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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan tersebut selama suatu periode tertentu. Para pengguna 

laporan keuangan memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menggunakan 

laporan keuangan, seperti managemen perusahaan menggunakan laporan 

keuangan sebagai alat pertanggungjawaban atas aktivitas perusahaan selama 

periode tertentu dan para investor atau pemegang saham menggunakan informasi 

dalam laporan keuangan untuk membantu proses pengambilan keputusan atau pun 

kebijakan yang akan dilakukan terhadap perusahaan tersebut. Selain itu calon 

investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk melihat kondisi perusahaan 

dalam proses pengambilan keputusan investasinya. 

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan karena ada 

banyak pihak yang nantinya akan menggunakan laporan keuangan ini sebagai 

dasar pengambilan keputusan yang penting. Sebelum laporan keuangan di 

publikasikan, perlu dilakukan evaluasi oleh jasa profesional untuk memeriksa 

keandalan dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tertentu. Jasa 

profesional ini akan memeriksa kebenaran laporan keuangan, memastikan laporan 

keuangan wajar dan bebas salah saji dan untuk meningkatkan mutu informasi 

yang dihasilkan bagi pengguna laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas 

dan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, manajemen 
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perusahaan dapat menggunakan jasa profesional audit yang independen (Jensen & 

Meckling, 1976; Imhoff, 2003). 

Jasa professional audit yaitu akuntan publik yang ditunjuk oleh 

perusahaan harus dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang 

disusun oleh pihak manajemen sesuai dengan standar profesional akuntan publik. 

Akuntan publik bertugas sebagai pihak ketiga yang akan menjebatani antara 

perusahaan dan pihak-pihak luar perusahaan yang berkepentingan. Melalui 

akuntan publik, pihak-pihak luar perusahaan mengharapkan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang telah dinilai bebas dan tidak memihak 

kepada siapapun (Mulyadi & Puradireja, 1998). 

Setiap profesi termasuk akuntan publik memiliki tanggung jawab 

terhadap etika profesi dalam melaksanakan profesinya. Akuntan publik diatur oleh 

kode etik akuntan sehingga proses pengambilan keputusan yang akan diambil juga 

mengacu pada kode etik akuntan yang berlaku. Menurut Sihwahjoeni dan Gudono 

(2000) kode etik akuntan adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara 

akuntan dengan teman sejawatnya, antara akuntan dengan klien dan antara profesi 

dengan masyarakat. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 (ayat 2) 

menyebutkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan 

obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Sumaryono (2000) fungsi 

kode etik adalah sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan 

pihak lain dan sebagai pencegahan kesalapahaman dan konflik. 

Banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia, 

membuat isu pelanggaran kode etik dan sikap tidak etis semakin berkembang, 

baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan itern ataupun akuntan 
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pemerintah. Pada tahun 2001 regulator Amerika Serikat menuntut KAP 

Purwantono, Suherman & Surja untuk membayar denda sebesar US$1 juta (setara 

1,3 milyar rupiah) karena divonis gagal dalam melakukan audit laporan keuangan 

atas perusahaan telekomunikasi (ISAT). Hasil audit yang dilakukan KAP 

Purwantono, Suherman & Surja tidak didasari bukti audit yang memadai dan data 

yang akurat, akan tetapi laporan hasil audit yang dirilis berstatus wajar tanpa 

pengecualian. Profesi akuntan publik tidak akan terlepas dari masalah bagaimana 

pembuatan keputusan yang etis karena akuntan publik tidak hanya bertanggung 

jawab terhadap tempat bekerja namun juga kepada masyarakat dan diri sendiri.  

Selain kode etik, akuntan publik juga harus independen dalam 

mempertahankan pertimbangan etis yang merupakan intensinya (Schweikert, 

1992; Leung & Cooper,  2005). Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik 

selalu dihadapkan dengan permasalahan etis dan dilema etis yang bisa 

menyebabkan konflik audit terutama yang berhubungan dengan isu-isu tekanan 

dari klien, sehingga akuntan publik harus memiliki kesadaran etis dalam 

pengambilan keputusannya. Nilai seorang akuntan tercermin dari keputusan etis 

yang dibuatnya sedangkan komitmen pada profesi tercermin dari pengembangan 

nilai–nilai profesional pada setiap keputusan yang dibuatnya (Jeffrey & Laurie, 

1996). 

Menurut Hunt dan Vitell (1986) menyatakan bahwa lingkungan budaya 

atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan profesi, lingkungan organisasi atau 

lingkungan tempat bekerja dan pengalaman pribadi dapat mempengaruhi 

kemampuan akuntan publik untuk mengerti dan peka terhadap masalah etika 

dalam profesinya. Tidak bisa dipungkiri skandal etis ataupun pelanggaran yang 
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terjadi karena adanya kerjasama antara manajemen dan akuntan publik itu sendiri. 

Jika akuntan publik memahami, mengetahui dan bisa mengaplikasikan kode etik 

dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya tentu skandal etis ataupun 

pelanggaran etika tidak akan terjadi. 

Pelanggaran kode etik profesi akuntan harus diberikan sanksi agar para 

pelanggar kode etik ini jera dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. 

Walaupun seperti itu banyak pembiaran yang dilakukan atau didiamkan. 

Akibatnya hal ini lama kelamaan bisa menjadi kebiasaan buruk dan bisa 

membudaya ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian 

ini agar masayarakat ataupun akuntan publik lebih sadar akan pentingnya kode 

etik dalam pengambilan keputusan etis. Pertimbangan etis akan meminimalisirkan 

penyimpangan pada laporan keuangan dan bisa meningkatkan kepercayaan 

masyarakan pada hasil laporan akuntan publik. 

Forsyth (1980) yang mengembangkan taxonomy of ethical ideology 

bahwa implementasi pertimbangan etis oleh setiap individu digambarkan 

memiliki dua dimensi filosofi etis yaitu relavisme dan idealisme. Faktor lain yang 

mempengaruhi keputusan etis adalah intensitas etis, dimana ada dua dimensi yang 

paling berpengaruh yaitu besarnya konsekuensi dan konsensus social (Jones, 

1991; Ng et al., 2009; Craft, 2013).  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Penelitian sebelumnya mengenai keputusan etis telah banyak dilakukan 

dengan mengungkapkan arti penting faktor-faktor individual dan situasional 

terhadap pengambilan keputusan etis (Leung & Cooper, 2005; Musbah, 2010; Jin, 
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2012; Craft, 2013). Akan tetapi di Indonesia khususnya di Batam, penelitian 

tentang pengambilan keputusan etis masih terbatas. Indonesia yang memiliki 

berbagai nilai budaya, membuat banyak faktor yang bisa mempengaruhi 

pengambilan keputusan etis akuntan publik  karena tidak semua akuntan publik 

memiliki pemikiran, pengalaman dan lingkungan yang sama. Akuntan publik 

akan selalu dihadapkan dengan isu etis yang harus dihadapi dan diselesaikan. 

Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan dan menentukan faktor-faktor 

individual mana yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis 

akuntan publik dan diharapkan meminimaliskan bahkan menghindari diri dari 

perilaku tidak etis. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian mengenai 

pengambilan keputusan etis di atas, maka dipandang perlu bagi penulis untuk 

melakukan penelitian terkait pengaruh kode etik dalam filosofi etis dan intensitas 

etis terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik dengan mengambil objek 

penelitian Kantor Akuntan Publik yang ada di Batam. Penelitian ini berjudul 

“Analisis Pengaruh Efektivitas Kode Etik Dalam Filosofi Etis Dan Intensitas 

Etis Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Akuntan Publik Di Batam”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Beberapa pertanyaan yang akan dikemukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah efektivitas kode etik berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengambilan keputusan etis akuntan publik? 

2. Apakah idealisme dalam filosofi etis berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik? 
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3. Apakah relativisme dalam filosofi etis berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik? 

4. Apakah besarnya konsekuensi dalam intensitas etis berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik? 

5. Apakah konsensus sosial dalam intensitas etis berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas kode etik terhadap pengambilan 

keputusan etis akuntan publik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh idealisme dalam filosofi etis terhadap 

pengambilan keputusan etis akuntan publik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh relativisme dalam filosofi etis terhadap 

pengambilan keputusan etis akuntan publik. 

4. Untuk mengetahui pengaruh besarnya konsekuensi dalam intensitas etis 

terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik. 

5. Untuk mengetahui pengaruh konsensus sosial dalam intensitas etis 

terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi kebijakan dengan tetap meningkatkan kualitas audit 

melalui peningkatan kualitas keputusan yang diambil seorang akuntan 

publik.  

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada manager 

akuntansi untuk memantau perilaku etis akuntan publik dan pentingnya 

efektifitas kode etik, komponen intensitas moral dan filosofi etis untuk 

meningkatkan keyakinan manager terhadap kualitas laporan keuangan 

yang diaudit oleh akuntan publik. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca 

mengenai pengaruh kode etik terhadap pengambilan keputusan etis 

dalam suatu kantor akuntan publik serta dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk mendukung penelitian yang sejenis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan memberikan 

kontribusi praktik sehubungan dengan isu etis khususnya dikalangan 

akuntan publik, yaitu untuk meningkatkan kinerja etika akuntan, 

sehingga akuntan dapat berperilaku secara etis dan benar sesuai dengan 

pedoman etis yang ada.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusuan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penyusunan penelitian, model penelitian yang 

dikembangkan dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian dan objek 

penelitian, definisi operasional variabel yang diuji dalam penelitian, 

teknik pengumpulan data yang diperlukan, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menunjukkan hasil pengujian serta analisis dan pembahasan 

atas pengujian tersebut yang menggunakan program SPSS. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

penulis dan keterbatasan dari penelitian, serta rekomendasi yang dapat 

diberikan untuk menunjang penelitian berikutnya. 
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