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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

  Saat menjalankan profesi, kita mengenal adanya etika profesi. Terlebih di 

jaman modern, kode etik profesi dibutuhkan supaya kegiatan yang dijalankan 

suatu profesi tidak menyimpang dari batasan yang dapat mencelakakan diri 

sendiri maupun kelompok lain. Etika memberi batasan-batasan tertentu yang 

hendaknya dilakukan dan dihindari oleh suatu profesi. Etika profesi membantu 

pekerja dengan aturan-aturan tertentu yang perlu ditaati oleh pribadi tersebut. 

Berdasarkan penjelasan Sihwahjoeni dan Gudono (2000) pengertian dari 

kata kode etik oleh pekerja akuntan itu sendiri adalah suatu kaidah tingkah laku 

yang membentuk relasi antar akuntan dan juga rekan sekerjanya, antar akuntan 

dengan pelanggan dan antar pekerja seprofesi dengan kaum luas. Menurut Kode 

Etik Akuntan Indonesia pasal 1 (ayat 2) dikatakan tiap-tiap anggota perhimpunan 

haruslah melestarikan sifat kredibilitas juga objektifitas didalam menjalankan 

pekerjaannya. Berbeda lagi dengan Sumaryono (2000), berdasarkan pendapatnya 

kode etik memopunyai fungsi yaitu untuk media social control, sarana 

pencegahan kesalahpahaman ataupun pertikaian. 

Berdasarkan pengertian Hunt dan Vitell (1986), jangkauan budaya atau 

area kediaman, relasi seprofesi, area lembaga atau area tempat bekerja dan 

pengalaman personal dapat memberi efek pada kredibilitas akuntan untuk paham 

dan tanggap terhadap permasalahan etika didalam profesinya. Tak dapat dielak 

skandal kode etik atau penyelewengan yang terjadi dikarenakan adanya rekayasa 

antara manajemen. Jika akuntan mengerti dan dapat menerapkan sikap etis dalam 

menjalankan pekerjaan akuntan profesionalnya, tentu kasus kode etik ataupun 

penyelewengan etika dapat terhindar. 

IMA (Institute of Management Accountants) mengedarkan suatu 

pernyataan yang merincikan mengenai suatu standar perilaku etis untuk akuntan 

manajemen. Seorang akuntan manajemen tidak akan melakukan rangkaian 

kegiatan yang takselaras dengan standar tersebut atau tidak mereka akan 

Erika Charista Laurens. Analisis Pengaruh Efektivitas Kode Etik Terhadap Pengambilan Keputusan 
Etis Akuntan Manajemen di Batam. 
UIB Repository©2020



2 

 

 Universitas Internasional Batam 

 

mendapat respon sesuai standar, dari orang sekitar didalam lembaga mereka 

(Hansen & Mowen, 2005). 

  Profesi akuntan diwajibkan untuk dapat bertindak dengan professional 

sesuai dengan etika profesi. Hal ini dikarenakan profesi akuntan mempunyai 

tanggungan mengenai hal yang diperbuatnya. Masyarakat tidak akan ragu dalam 

menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan apabila akuntan berlaku sesuai 

dengan etika profesinya. 

  Tingkat profesionalisme individu berkaitan dengan penilaian etis mereka. 

Adapun penelitian (Walker et al., 2012) menjabarkan bahwa usia memiliki 

signifikansi positif dan berkolerasi dengan tindak penetapan keputusan etis (Kuntz 

et al., 2013).  

  Penelitian ini menganalisa kemampuan manfaat profesionalisme untuk 

konstituen akuntansi manajemen. Dengan memahami permasalahan, akan 

membantu dalam menentukan atribut apa yang harus dikembangkan oleh pekerja 

akuntan manajemen dalam mendorong penilaian etis akuntansi manajemen. Selain 

itu, hal ini juga akan menyorot manfaat dari atribut profesional akuntansi 

manajemen. 

 Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka  pada observasi ini akan 

menerangkan seputar moral terhadap pangambilan keputusan akuntan manajemen. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Sebelumnya penelitian tentang keputusan etis sudah dilakukan dengan 

membawa pengertian penting pada faktor individu dan faktor situasi terhadap 

pengambilan ketetapan etis (Jackling et al., 2007; Musbah, Cowton, & Tyfa, 

2016; Jin, 2012; Craft, 2013).  Namun negara kita Indonesia khususnya Batam, 

observasi mengenai keputusan yang diambil sesuai kode etik sangat minim. 

Indonesia dengan negara yang memiliki banyak nilai kebudayaan, 

menimbulkan ada banyak faktor yang dapat menjadi pendorong ketetapan yang 

diambil akuntan manajemen karenanya tiap akuntan manajemen mempunyai pola 

pikir, penalaran dan kalangan sekitar yang sama. Profesi akuntan manajemen 

selalu dekat dengan kemungkinan dilema etis.  
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Pada tahun 2007 awal, PT. Asian Agri Group diindikasi melakukan tindak 

manipulasi pajak yang dilakukan pihak akuntan manajemen dalam kurun waktu 

2002-2006. Kasus ini bermula pada Desember 2006 saat Vincent Amin Sutanto, 

mantan financial controller pada PT. Asian Agri Group, ketahuan melakukan 

pencucian uang perusahaan sebanyak US$ 3.000.000 (Setyowati, 2014). 

Kasus ini berbicara mengenai penghindaran pajak oleh pihak internal 

perusahaan dengan cara memperlihatkan kerugian perusahaan. Cara lain yang 

dilakukan pihak manajemen perusahaan yaitu dengan meningkatkan biaya, 

memperkecil hasil penjualan dan memperbesar kerugian transaksi ekspor. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir profit, sehingga menekan beban pajak (Setyowati, 

2014). 

Dilihat dari kasus yang ada, kesadaran akuntan manajemen dalam 

menanamkan kode etik akuntan manajemen sangatlah kurang. Akuntan 

manajemen akan terus menjumpai dilema etis yang perlu diatasi juga dituntaskan. 

Karenanya, akan diterangkan efek pendorong mana paling memberi pengaruh 

kearah ketetapan etis yang diambil akuntan manajemen dan yang mampu 

meminimalisir juga menghindarkan akuntan manajemen dari sikap melenceng 

tersebut.  

Menurut latar belakang juga beberapa keluaran pelaksanaan observasi 

terdahulu tentang pengambilan keputusan sesuai sikap etis, jadi penting untuk 

melakukan penelitian ini sehubungan dengan efek kode etik terhadap penetapan 

keputusan sesuai sikap etis seorang akuntan manajemen dengan menggunakan 

objek analisis perusahaan manufaktur yang berada di kota Batam. Penyidikan ini 

diberi judul “Analisis Pengaruh Efektivitas Kode Etik Terhadap Pengambilan 

Keputusan Etis Akuntan Manajemen Di Batam”. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Pertanyaan dipenelitian ini akan dikemukakan dibawah, yakni: 

1. Apakah obligasi sosial berpengaruh terhadap kontraktualisme? 

2. Apakah obligasi sosial berpengaruh terhadap ekuitas moral? 

3. Apakah afiliasi profsional berpengaruh terhadap relativisme? 

4. Apakah regulasi diri berpengaruh terhadap relativisme? 

5. Apakah dedikasi pada profesi berpengaruh terhadap relativisme? 

6. Apakah otonomi profesional berpengaruh terhadap relativisme? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dari penjelasan permasalahan, tujuan dari penelitiannya yakni: 

1. Untuk memahami pengaruh obligasi sosial terhadap kontraktualisme 

2. Untuk memahami pengaruh obligasi sosial terhadap ekuitas moral 

3. Untuk memahami pengaruh afiliasi profesional terhadap relativisme 

4. Untuk memahami pengaruh otonomi profesional terhadap relativisme 

5. Untuk memahami pengaruh regulasi diri terhadap relativisme 

6. Untuk memahami pengaruh dedikasi pada profesi terhadap relativisme 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau faedah adanya penelitian adalah: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Dampak dari observasi ini yaitu dapat memberikan data informasi 

kepihak manajemen akuntan untuk terus meninjau karakter etis akuntan 

manajemen dan pengaruh keampuhan kode etik untuk menambah 

kepercayaan manajer terhadap kemampuan kinerja akuntan manajemen. 

2. Bagi Kaum Akademisi 

Dampak dari observasi ini yaitu mampu menambah ilmu pengetahuan 

bagi pembaca tentang efek kode etik terhadap pengambilan keputusan etis 

pada akuntan manajemen dan juga bisa digunakan untuk lembar referensi 

untuk menyokong pengembangan ilmu analisa untuk penelitian sejenis di 

momen kedepan. Hal tersebut dimungkinkan mampu memberi efek 
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terkait dengan permasalahan kode etik khususnya dilingkungan akuntan 

manajemen, yakni untuk menambah kemampuan prestasi etika dari 

akuntan manajemen, yang menjadikan akuntan manajemen bisa bertindak 

dengan lebih etis selaras dengan arahan yang berlaku.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Ikhtisar ini dikarang berdasarkan beberapa bab termasuk keterangan dari 

persoalan yang dibahas. Untuk memudahkan pemahaman laporan ini, maka 

penataan laporan ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sesuai dengan 

panduan yakni: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Tahap ini menjabarkan latar belakang dari pengkajian adanya 

pengaruh kode etik terhadap pengambilan keputusan etik akuntan 

manajemen. Selain itu adapun perumusan masalah yang akan 

dituntaskan, yang menrincikan ruang lingkup analitis yang telah 

dibentuk. Bagian ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari 

observasi adalah memahami masalah dan menentukan atribut apa 

yang harus dikembangkan oleh profesi akuntansi manajemen dalam 

mendorong penilaian etis akuntan manajemen dan juga menyoroti 

manfaat dari atribut kode etik akuntansi manajemen.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Tahap ini menjabarkan mengenai ilmu mendasar selaras dengan data 

pada topik yang diangkat. Bagian ini juga menginformasikan materi 

dan teori sesuai penelitian sebagai sarana bukti data menyeluruh 

dalam menuntaskan penelitian ini meliputi, afiliasi profesional, 

obligasi sosial, regulasi diri, dedikasi pada profesi, dan otonomi 

profesional. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Tahap ini menjabarkan bagaimana dan jenis sistem apa yang dipakai 

sebagai cara untuk mengumpulkan sampel. Dari cara-cara dan 

metode beserta sampel yang diperoleh akan digunakan hasilnya 

sebagai bahan analisa. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Tahap berikut mengacu pada hasil dari pengetesan dan penelaahan 

atas pengetesan yang telah dilakukan dengan memakai program 

aplikasi SPSS 25. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Tahapan terakhir menjabarkan kesimpulan akhir analisa yang 

dijalankan juga kekurangan pengkajian tersebut, dan nasihat apa 

yang bisa dibagikan untuk menyokong pengkajian berikutnya. 
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