

mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika 

disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika 

disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan 

yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang 

dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan 

tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan 

dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan 

penerapannya.  

  Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai 

Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi 

baru untuk menggantikannya.  



 
 

 

2.1.5.1 Kepatuhan 

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam 

masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan 

sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya 

pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh 

adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila 

diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.  

  Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan 

oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan 

laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

2.1.5.2 Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia 

Mukadimah  

1. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan 

menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin 

diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum clan peraturan.  

2. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan 

pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, 

dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab 

profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku 

profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, 

bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. 



 
 

 

Prinsip Pertama - Tanggung Jawab Prolesi  

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap 

anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya.  

1. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. 

Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada 

semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung 

jawab untuk bekerja sarna dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi 

akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-

jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota 

diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. 

Prinsip Kedua - Kepentingan Publik  

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan 

komitmen atas profesionalisme.  

1. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada 

publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana 

publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, 

pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya 

bergantung kepacla obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara 

berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan 

tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik 



 
 

didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota 

secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku 

akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi 

masyarakat dan negara. 

2. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan 

terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan 

bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi 

akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan 

dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika 

yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. 

3. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin 

menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan 

penuh integritar, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi 

kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan 

sebaik-baiknya.  

4. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota 

untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan 

profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk 

memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta 

menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme 

yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.  



 
 

5. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas 

kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-

menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang 

tinggi.  

6. Tanggung-jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya 

seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada 

kepentingan publik, misalnya:  

 auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari 

laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk 

mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk 

memperoleh modal;  

 eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen 

dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan 

efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi;  

 auditor intern memberikan keyakinan ten tang sistem pengendalian 

internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari 

pemberi kerja kepada pihak luar. 

 ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta 

penerapan yang adil dari sistem pajak; dan 

 konsultan manajemen mempunyai tanggung-jawab terhadap kepentingan 

umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.  

Prinsip Ketiga – Integritas  



 
 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin.  

1.   Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan 

profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik 

dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua 

keputusan yang diambilnya.  

2.   Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur 

dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan 

dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. 

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat 

yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.  

3.   Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak 

terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang 

bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan 

bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan 

lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas 

mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan 

etika.  

4.   Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas 

dan kehati-hatian profesional. 

Prinsip Keempat – Obyektivitas  



 
 

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.  

1.   Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang 

diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak 

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari 

benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.  

2.   Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus 

menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik 

publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. 

Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, 

melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan 

manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik 

dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau 

kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara 

obyektivitas.  

3.   Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan 

dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup 

harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:  

a. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan 

mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini 

dapat mengganggu obyektivitasnya.  

b. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi 

di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran 



 
 

(reasonableness) harus digunakan dalam menentukan standar untuk 

mengindentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak 

obyektivitas anggota.  

c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh 

lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.  

d. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang 

terilbat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.  

e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau 

entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak 

pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-

orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari 

situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda. 

Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-

hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, 

legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 

1.   Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung 

jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti 

bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional 



 
 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, derni kepentingan 

pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.  

2.   Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota 

seyogyanya tidak menggambarkan dirinya mernilki keahlian atau pengalaman 

yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-

jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan 

kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi 

tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. 

Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah:  

a. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional 

pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti 

oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-

subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola 

pengembangan yang normal untuk anggota.  

b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional.  

 Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui kornitmen untuk 

belajar dan melakukan peningkatan profesional secara 

berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. 

 Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk 

terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di 

antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan 

lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. 

 Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk 



 
 

memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa 

profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.  

3.   Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu 

tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota 

untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan 

profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib 

melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih 

kompeten. Setiap anggota bertanggung-jawab untuk menentukan kompetensi 

masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan 

yang diperlukan memadai untuk tanggung-jawab yang harus dipenuhinya.  

4.   Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima 

jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk 

memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar 

teknis dan etika yang berlaku.  

5.   Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan 

mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung-

jawabnya.  

Prinsip Keenam - Kerahasiaan  

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau 

kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 



 
 

1.   Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi 

tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang 

diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara 

anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.  

2.   Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah 

diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan 

informasi.  

3.   Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah 

pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya 

menghormati prinsip kerahasiaan.  

4.   Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. 

Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama 

melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan 

informasi terse but untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.  

5.   Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia ten tang penerima 

jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh 

membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada 

orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan 

memenuhi tanggung-jawab anggota berdasarkan standar profesional.  

6.   Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang 

berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan 

mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan 



 
 

di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau 

perlu diungkapkan.  

7.   Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.  

a. Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan 

diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak 

ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan. 

b. Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota 

diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah:  

 untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses 

hukum; dan  

 untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik. 

c. Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan:  

 untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti 

itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;  

 untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang 

pengadilan;  

 untuk menaati peneleahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau 

badan profesionallainnya;.dan . untuk menanggapi permintaan atau 

investigasi oleh IAI atau badan pengatur.  

Prinsip Ketujuh - Perilaku Profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi 

yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 



 
 

1.   Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi 

hams dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada 

penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat 

umum.  

Prinsip Kedelapan - Standar Teknis  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan 

standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya 

dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip 

integritas dan obyektivitas.  

1.   Standar teknis dan standar profesional yang hams ditaati anggota adalah 

standar yang dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia, International Federation 

of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. 

 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penulis sebelumnya menegaskan terkait dengan persepsi 

terhadap kode etik akuntan diantaranya : 

 Sartika (2006) yang meneliti “persepsi dosen akuntansi dan mahasiswa 

akuntansi terhadap kode etik akuntan” menunjukkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara persepsi Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi terhadap 

kode etik akuntan. Dilihat dari mean kedua kelompok tersebut diketahui bahwa 

Dosen Akuntansi memiliki persepsi sedikit lebih baik dibandingkan dengan 

Mahasiswa Akuntansi. Hal ini disebabkan karena Dosen Akuntansi lebih banyak 



 
 

memiliki pengalaman dibandingkan dengan Mahasiswa Akuntansi mengenai kode 

etik akuntan. 

Yusriani (2005) meneliti tentang “Persepsi Akuntan Pendidik dan Akuntan 

Publik Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia”. Hasil pengujian dengan 

menggunakan Independent Sample t-test mengungkapkan bukti empirik yang 

mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan pendidik dengan akuntan 

publik.  

Arisetyawan (2010) meneliti tentang “Persepsi Akuntan Publik dan 

Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan 

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi PPAk dan 

akuntan publik dalam hal ini diterima. Perbedaan persepsi tersebut lebih banyak 

dipengaruhi karena faktor perbedaan sudut pandang mengenai pelaksanaan kode 

etik dalam penerapannya di lapangan. 

 Indiana Farid Martadi dan Sri Suranta (2006) meneliti tentang “Persepsi 

Akuntan Mahasiswa Akuntansi dan Karyawan Bagian Akuntansi dipandang dari 

segi Gender terhadap Etika bisnis dan Etika Profesi”. Dari penelitian tersebut 

diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara 

akuntan pria dan mahasiswa akuntansi dengan akuntan wanita dan mahasiswa 

akuntansi terhadap etika profesi. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan 

antara karyawan bagian akuntansi pria dengan karyawan bagian akuntansi wanita 

terhadap etika profesi. 



 
 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Variabel 

Hasil Penelitian 

Dengan Penelitian Penulis 

Dependen Independen 
Persamaan 

Variabel 

Perbedaan 

Variabel 

1 Dewi 

Sartika 

(2006) 

kode etik 

akuntan 

Persepsi dosen 

akuntansi dan 

mahasiswa 

akuntansi 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi 

Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi 

terhadap kode etik akuntan 

Adanya 

mahasiwa 

akuntansi 

sebagai 

kelompok 

objek yang 

diteliti 

Penulis tidak 

meneliti tentang 

doesn akuntansi 

2 Yusriani 

(2005) 

Kode etik 

akuntan 

Indonesia 

Persepsi 

Akuntan, 

Pendidik dan 

Akuntan Publik 

Hasil pengujian dengan menggunakan Independent 

Sample t-test mengungkapkan bukti empirik yang 

mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang 

signifikan antara kelompok akuntan pendidik 

dengan akuntan publik. 

Adanya 

persepsi 

akuntan 

publik dalam 

variabel 

Tidak adanya 

persepsi akuntan 

pendidik dalam 

variabel 



 
 

No Peneliti 

Variable 

Hasil Penelitian 

Dengan Penelitian Penulis 

Dependen Independen 
Persamaan 

Variabel 

Perbedaan 

Variabel 

3 Ronald 

Arisetya

wan 

(2010) 

Kode Etik 

Ikatan Akuntan 

Indonesia 

Persepsi 

Akuntan Publik 

dan Mahasiswa 

Pendidikan 

Profesi 

Akuntansi 

Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi 

PPAk dan akuntan publik dalam hal ini diterima. 

Perbedaan persepsi tersebut lebih banyak 

dipengaruhi karena faktor perbedaan sudut pandang 

mengenai pelaksanaan kode etik dalam 

penerapannya di lapangan 

Adanya 

penelitian 

pada Persepsi 

Akuntan 

Publik 

Penulis tidak 

meneliti tentang 

mahasiswa PPAk 

4 Indiana 

Farid 

Martadi 

dan Sri 

Suranta 

(2006) 

Etika bisnis dan 

Etika Profesi 

Persepsi 

Akuntan, 

Mahasiswa 

Akuntansi dan 

Karyawan 

Bagian 

Akuntansi 

dipandang dari 

segi Gender 

tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan 

antara akuntan pria dan mahasiswa akuntansi 

dengan akuntan wanita dan mahasiswa akuntansi 

terhadap etika profesi. Terdapat perbedaan persepsi 

yang signifikan antara karyawan bagian akuntansi 

pria dengan karyawan bagian akuntansi wanita 

terhadap etika profesi.  

Penelitian 

dilakukan 

kepada 

kelompok 

akuntan dan 

mahasiswa 

Peneliti tidak 

meneliti 

berdasarkan 

gender 



 
 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dan 

aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja 

di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia 

pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya untuk 

melaksanakan tanggung jawab profesional mereka dan menyatakan prinsip dasar 

dari perilaku etis dan profesional. 

Sedangkan untuk mahasiswa akuntansi, pemahaman terhadap kode etik 

yang baik dan benar sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan mereka nanti. 

Selain itu pemahaman kode etik yang benar juga dapat menghindarkan mereka 

pada praktik-praktik kotor yang bisa saja mempengaruhi mereka di tengah 

perjalan karir pekerjaannya. 

Mencermati hal di atas, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman terhadap persoalan-persoalan etika yang mungkin telah atau akan 

mereka hadapi apakah ada kesamaan atau perbedaan antara dua kelompok 

tersebut. Penelitian ini menggunakan alat analisis Independent Sample t-test yang 

hasilnya akan memberikan kemungkinan adanya perbedaan atau persamaan 

persepsi diantara kedua kelompok tersebut. 

 

  

 



 
 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Beda Sama 

Prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik Akuntan : 

1. Tanggung jawab profesi 

2. Kepentingan Publik 

3. Integritas 

4. Objektivitas 

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

6. Kerahasiaan 

7. Perilaku Profesional 

8. Standar Teknis 

Akuntan Publik Mahasiswa 

Akuntansi 

Persepsi 



 
 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini 

bermaksud untuk menguji lebih lanjut apakah memang ada atau tidak ada 

perbedaan persepsi tersebut dengan menguji hipotesis berikut ini : 

H0 : µ1 = µ2 Tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan 

mahasiswa akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan. 

Ha : µ1 ≠ µ2 Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan 

mahasiswa akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan. 

Tujuan membandingkan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi 

untuk mengetahui perbedaan mengenai persepsi mengenai Kode Etik Akuntan. 

Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi maka mungkin 

persepsi seorang akuntan publik pada saat masih menjalani masa perkuliahan 

sebagai mahasiswa dengan persepsi mereka pada saat sudah menjalani praktik 

kerja di KAP sebagai auditor berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


