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l. Pcndahulualr

l.l Latar Belakang

Tidak diterapkannya (kxxl ('orporutc (ioverrruttcr: clengan haik cli Indonesia
ditengarai menjadi salalt satu penyebab terjadinya krisis ekonomi cli Ind.nesia pada
pertengahan 1997 ' Dalam survei perneringkatan (lorlxtrqre (iovenrupce yangdilakukan
oleh (lrcdil Lyttttttcrise Secttt'ilias A,viu tahun 2000, hanya Ig perusahaan yang clinilai
baik secara internasiottal, walaupurr clcnrikian hanya satu perusahaan yang rncmperoleh
nilai di atas 60 yaitrr pT [,rnilever Indonesia.

Sistem pelaporan kcuangan ternyata rnonjadi salah satu komponen dari
corporale governancc. Padahal, di Indonesia sendiri system pelaporan keuangan yang
nrcnlfl(l{li rtlitsilt llt'rrlu rlilirtgktttliiirr tlrrrr rlilrcrlruilii lrrgi. sultlr slturryu,tl*lulr cliku drtrr
sikap positif akuntan lndonesia. Etika akuntan telah menjadi i.sxre yangmenarik. Di
lndonesia issue ini berkembang seiring dc.gan ter.iadinya bcbcrapa pela.ggaran etika
i'ang terjadi baik yang clilaktrl<an oleh akuntarr publik, aku,tarr i,tern,laupun akuntan
pemerintah' Banyak pihak yang mengatakan bahwa pclanggaran etika oleh para akuntan
tersebut tidak lepas dari peranan akuntan pendidik sebagai profesi yang mendidik para
salon akuntan untuk menjadi akuntan.

wyatt (2004) mcnyebutkan bahwa kclcnrahan yang tordapat pada akuntanadalah keserakahan individu dan korporasi, pemberian jasa yang mengurangi
lndependensi, sikapterlalu'lunak'pada klien dan peran serta clalam menghinclari aturan
uiurltartsi yarlg ada, wyatl tttcttartrbahkan bahwa untuk rnenghindari hal-hal tersebut,
aluntan pendidik seharusnya memberikan perhatian yang Iebih besar dalam pendidikan
akuntansi atas clua hal, yaittr aprosiasi tcrhaclap prolbsi akuntan darr apresiasi mengenai
'driema efika (ethical dilemmo'r)' Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk mata ajaran,
metode pengajaran sampai ke penyusunan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai etikan{'n moral' Pendidikan akuntansi di Inclonesia bertujuan menghasilkan lulusan yang
heredka dan bermoral tinggi, Berbagai upaya clilal<ukan baik oleh akuntan pendidik
]rr.l'l;-r1111 pr'ltsi ltl<tttt['ittt ylrtrg iltitt ttttlrtk rrrcnrllr:rkcl;rlliirrr rrilui-rril,i grr,li;si clarr otika
akuntan kepada mahasiswa.

Dalam upaya pengembangan pendidikan akuntansi yang berlandaskan etika ini
ffin'rtuhkan adanya unlpan balik (fectthuck),tengenai kondisi yang ada sekaran g, yaitu
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;ri)rkull ilcrrtlirlil<irrr rriirrntrrrrsi rli Irrrlonr:sil tclrrlr crrltrtll tttcttthctttttk nilai-nilai P<lsitil'

mahasiswa dan dosen akuntansi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi mahasisr.va dan dosen

akuntansi dengan maksud tncngclahui kadar ctika rnahasisrva darr doscn dan cflektivitas

kurikulum yang ada dalam membentuk etika mahasiswa dan dosen akuntansi. Adapun

unsur-unsur dalam etika penyusLlnan laporan keuangan yang akan digunakan dalam

pcnclitiatr irri itttlittil litirr: ntarta.icrrrcrr lnba, salah sa.ii clalarn la1;orarr kcuangan,

petrguttel<apart ittf ortttasi yairg scnsilivc, r'o,:'t trtul b<,rrc,f it pcngungkapan inlcrrnrasi, dan

tanggung jar.vab tcrhaclap pongguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada kalangan

akaclcrrtisi tttct'tgcttai l<atltrr clikit tnrtltitsiswit tllrr rluscrr .juruslrr 1l<ull1rrsi rrltgk
dijadikan dasar penyusuna.n kurikulurn akuntansi clalam rnewujudkan (irxxJ Coryxtrata
(irn'ernance. Selain itu juga memberikan informasi kepada lkatan Akuntan Indonesia

khususnya kompartetnen akuntan pendidik mengenai etika mahasiswa dan dosen

akuntansi sebagai dasar menentukan kebijakan-kebijakan untuk rneningkatkan mutu

akuntan Indonesia sehingga dapat nrerringl<atkan kualitas pelaporan keuangan sebagai

bagian rJari Uood {lrtrporute ( )rt,anrutrca.

1.2. Perurnusan Mtsalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah:

l) Apakah terdapal pcrl;cdaart pcrscpsi anlara cioscrr tlcrrqarr rrralrasiswtr rncrrgcnai

rnanljcrrrrlrr llrba

2) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara closen dengan mahasiswa mengenai

salah saji dalam laporan keuangan perusahaan

l) Apakah terdapat perbedaan persopsi antara closcn clcnqarr rnahasiswa mengenai
pengungkapan infbrmasi yang sensitive ciaranr perusahaan

1) APal<alt tcrclitplrt Pct't:ctlitittt pcrscpsi anlar.a rlrlsrrn rtcrruarr rrrirlrasisrva rnc.qc,ai
cr s.y I otru I ha t x, f't / pcnqtr rrql<tr;lr rr i rr l'rlr.rn:t si

5) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara closen clengan mahasiswa mengenai
t,,ggLr rru .l u rv, [l ror"lrarl,ll r)ollgqr.r,u r ap,r.arr r<euarrgarr


