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BAB II 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Variabel Dependen 

2.1.1 Kontraktualisme 

Akuntan didalam kegiatan manajemen mempunyai berbagai faktor yang 

harus diperhitungkan karena manajemen mempretasikan banyak isu penting yang 

dekat dalam pengembangan perusahaan. Beberapa kali dalam menjalankan 

kegiatan perusahaan, seorang akuntan manajemen ada pada isu yang selanjutnya 

menjadikannya dilemma etik ketika akuntan manajemen mau tidak mau 

membuat keputusan terkait independensi diri dan kredibilitas dalam upah 

ekonomi yang menjanjikan di isi lainnya (Freeman, 2012). 

Seorang akuntan manajemen selayaknya secara sosial mampu 

berkomitmen kepada masyarakat luas dan juga profesinya sendiri dibandingkan 

dengan kepentingan dan pertimbangan personal atau kepentingan keuntungan 

pribadi. Hal ini ditemukan pada kebimbangan etik dalam menetapkan keputusan 

(Husein, 2008). 

 

2.1.2 Ekuitas Moral 

  Teori perkembangan penalaran moral merupakan teori kognitif tentang 

proses pengambilan keputusan manusia yang memandang suatu perkembangan 

moral menjadi dasar dari tindakan etis yang dikemukan pertama kali oleh 

(Husein, 2008). Kohlberg dan Piaget (1971) mengimbuhkan bahwa pertumbuhan 

etis didasari oleh penalaran etis dan akan bertumbuh secara bertingkat. 

 Hasil studi membuktikan bahwa tingkat ekuitas moral individu akan 

mempengaruhi tindak perilaku individu tersebut. Kemampuan seseorang 

mengatasi dan menginterpretasikan sebuah dilemma etis dipengaruhi oleh ekuitas 

moralnya (Liyanarachchi & Newsick, 2009).  

 Individu dengan tingkat ekuitas moral yang rendah memiliki perilaku 

yang bertentangan dengan personal yang mempunyai tingkat ekuitas moral lebih 

tinggi ketika dihadapkan dengan kasus etika. Menurut Rest (1979), kian tinggi 

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



8 

 

 Universitas Internasional Batam 

 

tingkat ekuitas moral suatu individu, maka juga kian tinggi untuk menjalankan 

sesuatu yang benar. 

 

2.1.3 Relativisme 

 Swaidan et al. (2004) menjelaskan, arti dari relativisme itu sendiri yaitu 

etika yang mengarah pada sampai mana suatu pribadi melakukan penyimpangan 

dari arahan atau ketetapan bersifat moralisme secara komprehensif. Relativisme 

memandang arahan moral bersifat relative, bergantung pada lingkungan 

masyarakat dan kebudayaan tempat mereka berada (Schlenker & Forsyth, 1977).  

 Relativisme dapat memberi pengaruh dalam tahap penetapan keputusan 

etis (O’Fallon & Butterfield, 2005). Relativisme dapat memberi pandangan 

kedepan kepada tiap-tiap individu melibatkan akuntan manajemen untuk 

menaksir prinsip dan aturan-aturan didalam mengambil keputusan supaya dapat 

menimbang kebenaran (Ferrell & Fraedrich, 1997). 

 Sikap relativisme dapat memposisikan mutu tertentu terhadap ide yang 

berikutnya akan berevolusi dan dipakai untuk menetapkan pertimbangan sesuai 

moral (Khomsiyah & Indriantoro, 1998). Perbedaan prinsip antar personal akan 

menghasilkan ketetapan yang berbeda juga. Relativisme mengacu pada tahapan 

individu yang membantah peraturan global dalam mengarahkan mereka dalam 

bertindak. Penjelasan ini menerangkan bahwa individu relativisme bersifat 

fleksibel sehingga membuat persepsi mereka mengenai permasalahan moralitas 

terhadap problematika akan bertolak belakang (Narsa & Prananjaya, 2017). 

 Akuntan manajemen dengan sifat individu yang relativisme berdalih jika 

kebaikan insan manusia bukanlah sifat yang memang alamiah, melainkan sifat 

yang harus dibentuk individu itu (Steenhaut & Van Kenhove, 2006). Karenanya, 

sifat relativisme condong kearah mempercayai suatu ketetapan, yang mana 

ketetapan yang digunakan merupakan permasalahan bersifat subjective yang 

beranekaragam berdasarkan sudut pandang masing-masing individu serta tidak 

memerlukan aturan etik dalam pengambilan keputusan. 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai profesionalitas dan kode etik pada Manangement 

Accountant pernah dilakukan oleh Stuart Thomas (2018)  dengan judul 

“Management Accountants Professionalism and Ethics” dengan menggunakan 

social obligation, self regulation, professional autonomy, professional affiliation, 

dan professional dedication sebagai variable independennya. Dari hasil 

penelitiannya tersebut menunjukan bahwa “Social Obligation merupakan hal 

terpenting dalam atribut keprofesionalan dalam pengambilan keputusan sesuai 

kode etik profesi” (Thomas, 2018). 

 Berdasarkan  Carlson et al. (2002) yang menggunakan populasi dari dua 

negara Cina dan Uni Eropa dalam menjalankan pengujian relasi terhadap filosofi 

moral, intensitas moral dan pengambilan keputusan etis, dan variabel dependen 

yang digunakannya adalah pengambilan keputusan bersifat niat, dan etis. 

Relativisme dan idealisme merupakan variabel independen dalam penelitiannya 

beserta dengan intensitas moral 

Penelitian mengenai Social obligation dalam pengambilan keputusan 

sesuai kode etik pernah dilakukan oleh Devi Novita Sari (2014) dengan judul 

artikel “Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan 

Whistleblowing”. Dari penelitian tersebut dinyatakan “Derajat profesionalisme 

dari segi obligasi sosial menunjukkan hasil signifikan positive terhadap 

melakukan whistleblowing. Pihak akuntan internal dengan sifat kewajiban sosial 

yang tinggi lebih condong memiliki kemampuan melakukan whistleblowing yang 

lebih tinggi.”. 

 

2.3 Pengaruh Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Obligasi Sosial dan Kontraktualisme Akuntan Manajemen 

 Carlson et al. (2002) mengartikan kode etik dapat digunakan sebagai  

pedoman tertulis dimana. perusahaan berharap mampu mengubah perilaku 

karyawannya serta menghasilkan perbaikan dengan mengupayakan pernyataan 

konkret tentang sikap yang dimaksud. Arti kode etik berdasarkan indonesian 

professional accountant code of ethics sendiri merupakan rincian pedoman dan 

peraturan bagi seluruh himpunan dengan berprofesi sebagai public accountant, 
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beraktivitas di perusahaan, government agencies, ataupun area bidang edukasi 

(Nanang, 1999). 

 Akuntan manajemen akan terbantu dengan adanya kode etik, dalam 

menerka ketepatan keputusan yang telah disepakati secara moral. Akuntan 

manajemen yang menggarap kode etik sebagai pedoman dalam menerka 

problematika etis diharapkan untuk mampu menentukan perkiraan etis juga 

menerapkan kode etik pada kehidupan sehari-hari, dengan begitu kode etik bisa 

menjadi efektif serta dapat mencegah agar akuntan manajemen untuk 

mengeluarkan pendapat bersifat spekulasi yang mengakibatkan pengambilan 

keputusan yang tidak sesuai dengan etis (Cohen & Pant, 1991).  

 Pengkajian serupa telah diriset oleh Carlson et al. (2002) membuktikan 

jika kode etik berelasi positive dengan decision-making yang bersifat etis. Adapun 

O’Fallon dan Butterfield (2005), Musbah et al. (2016), McKinney et al. (2010), 

Kaptein (2011), Pflugrath et al. (2007), juga memberi kesimpulan bahwa obligasi 

sosial diperkuat terhadap kontraktualisme. 

 

2.3.2 Obligasi Sosial dan Ekuitas Moral Akuntan Manajemen 

 Langkah pengambilan keputusan sangat bertumpu pada sifat individunya 

sendiri-sendiri. Akuntan manajemen yang memiliki sifat idealis pasti mengambil 

keputusan sesusai akan asas etika yang ada atau berlaku. Itu terjadi karena sifat 

idealisme menganggap segala keputusan atau pilihan yang mereka pilih akan 

berdampak dengan sekitarnya, karenanya keputusan wajib dianalisa secara tepat 

(Swaidan et al., 2004). 

 Pengkajian serupa sesuai dengan riset Forsyth (1980) yakni, obligasi sosial 

berelasi positive mempengaruhi ekuitas moral yaitu oleh Musbah et al., (2016), 

Davis, Andersen, & Curtis (2001), Hunt dan Vitell (1986),  Davis et al. (2001), 

Abdol-mohammadi dan Baker (2006), Chan dan Leung (2006), dan Dubinsky et 

al. (2004). 
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2.3.3 Afiliasi Profesional dan Relativisme Akuntan Manajemen 

 Penelitian mengenai professional affiliation sebagai salah satu variable 

yang mempengaruhi profesionalitas Management Accountant pernah dilakukan 

oleh Ahmed Musbah (2014) dengan judul “The Role of Individual Variables, 

Organizational Variables and Moral Intensity Dimensions in Libyan 

Management Accountants’ Ethical Decision Making” pada tahun 2014. Dari 

penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa “karena kurangnya 

pengetahuan dan kode etik dari perusahaan diharapkan perusahaan lebih 

memperhatikan karyawannya dan membantu tentang pengetahuan karyawan 

tentang Management Accountant ” (Musbah, 2014).  

   

2.3.4 Regulasi Diri dan Relativisme Akuntan Manajemen 

 Penelitian Mengenai Self-Regulation sebagai faktor penentuan etik dan 

profesionalitas juga pernah dilakukan oleh dengan Wardayanti S.M. (2017) 

dengan judul “The Influence of Individual Rank, Work Experience, and Firm 

Size, On the Professionalism and Output of Internal Auditor”. Dimana self-

regulation (individual rank) dan work experience menjadi variable independent 

yang akan diteliti. Dari hasil penelitian tesebut menunjukan bahwa individual 

rank memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam kode etik dan 

profesionalitas  (Wardayati & Alfi, 2017). 

 

2.3.5 Dedikasi Terhadap Profesi dan Relativisme Akuntan Manajemen 

Hidayatullah (2009) mengatakan bahwa profesionalisme adalah 

merupakan sebuah pengabdian dari manusia terhadap profesi yang diekspresikan 

melalui dedikasi dengan memakai ilmu dan keahlian yang dipunyai. Persepsi 

bahwa keandalan dibutuhkan dalam aktivitas pekerjaan yang mana keandalan itu 

hanya dapat diperoleh dengan pendidikan dan pengabdian terhadap suatu 

pekerjaan. 

Setiap pekerja harus terus mempertahankan keutuhan dan objektivitas 

dalam melakukan pekerjaannya. Dengan mengabadikan integritas, pekerja akan 

bersikap jujur dan bekerja tanpa tuntutan. Dengan menegakkan objektifitas, 
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menjadikan pekerja bersikap tidak memihak tanpa mengefek pada desakan orang 

lain (Murtadi & Sri, 2012). 

Badjuri (2009) mengatakan bahwa didalam menjalankan pekerjaan perlu 

adanya kecakapan ataupun dedikasi yang dijalankan secara profesional. 

Karenanya dibutuhkan pendidikan bagi tenaga profesional supaya dapat 

menjalankan tugas dengan lebih independen dan memiliki kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang timbul. Didalam melaksanakan tanggung jawab, 

komitmen pada profesional akan membantu pekerja dalam mengambil keputusan 

terkait dengan nilai etik. 

 

2.3.6 Otonomi Profesional dan Relativisme Akuntan Manajemen 

Salah satu dimensi profesionalisme adalah sikap mandiri. Dari persepsi 

individu profesional, seharusnya sudah mampu melakukan decision-making 

secara mandiri. Sesuai dengan pandangan bahwa memerlukan keahlian untuk 

melakukan pengambilan keputusan (Hidayatullah, 2009). 

Seorang akuntan yang handal akan bekerja dengan ilmu dan kemampuan 

kecakapan yang dipunyai sebagai dedikasi pada profesi. Setiap adanya intervensi 

yang datang, akan dianggap sebagai penghalang terhadap independensi 

professional tersebut. Banyak pekerja menginginkan profesi yang dapat memberi 

hak-hak khusus untuk membuat ketetapan dan bekerja tanpa dimonitor secara 

awas. Sikap kemandirian dapat muncul dari kebebasan menjalankan yang terbaik 

berdasarkan pendapat yang bersangkutan (Jayanti, 2012). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Kegiatan riset berikut merupakan replikasi penelitian terdahulunya yang 

pernah diteliti oleh Thomas (2018). Namun tentu ada variasi berbedaan antara 

riset ini dan riset yang dikerjakan Thomas yakni waktu pengambilan data serta 

tempat dilakukanya penelitian, yang mana penelitian yang baru menggunakan 

hasil survei tahun 2019 dan tempat yang menjadi lokasi survei adalah perusahaan 

bidang manufaktur di kota Batam. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Data diolah, 2019 

Penelitian yang dianalisa adalah management accountants’ 

professionalism and ethics. Terpilih lima variabel independen dalam penelitian 

ini, yakni: Professional affiliation, social obligation, self-regulation, dedication 

to profession, dan professional autonomy. Penulis menggunakan lima variabel 

ini, karena dalam penelitian terdahulu kelima variabel tersebut memberi 

pengaruh yang besar. Dengan mencantumkan tiga skenario pada tahap 

pengumpulan data maka hipotesis akan menyesuaikan sesuai dengan ketiga 

skenario yang ada dengan penambahan alfabet a-b-c yang mewakili scenario 1-2-

3. Berikut ini adalah hipotesis yang di gunakan: 

H1a: pada skenario satu dalam pengambilan keputusan etis, akuntan manajemen 

percaya bahwa obligasi sosial berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

rasional secara kontraktualisme 

H1b: pada skenario dua dalam pengambilan keputusan etis, akuntan manajemen 

percaya bahwa obligasi sosial berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

rasional secara kontraktualisme 

H1c: pada skenario tiga dalam pengambilan keputusan etis, akuntan manajemen 

percaya bahwa obligasi sosial berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

rasional secara kontraktualisme 

H2a: pada skenario satu dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa obligasi sosial berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

rasional secara ekuitas moral. 
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H2b: pada skenario dua dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa obligasi sosial berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

rasional secara ekuitas moral. 

H2c: pada skenario tiga dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa obligasi sosial berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

rasional secara ekuitas moral. 

H3a: pada skenario satu dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa afiliasi profesional berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

relativ dan rasional. 

H3b: pada skenario dua dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa afiliasi profesional berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

relativ dan rasional. 

H3c: pada skenario tiga dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa afiliasi profesional berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

relativ dan rasional. 

H4a: pada skenario satu dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa regulasi diri berpengaruh positif terhadap keputusan yang relativ 

dan rasional. 

H4b: pada skenario dua dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa regulasi diri berpengaruh positif terhadap keputusan yang relativ 

dan rasional. 

H4c: pada skenario tiga dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa regulasi diri berpengaruh positif terhadap keputusan yang relativ 

dan rasional. 

H5a: pada skenario satu dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa dedikasi terhadap profesi berpengaruh positif terhadap keputusan 

yang relativ dan rasional. 

H5b: pada skenario dua dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa dedikasi terhadap profesi berpengaruh positif terhadap keputusan 

yang relativ dan rasional. 
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H5c: pada skenario tiga dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa dedikasi terhadap profesi berpengaruh positif terhadap keputusan 

yang relativ dan rasional. 

H6a: pada skenario satu dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa otonomi profesional berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

relativ dan rasional. 

H6b: pada skenario dua dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa otonomi profesional berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

relativ dan rasional. 

H6c: pada skenario tiga dalam pengambilan keputusan etis, Akuntan Manajemen 

percaya bahwa otonomi profesional berpengaruh positif terhadap keputusan yang 

relativ dan rasional. 
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