
Jurnal Akuntansi Manajemen Madani   ISSN 2580-2631 

Vol. 1, No. 1, Juni 2017 
 

1 
 

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP  

ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

 

Lupita Ruth Laurensia Paath 

Mardatillah 

STIE Madani Balikpapan 

 

ABSTRACT 

This research goals are to get data and information that shown the difference 

about the accounting students’ perception which are earning management, 

misstate, disclosure, cost and benefit, responsibility between accounting students 

who have been work and accounting students who have never been work. 

Analysis is based on data from 68 respondents who were collected by distributing 

the questionnaires. The data were analyzed by using T-Test and Mann Whitney. 

The result shown that there is the difference perception about responsibility 

between accounting students who have been work and accounting students who 

have never been work. Meanwhile, there are no difference perception about 

earning management, misstate, disclosure, cost and benefit between accounting 

students who have been work and accounting student who have never been work. 

About earning management, misstate, cost and benefit, and responsibility are not 

enough to encourage the understanding of ethical financial report preparation to 

accounting students. 

Keywords : Perception, Students, Ethical, Financial Report 

 

PENDAHULUAN 

Profesi akuntan pada saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat, sehingga 

dalam menjalankan aktivitasnya seorang akuntan dituntut untuk selalu 

meningkatkan profesionalismenya. Kondisi perekonomian saat ini yang 

cenderung tidak stabil menyebabkan kualitas pelaporan keuangan juga kurang 

baik. Dalam Yulianti dan Fitriany (2005), di Indonesia sendiri sistem pelaporan 

keuangan masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki, salah satu faktor yang masih 

harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia 

adalah menyangkut etika dan sikap positif akuntan Indonesia. Dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip etika yang kemudian akan dimunculkan dengan 

sikap positif akuntan Indonesia, seperti misalnya melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai profesional, menunjukkan komitmen atas profesionalisme, 

bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. 

Menurut Wyatt (2004) menyebutkan bahwa kelemahan yang terdapat pada 

akuntan adalah keserakahan individu dan korporasi, pemberian jasa yang 

berakibat mengurangi independensi, sikap terlalu lunak pada klien dan peran serta 
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dalam menghindari aturan standar akuntansi yang ada. Wyatt (2004) 

menambahkan bahwa untuk menghindari hal-hal tersebut, akuntan pendidik 

seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar dalam hal pendidikan 

akuntansi atas dua hal, yaitu apresiasi terhadap profesi akuntan dan apresiasi 

mengenai dilema etika (ethical dillema). Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk 

pengajaran, metode pengajaran sampai ke penyusunan kurikulum yang 

berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. 

Berdasarkan hasil survey Haas (2005) yang dilakukan untuk mengetahui 

pemberian muatan etika pada mata kuliah pengantar akuntansi keuangan pada 

universitas negeri dan swasta di New York, yang meliputi 41 program studi 

akuntansi mengungkapkan bahwa: (1) dari responden tersebut sebanyak 66% 

dilaporkan membahas etika dalam perkuliahan pengantar akuntansi. (2) Waktu 

yang digunakan untuk membahas isu etika adalah bervariasi, tapi rata-rata adalah 

3,7 jam per semester untuk 3 jam untuk tiga jam kelas mingguan. (3) Hampir 

semua responden (98%) menunjukkan bahwa etika dibahas dalam perkuliahan 

intermediate, auditing, tax, cost, dan advanced accounting.  

Pendidikan akuntansi di Indonesia bertujuan menghasilkan lulusan yang 

beretika dan bermoral tinggi. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan 

nilai-nilai profesi dan etika akuntan kepada mahasiswa. Dalam upaya 

pengembangan pendidikan akuntansi yang berlandaskan etika ini dibutuhkan 

adanya umpan balik mengenai kondisi yang ada sekarang ini, yaitu apakah 

pendidikan akuntansi di Indonesia telah cukup membentuk nilai-nilai positif 

mahasiswa akuntansi. Pendidikan akuntansi yang beretika diharapkan juga 

memberikan dampak yang positif bukan hanya kepada calon akuntan saja, tetapi 

juga kepada mahasiswa yang kelak akan bekerja pada bidang keuangan suatu 

entitas. Agar dalam melaksanakan tugasnya kelak di bidang keuangan suatu 

entitas, dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional. 

Beberapa pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan 

oleh akuntan publik, akuntan internal, maupun akuntan pemerintah seharusnya 

tidak akan pernah terjadi apabila setiap akuntan dan calon akuntan (mahasiswa) 

memiliki pengetahuan, pemahaman, dan dapat menerapkan etika secara memadai 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan 

sikap akuntan yang profesional, maka akan mampu menghadapi tekanan yang 

muncul dari dirinya sendiri maupun dari pihak eksternal, kemampuan seorang 

akuntan untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dia berada. Dalam hal ini ada salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku seorang akuntan adalah lingkungan pendidikan. 

Dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

perilaku etis seorang akuntan maupun calon akuntan serta calon pekerja atau yang 

sudah bekerja di bidang keuangan suatu entitas (mahasiswa). Oleh sebab itu, 

pemahaman seorang calon akuntan serta calon pekerja atau yang sudah bekerja di 

bidang keuangan suatu entitas (mahasiswa) sangat diperlukan. Keberadaan 

pendidikan etika ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi 

akuntansi di Indonesia. Mata kuliah yang mengandung muatan etika tidak terlepas 

dari misi yang telah dimiliki oleh pendidikan tinggi akuntansi sebagai subsistem 
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pendidikan tinggi, tetapi pendidikan tinggi akuntansi juga bertanggung jawab 

pada pengajaran ilmu pengetahuan yang menyangkut etika yang harus dimiliki 

oleh mahasiswa dan agar mahasiswa memiliki kepribadian (personality) yang 

utuh sebagai calon akuntan yang profesional dan sebagai calon pekerja di bidang 

keuangan suatu entitas. 

Penelitian Yulianti dan Fitriany (2005) mengenai persepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan yang membandingkan 

antara mahasiswa akuntansi dan non akuntansi yang baru dan akhir, pria dan 

wanita terhadap manajemen laba, misstate, disclosure, cost-benefit, dan 

responsibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan antara mahasiswa baru dan mahasiswa akhir menyangkut 

misstate, disclosure, cost-benefit, dan responsibility. Begitu juga dengan 

mahasiswa jurusan akuntansi dan non akuntansi serta pria dan wanita. 

Penelitian Lubis (2012) mengenai persepsi mahasiswa pendidikan akuntansi 

terhadap etika penyusunan laporan keuangan yang membandingkan antara 

mahasiswa semester awal dan mahasiswa semester akhir. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai manajemen laba, 

biaya dan manfaat dan tanggung jawab antara mahasiswa semester awal dengan 

mahasiswa semester akhir bidang keahlian pendidikan akuntansi. Tidak terdapat 

perbedaan persepsi mengenai salah saji dan pengungkapan antara mahasiswa 

semester awal dengan mahasiswa semester akhir bidang keahlian akuntansi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan inferensial dari  yang 

sebelumnya dilakukan oleh Yulianti dan Fitriany (2005). Perbedaan utama antara 

penelitian ini dengan penelitian Yulianti dan Fitriany (2005) yaitu pada ruang 

lingkup penelitiannya. Penelitian Yulianti dan Fitriany (2005) mencoba 

mengetahui pandangan mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir jurusan 

akuntansi, jurusan non akuntansi, pria dan wanita di Perguruan Tinggi Universitas 

Indonesia, sedangkan penelitian ini mencoba mengetahui perbedaan persepsi 

terhadap etika penyusunan laporan keuangan pada mahasiswa yang bekerja di 

bagian keuangan maupun yang belum bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Madani Balikpapan. 

 

KERANGKA TEORI 

Pengertian Persepsi 

Dalam suatu organisasi selalu terjadi proses komunikasi antara yang satu dengan 

yang lainnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam proses 

tersebut, siapapun yang mengambil inisiatif, apakah seorang bawahan ataukah 

seorang manajer, pengambil inisiatif selalu berharap agar tujuan berkomunikasi 

dapat diterima dan dimengerti oleh yang menerima.  

Menurut Robbins (2008), persepsi (perception) adalah proses individu 

mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna 
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memberikan arti bagi lingkungan mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2006), persepsi adalah tanggapan langsung atas sesuatu.  

Menurut Robbins (2002), faktor-faktor yang memengaruhi persepsi adalah : 

1). Orang yang mempersepsikannya. 

Ketika seorang individu melihat suatu target dan berusaha menginterpretasikan 

apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi 

meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan 

harapan. 

2). Objek atau sasaran yang dipersepsikan. 

Karakteristik target yang diobservasi dapat memengaruhi apa yang diartikan. 

Orang yang ceria lebih menonjol dalam suatu kelompok daripada orang yang 

pendiam. Begitu pula pada individu yang secara ekstrim menarik atau tidak 

menarik. Oleh karena target tidak dilihat secara khusus, hubungan sebuah 

target dengan latar belakangnya juga memengaruhi persepsi. 

3). Konteks persepsi itu dibuat. 

Konteks kita melihat suatu objek atau peristiwa juga penting. Waktu suatu 

objek atau peristiwa dilihat dapat mempengaruhi pemahaman. 

 

Pengertian Etika 

Etika dalam bahasa Latin “ethica”, berarti falsafah moral. Ia merupakan 

pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta 

agama. Sedangkan etika secara harfiah berasal dari kata Yunani “ethos” 

(jamaknya: ta etha), yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Istilah etika 

jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) adalah ilmu yang 

berkenaan tentang yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Menurut 

Martadi dan Suranta (2006) etika merupakan seperangkat aturan / norma / 

pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun 

yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok / segolongan manusia / 

masyarakat / profesi. 

Beberapa teori yang berpengaruh terhadap etika adalah sebagai berikut : 

1). Egoisme. 

Rachels dalam Agoes dan Ardana (2009) memperkenalkan dua konsep yang 

berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. 

Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa tindakan 

manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (selfish). Egoisme etis 

adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). 

Prinsip egoisme ini tidak termasuk dari kedelapan prinsip etika. Karena dari 

kedelapan prinsip etika ini selalu mengedepankan tanggung jawab, kejujuran, 
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obyektivitas, kehati-hatian, dan mendahulukan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi. 

 

2). Utilitarianisme. 

Bentham sebagai pendukung utama paham ini mengatakan bahwa moralitas 

tidak lain adalah suatu upaya untuk sedapat mungkin memperoleh kebahagiaan 

di dunia ini. Menurut Berthens dalam Agoes (2009), utilitarianisme berasal dari 

kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. 

Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat 

bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik tidaknya suatu 

tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu – apakah 

memberi manfaat atau tidak. Pada dasarnya, prinsip ini dilatar belakangi oleh 

biaya dan manfaat. Dari kedelapan prinsip etika, utilitarianisme termasuk 

dalam prinsip tanggung jawab profesi. 

 

3). Deontologi. 

Menurut Berthens dalam Agoes (2009), istilah deontologi berasal dari kata 

Yunani deon yang berarti kewajiban. Paham ini mengatakan bahwa etis 

tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, 

konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Hasil baik tidak pernah 

menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya karena 

kita wajib melaksanakan tindakan tersebut demi kewajiban itu sendiri. Sebagai 

contoh, dalam praktik akuntan publik merupakan suatu keharusan bagi kantor 

akuntan publik untuk melayani kepentingan masyarakat. Dari kedelapan 

prinsip penilaian etika, prinsip deontologi termasuk dalam prinsip kepentingan 

publik; dan kompetensi dan kehati-hatian profesional. 

 

Etika Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang 

laporan keuangan yang disusun. Akuntansi sebagai kegiatan jasa yang 

menyediakan data kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan yang layak, 

menjadikan konsep dasar tentang laporan keuangan sebagai etika dalam 

penyusunan laporan keuangan, karena hal ini menyangkut setiap kegiatan atau 

pengambilan keputusan sehingga tidak boleh diabaikan. 

Menurut Yulianti dan Fitriany (2005), unsur penyajian laporan keuangan 

yang layak ada lima kategori yaitu : 

1). Manajemen laba. 

Healy dan Wahlen (1998) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi karena 

manajer menggunakan pernyataan dalam laporan keuangan dan  

menyesatkan pemegang saham untuk merubah laporan keuangan sehingga 
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mempengaruhi contractual outcomes yang tergantung pada angka akuntansi 

yang dilaporkan. Sementara itu Schipper (1989) dalam Lubis (2012) 

mengartikan manajemen laba sebagai disclosure management. Schipper dalam 

Lubis (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai investasi dari proses 

pelaporan keuangan kepada pihak eksternal yang bertujuan memperoleh 

keutungan pribadi untuk pemegang saham dan manajerial. Menurut Lubis, 

definisi yang diberikan oleh Schipper ini berbeda dengan Healy dan Wahlen 

(1998). Dalam sudut pandangnya Healy dan Wahlen (1998) meninjau dari segi 

keterkaitan dengan badan penetap standar, sedangkan Schipper (1989) melihat 

dari segi fungsi pelaporan kepada pihak eksternal dan bukan pelaporan 

akuntansi manajerial dan aktivitas yang ditetapkan melalui upaya melobi. 

Definisi Schipper ini tidak mendasarkan pada pandangan bahwa angka 

akuntansi sebagai informasi. Manajemen laba dapat terjadi dalam berbagai 

proses pengungkapan informasi akuntansi kepada pihak eksternal. 

Surifah (1999) dalam Lubis (2012) memberikan pendapatnya mengenai 

dampak manajemen laba terhadap kredibilitas laporan keuangan. Menurut 

Surifah (1999) dalam Lubis (2012) manajemen laba dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan, 

karena manajemen laba adalah bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang 

menjadi sarana komunikasi antara manajemen pihak eksternal perusahaan. 

2). Salah saji dalam laporan keuangan (Misstate). 

Kecenderungan bagi setiap perusahaan di Indonesia yang sering mengalami 

kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar 

akuntansi merupakan suatu problematika tersendiri. Dan hal ini merupakan 

sesuatu kondisi yang ada korelasinya memiliki keterkaitan antara penyusunan 

laporan keuangan dan sikap serta perilaku baik para penyaji maupun 

penggunanya. Hal ini mau tidak mau memunculkan semacam kode etik yang 

terbentuk secara prosedural dan sistematis yang telah ditetapkan oleh pihak 

yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 

Namun demikian, masih saja terdapat perbedaan-perbedaan persepsi tentang 

penyajian laporan keuangan yang terbentuk dari sikap dan perilaku masing-

masing individu. Bahkan di dalam naungan perusahaan yang sama pun akan 

terjadi diantara individu-individu yang berkepentingan terhadap penyajian 

laporan keuangan. 

Menurut Noviyanti dan Intiyas (2004) dalam Lubis (2012) salah saji 

dalam laporan keuangan ada dua bentuk yaitu kekeliruan salah saji dan 

kecurangan salah saji. Kekeliruan salah saji adalah penghilangan suatu jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan tidak 

sengaja. Sedangkan kecurangan salah saji adalah penghilangan suatu jumlah 

atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. 

3). Pengungkapan informasi yang sensitif (Disclosure). 

Laporan keuangan merupakan komponen sentral dan memegang peranan 

penting dalam mengkomunikasikan efek dari berbagai transaksi serta kejadian 
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– kejadian ekonomi lain bagi para pengambil keputusan. Untuk itu laporan 

keuangan harus dapat menyediakan informasi mengenai perusahaan dan 

operasinya kepada pihak yang berkepentingan sebagai basis dalam 

pengambilan keputusan yang disajikan secara bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan dan masalah yang tercakup. Variasi tersebut antara lain meliputi 

informasi mengenai laba atau rugi terhadap investasi. 

Untuk mengidentifikasikan hubungan - hubungan informasi tersebut, maka 

diperlukan analisis data yang diungkapkan dalam perhitungan laporan laba rugi 

komprehensif, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas 

dan catatan atas laporan keuangan tersebut sebagai komponen laporan 

keuangan.  

4). Biaya dan Manfaat (Cost & Benefit) pengungkapan informasi. 

Sumiarti (2008) dalam Lubis (2012), laporan keuangan merupakan ringkasan 

dari transaksi - transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Laporan keuangan itu sendiri dibuat oleh pihak manajemen yang 

memiliki tujuan untuk mempertanggung jawabkan  tugas - tugas yang 

dibebankan sehingga menghasilkan informasi bagi pihak - pihak terkait. 

Laporan ini sangat berguna bagi tiap pihak yang mempunyai kepentingan demi 

mencapai tujuan. 

Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan 

biaya. Makin akurat, rinci, dan tepat waktu suatu informasi, maka biaya yang 

dibutuhkan juga akan makin besar. Tentunya tidak dapat dibenarkan bila biaya 

untuk menghasilkan informasi tersebut adalah jauh lebih besar dari manfaat 

yang diharapkan dari informasi tersebut. 

5). Tanggung jawab terhadap pengguna laporan keuangan (Responsibility). 

Menurut IAI, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan sebagian 

besar  pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua 

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara 

umum menggambarkan pengaruh keuangan informasi dari kejadian masa lalu 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

IAI dalam Lubis (2012) juga menyatakan bahwa laporan keuangan juga 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau 

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atas 

pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya 

keputusan untuk menanam atau menjual investasi mereka dalam perusahaan 

atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen, pihak 

manajemen harus bertanggung jawab atas apa yang dilaporkan dalam 
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keuangan, artinya pihak manajemen harus membuat laporan itu sesuai dengan 

kenyataan sebenarnya, sehingga laporan keuangan itu memberikan informasi 

yang dapat dipercaya bagi penggunanya. 

 

Persepsi mengenai manajemen laba antara mahasiswa akuntansi yang 

bekerja di bagian keuangan dan yang belum pernah bekerja. 

Scott dalam Mahmud (2008) mengatakan bahwa manajemen laba 

merupakan pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk menciptakan tujuan 

tertentu. Tujuan dari manajer perusahaan ini belum tentu sejalan dengan 

kebutuhan dari pengguna laporan keuangan. Dari sudut pandang mahasiswa yang 

bekerja sebagai karyawan, apabila manajemen memilih kebijakan yang dapat 

memaksimalisasi kepuasan dan nilai pasar perusahaan, maka manajemen laba 

merupakan hal yang sah-sah saja. Sebagai contoh untuk mencapai target laba, bisa 

dilakukan dengan cara obral. Sedangkan sudut pandang mahasiswa yang idealis, 

manajemen laba merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan karena manajemen 

laba dianggap suatu tindakan yang disengaja untuk memanipulasi laporan 

keuangan kepada tingkat tertentu.  

Hasil penelitian dari Yulianti dan Fitriany (2005) berkesimpulan bahwa 

mahasiswa akuntansi secara keseluruhan juga menolak manajemen laba 

dibandingkan mahasiswa jurusan non akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan akuntansi secara spesifik mengajarkan mengenai sikap terhadap 

manajemen laba. Dengan demikian dapat dibentuk rumusan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai manajemen laba antara mahasiswa 

akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang 

belum pernah bekerja. 

 

Persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan antara mahasiswa 

akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan yang belum pernah bekerja. 

Menurut Noviyanti dan Intiyas dalam Lubis (2012), salah saji dalam laporan 

keuangan ada dua bentuk yaitu kekeliruan salah saji dan kecurangan salah saji. 

Dalam penyajian laporan keuangan sendiri masih terdapat perbedaan-perbedaan 

persepsi yang terbentuk dari sikap dan perilaku masing-masing individu. Dari 

sudut pandang mahasiswa akuntansi yang bekerja, salah saji merupakan hal yang 

patut dihindari karena dampaknya bisa mengulangi pengolahan data keuangan 

dari sumber-sumber penyusunan laporan keuangan yang akan menyita banyak 

waktu. Sedangkan dari sudut pandang mahasiswa akuntansi yang belum pernah 

bekerja, mungkin salah saji adalah hal yang sah-sah saja yang bisa terjadi karena 

berbagai hal, salah satunya misalnya adalah kekeliruan dalam penerapan prinsip 

akuntansi yang berkaitan dengan jumlah. Dalam penelitian Yulianti dan Fitriany 

(2005) mengatakan bahwa persepsi mahasiswa jurusan akuntansi lebih positif 

dibandingkan mahasiswa jurusan non akuntansi untuk faktor salah saji, yang 
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berarti mahasiswa akuntansi lebih cenderung menghindari salah saji laporan 

keuangan. Dengan demikian dapat dibentuk rumusan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan 

antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

 

Persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitif antara mahasiswa 

akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan yang belum pernah bekerja. 

Menurut Herlina dan Martani (2006), laporan keuangan merupakan alat 

utama para manajer untuk menunjukkan efektifitas pencapaian tujuan dan untuk 

melaksanakan fungsi pertanggung jawaban dalam organisasi. Untuk itu laporan 

keuangan harus dapat menyediakan informasi mengenai perusahaan dan 

operasinya kepada pihak yang berkepentingan sebagai basis dalam pengambilan 

keputusan yang disajikan, secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan masalah 

yang tercakup. Maka diperlukan analisis data yang diungkapkan dalam 

perhitungan laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan pada akhir 

periode, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tersebut sebagai 

komponen laporan keuangan. Dari sudut pandang mahasiswa akuntansi yang 

bekerja, laporan keuangan yang berisi informasi mengenai perusahaan dan 

operasinya yang berisi  informasi yang sensitif, misalnya saja mengenai rugi 

terhadap investasi, cenderung akan menutupi dan tidak mengungkapkan yang 

sebenarnya dalam laporan keuangan. Bisa saja diungkapkan apabila ada 

pertanyaan mengenai berapa kerugian yang baru akan dijawab atau diungkapkan. 

Sedangkan dari sudut pandang mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja, 

apapun situasinya, apakah itu laba atau rugi terhadap investasi, harus diungkapkan 

dalam laporan keuangan. 

Dalam penelitian Yulianti dan Fitriany (2005), jawaban rata-rata respon 

mahasiswa akuntansi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa non akuntansi, 

demikian pula dengan mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntasi yang memiliki 

nilai lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa baru jurusan akuntansi ataupun 

jurusan lainnya. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H3 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitif 

antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

 

Persepsi mengenai biaya dan manfaat pengungkapan informasi antara 

mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan yang belum 

pernah bekerja. 

Proses dan pengelolaan data untuk menghasilkan informasi memerlukan 

biaya. Makin akurat, rinci, dan tepat waktu suatu informasi, maka biaya yang 

dibutuhkan juga akan makin besar. Tentunya tidak dapat dibenarkan bila biaya 

untuk menghasilkan informasi tersebut adalah jauh lebih besar dari manfaat yang 
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diharapkan dari informasi tersebut. Dari sudut pandang mahasiswa akuntansi yang 

bekerja, untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap memang suatu 

keharusan untuk mengikuti standar akuntansi yang ada sehingga akan berdampak 

pada manfaat yang diterima, yaitu laporan keuangan itu sendiri. Sedangkan dari 

sudut pandang mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja cenderung 

memahami bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap 

dibutuhkan usaha yang maksimal sehingga standar akuntansi dijadikan beban 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap.  

Dalam penelitian Lubis (2012), terdapat perbedaan persepsi mengenai biaya 

dan manfaat. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H4 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai biaya dan manfaat pengungkapan 

informasi  antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

 

Persepsi mengenai tanggung jawab terhadap pengguna laporan keuangan 

antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan yang 

belum pernah bekerja. 

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar 

pemakai. Dilihat dari sudut pandang mahasiswa akuntansi yang bekerja mengenai 

tanggung jawab terhadap pengguna laporan keuangan, bahwa tanggung jawab 

manajemen kepada pemegang saham dan karyawan perusahaan adalah sama dan 

tidak semua tanggung jawab pada manajemen perusahaan. Manajemen 

memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan 

dapat dipercaya. Sedangkan dilihat dari sudut pandang mahasiswa yang belum 

pernah bekerja memandang bahwa manajemen perusahaan memiliki tanggung 

jawab yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan karyawan 

perusahaan dan tanggung jawab kepada investor merupakan tanggung jawab 

manajemen, bukan auditor independen. Karena auditor hanya bertanggung jawab 

atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah 

dilaksanakan atas laporan keuangan. Menurut penelitian Lubis (2012) bahwa 

terdapat perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab terhadap pengguna laporan 

keuangan. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H5 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab terhadap pengguna 

laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian 

keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang  menggunakan data primer, yaitu 

melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

yang digunakan oleh Clikeman dan Henning yang diadopsi dari Yulianti dan 

Fitriany (2005). Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini adalah 

Likert Scale dengan skala 1 sampai 7. Penyebaran kuesioner kepada 68 
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mahasiswa S1 akuntansi STIE Madani yang dilangsungkan mulai tanggal 10 

Maret 2014 sampai dengan 19 Maret 2014. Sedangkan data mengenai jumlah 

mahasiswa akuntansi STIE Madani yang diperoleh dari staff karyawan bagian 

kemahasiswaan yang diperoleh pada tanggal 7 Maret 2014. Penentuan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling (sampling bertujuan). Dipakainya teknik 

ini adalah karena tidak semua populasi di STIE Madani diteliti, sampel yang 

dipilih adalah mahasiswa S1 akuntansi yang telah dan yang sedang menjalani 

mata kuliah etika profesi. Ukuran sampel lainnya adalah untuk mahasiswa yang 

bekerja, dipastikan mereka adalah yang bekerja di bidang keuangan atau 

akuntansi, serta mahasiswa yang belum bekerja tetapi telah atau yang sedang 

mengambil mata kuliah etika profesi. 

Penelitian ini juga menguji validitas dengan menggunakan pengujian 

korelasi Bivariate Pearson (Pearson Product Moment) dan reliabilitas yang 

dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha dari kuesioner. Menurut Coakes 

dalam Lubis (2012), terdapat 5 asumsi testing dalam penggunaan uji beda, yaitu : 

(1) Data berbentuk interval; (2) Sampel diambil secara random; (3) Data 

berdistribusi normal; (4) Hubungan diantara grup yang diperbandingkan 

independen; (5) Data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang 

sama (homogen). Dari beberapa asumsi tersebut, 2 asumsi yang akan diuji berikut 

ini adalah normalitas data dengan menggunakan Saphiro-Wilk dan homogenitas 

data menggunakan Levene Statistic. 

Untuk menguji hipotesis, teknik statistik yang digunakan adalah Uji 

Independent Sample T-Test. Menurut Yulianti dan Fitriany (2005), pengujian 

dengan menggunakan uji beda rata-rata (Independent Sample T-test) dapat 

menyebabkan bias dalam interpretasi hasil kuesioner karena memperlakukan data 

ordinal (hasil kuesioner dalam bentuk skala pilihan) sebagai data nominal, maka 

dalam penelitian ini juga digunakan Mann-Whittney U Test. Dengan 

menggunakan uji statistik tersebut, pengujian dilakukan dengan signifikansi = 

0,05. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Validitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

 
Item Pearson Correlation Sig. (2 tailed) 

X1_Manajemen_Laba 1,000 0,000 

X2_1_misstate 0,630 0,000 

X2_2_misstate 0,565 0,000 

X2_3_misstate 0,429 0,000 

X2_4_misstate 0,625 0,000 

X3_5_disclosure 0,686 0,000 

X3_6_disclosure 0,735 0,000 

X3_7_disclosure 0,616 0,000 

X4_8_costbenefit 0,808 0,000 

X4_9_costbenefit 0,812 0,000 

X4_10_costbenefit 0,451 0,000 

X5_11_responsibility 0,741 0,000 

X5_11_responsibility 0,786 0,000 

 Sumber : data olahan 
   

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator 

menunjukkan hasil yang signifikan atau dengan kata lain tingkat signifikansi 

< 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner adalah valid.  

 

2. Uji Reliabilitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 
Cronbach’s Alpha N of items 

0,451 13 

 Sumber : data olahan 
 

Dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha dari tabel 2 di atas yaitu sebesar 

0,451, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat reliabilitas dari indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat diterima karena nilai r hitung > 

dari r tabel yang sebesar 0,239. Maka instrumen penelitian tersebut adalah 

reliabel. 

 

3. Uji Normalitas 

Normalitas data diuji dengan menggunakan Saphiro-Wilk. Menurut Lubis, 

statistik ini digunakan dengan pertimbangan jumlah sampel kurang dari 100 
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sampel. Hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS disajikan 

pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas  

Data Persepsi Mahasiswa S1 Akuntansi  

 
 Saphiro-Wilk Statistic df Sig. 

Manajemen Laba 

Misstate 

Disclosure 

Cost & Benefit 

Responsibility 

0,855 

.0,958 

0,957 

0,940 

0,933 

68 

68 

68 

68 

68 

0,000 

0,021 

0,020 

0,003 

0,001 

  Sumber : data olahan 

 

Berdasarkan hasil uji tes normalitas di atas, nilai signifikansi untuk masing-

masing sub variabel terikat < 0,05. Ini berarti H1 diterima yaitu sampel tidak 

berasal dari populasi berdistribusi normal. Penjabarannya adalah sebagai 

berikut : 

1).Data manajemen laba dengan jumlah responden sebanyak 68 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti data manajemen laba tidak 

berasal dari populasi berdistribusi normal.  

2).Data misstate dengan jumlah responden sebanyak 68 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 yang berarti data misstate tidak berasal 

dari populasi berdistribusi normal. 

3).Data disclosure dengan jumlah responden sebanyak 68 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,020 < 0,05 yang berarti data disclosure tidak berasal 

dari populasi berdistribusi normal. 

4).Data cost & benefit dengan jumlah responden sebanyak 68 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 yang berarti data cost & benefit tidak 

berasal dari populasi berdistribusi normal. 

5).Data responsibility dengan jumlah responden sebanyak 68 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti data responsibility tidak 

berasal dari populasi berdistribusi normal. 

 

4. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih 

kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang 

sama. Dengan menggunakan program SPSS sebagai alat bantu, hasil uji tes 

homogenitas dengan menggunakan Levene Statistic untuk masing-masing sub 

variabel etika penyusunan laporan keuangan disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4 

Hasil Uji Homogenitas Persepsi Mahasiswa 

 
 Levene Statistic Sig. 

Manajemen Laba 

Misstate 

Disclosure 

Cost & Benefit 

Responsibility 

4,624 

0,524 

0,075 

1,562 

0,000 

0,035 

0,472 

0,785 

0,216 

0,982 

Sumber : data olahan 
 

Berdasarkan hasil uji tes homogenitas di atas, nilai signifikansi untuk masing 

sub variabel terikat adalah sebagai berikut : 

1).Variansi pada manajemen laba dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 < 

0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima yang berarti variansi dari 

manajemen laba adalah tidak sama. 

2).Variansi pada misstate dengan nilai signifikansi sebesar 0,472 > 0,05 

menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti variansi dari misstate adalah 

sama. 

3).Variansi pada disclosure dengan nilai signifikansi sebesar 0,785 > 0,05 

menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti variansi dari disclosure 

adalah sama. 

4).Variansi pada cost & benefit dengan nilai signifikansi sebesar 0,216 > 0,05 

menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti variansi dari cost & benefit 

adalah sama. 

5).Variansi pada responsibilty dengan nilai signifikansi sebesar 0,982 > 0,05 

menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti variansi dari responsibility 

adalah sama. 

 

5. Uji Hipotesis. 

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan uji Independent 

Sample T-Test dan Mann-Whittney U Test. Hasil perhitungan ditunjukkan 

pada tabel berikut : 
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Tabel 5 

Hasil Uji Independent Sample T-Test  

 
 t df Sig. (2-tailed) 

Manajemen Laba 

Misstate 

Disclosure 

Cost & Benefit 

Responsibility 

1,277 

-0,865 

-1,274 

-0,179 

2,354 

66 

66 

66 

66 

66 

0,206 

0,390 

0,207 

0,859 

0,022 

Sumber : data olahan 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Mann-Whitney U Test  

 
 Manajemen 

Laba 

Misstate Disclosure Cost & 

Benefit 

Respon- 

sibility 

Mann-Whittney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

482,000 

1077,000 

-1,209 

0,227 

511,000 

1,106E3 

-0,828 

0,408 

508,500 

1103,500 

-0,859 

0,390 

550,000 

1145,000 

-0,346 

0,729 

405,500 

1000,500 

-2,156 

0,031 

     Sumber : data olahan 
 

Dengan melihat hasil pengujian SPSS pada tabel 5 dan tabel 6, maka 

didapatlah nilai untuk variabel independen sebagai berikut : 

1). Manajemen laba, hasil pengujian dengan menggunakan uji Independent  

Samples dan Mann-Whittney diperoleh nilai signifikansi masing-masing 

0,206 dan 0,227. Dengan membandingkan nilai signifikansi tersebut 

dengan  = 0,05, ternyata Phitung > 0,05. Ini berarti H0 diterima, yaitu 

tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai manajemen laba antara 

mahasiswa akuntansi yang bekerja dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja.  

2). Salah saji dalam laporan keuangan, hasil pengujian dengan menggunakan 

uji Independent Samples dan Mann-Whittney diperoleh nilai signifikansi 

masing-masing 0,390 dan 0,408. Dengan membandingkan nilai 

signifikansi tersebut dengan  = 0,05, ternyata Phitung > 0,05. Ini berarti 

H0 diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai salah saji 

dalam laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja dan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

3). Pengungkapan informasi yang sensitif, hasil pengujian dengan 

menggunakan uji Independent Samples dan Mann-Whittney diperoleh 

nilai signifikansi masing-masing 0,207 dan 0,390. Dengan 

membandingkan nilai signifikansi tersebut dengan  = 0,05, ternyata 

Phitung > 0,05. Ini berarti H0 diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan 

persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitif antara 
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mahasiswa akuntansi yang bekerja dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja. 

4). Biaya dan manfaat (cost & benefit) pengungkapan informasi, hasil 

pengujian dengan menggunakan uji Independent Samples dan Mann-

Whittney diperoleh nilai signifikansi masing-masing 0,859 dan 0,729. 

Dengan membandingkan nilai signifikansi tersebut dengan  = 0,05, 

ternyata Phitung > 0,05. Ini berarti H0 diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan persepsi mengenai biaya dan manfaat (cost & benefit) 

pengungkapan informasi antara mahasiswa akuntansi yang bekerja dan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

5). Tanggung jawab terhadap pengguna laporan keuangan, hasil pengujian 

dengan menggunakan uji Independent Samples dan Mann-Whittney 

diperoleh nilai signifikansi masing-masing 0,022 dan 0,031. Dengan 

membandingkan nilai signifikansi tersebut dengan  = 0,05, ternyata 

Phitung < 0,05. Ini berarti H0 ditolak, sebaliknya menerima H5 yaitu 

terdapat perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab terhadap 

pengguna laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja 

dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

 

PEMBAHASAN 

1. Perbedaan persepsi mengenai manajemen laba antara mahasiswa akuntansi 

yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja. 

Hipotesis peneliti adalah terdapat perbedaan persepsi mengenai 

manajemen laba antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian 

keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. Dengan 

melihat hasil dari tabel 5 dan 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari 

manajemen laba lebih besar dari 0,05 yaitu 0,206 dan 0,227. Hal ini 

menunjukkan bahwa H1 ditolak karena tidak terdapat perbedaan persepsi 

mengenai manajemen laba antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di 

bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja.  

Respon positif dari manajemen laba ditunjukkan dengan skala 1. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata respon dari kedua kelompok 

responden adalah skala 4. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa akuntansi 

yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja belum paham mengenai manajemen laba melalui contoh kasus 

yang dijabarkan di kuesioner penelitian, karena kedua kelompok responden 

cenderung untuk tidak memberikan pendapatnya atau bersikap netral. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis 

(2012) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Terhadap 

Etika Penyusunan Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan persepsi mengenai manajemen laba antara mahasiswa semester 

awal dan semester akhir bidang keahlian akuntansi. Tetapi hasil penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2008) dan Yulianti 

dan Fitriany (2005) bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai 

manajemen laba antara mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir. 

 

2. Perbedaan persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan antara 

mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa 

akuntansi yang belum pernah bekerja. 

Hipotesis peneliti adalah terdapat perbedaan persepsi mengenai salah 

saji dalam laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di 

bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

Dengan melihat hasil dari tabel 5 dan 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

dari salah saji dalam laporan keuangan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,390 dan 

0,408. Hal ini menunjukkan bahwa H2 ditolak karena tidak terdapat 

perbedaan persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan antara 

mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa 

akuntansi yang belum pernah bekerja.  

Dalam kuesioner, respon positif dari pertanyaan nomor 1 adalah respon 

sangat setuju (skala 7). Sedangkan untuk pertanyaan nomor 2, 3, dan 4, 

respon positif ditunjukkan oleh respon sangat tidak setuju (skala 1). Hal ini 

menandakan bahwa mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan 

dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja cenderung belum 

paham mengenai situasi yang akan dihadapi apabila berkaitan dengan salah 

saji laporan keuangan. Kecuali mengenai pengungkapan berbagai resiko, 

kedua kelompok responden sama-sama berpersepsi agak setuju, yang 

ditunjukkan dengan rata-rata respon salah saji (misstate) dari kedua 

responden adalah skala 5, bahwa perusahaan harus mengungkapkan berbagai 

resiko yang dihadapi dalam laporan keuangan. Ini kemungkinan karena kedua 

kelompok responden mengetahui bahwa apapun resiko yang membuat 

perusahaan semakin sulit bertahan, tetap harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan, misalnya mengenai rugi perusahaan.  

Untuk hal saya tidak akan mengungkapkan informasi di dalam laporan 

keuangan jika dipikir akan digunakan perusahaan lain untuk menyerang 

perusahaan saya, kedua kelompok responden agak setuju, yang ditunjukkan 

dengan rata-rata respon salah saji (misstate) dari kedua responden adalah 

skala 5. Hal ini kemungkinan karena kedua kelompok responden berpersepsi 

bahwa jika tidak mengungkapkan informasi maka perusahaan lawan tidak 

dapat melihat kelebihan atau kekurangan dari perusahaan saya, padahal 

diketahui bahwa setiap perusahaan sudah memiliki targetnya usahanya 

masing-masing, yang apabila melihat laporan keuangan perusahaan lain itu 

adalah karena melihat perusahaan lain sebagai pesaing atau kompetitor, 

bukan sebagai target untuk menyerang perusahaan lawan itu. Hal ini termasuk 

kecurangan dalam salah saji karena tidak menyajikan informasi yang 

signifikan dari laporan keuangan. 

Untuk hal gaji dan benefit untuk manajemen tidak seharusnya 

diinformasikan kepada publik, kedua kelompok responden berpersepsi agak 
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setuju, yang ditunjukkan dengan rata-rata respon salah saji (misstate) dari 

kedua responden adalah skala 5. Kedua responden agak setuju bahwa gaji dan 

benefit adalah informasi yang rahasia. Kalau untuk perusahaan yang tidak go 

public mungkin hal itu sah-sah saja, tetapi apabila perusahaan yang sudah go 

public, gaji dan benefit (keuntungan) manajemen harus diinformasikan. Hal 

ini juga termasuk dalam kecurangan salah saji karena tidak mengungkapkan 

informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. 

Untuk hal saya akan dengan sengaja membuat kesalahan dalam laporan 

keuangan untuk mencegah kebangkrutan perusahaan dan menjaga keamanan 

pekerjaan karyawan, kedua kelompok responden agak setuju, yang 

ditunjukkan dengan rata-rata respon salah saji (misstate) dari kedua 

responden adalah skala 5. Hal ini termasuk dalam kecurangan salah saji, 

sehingga seharusnya tidak diperbolehkan untuk memanipulasi laporan 

keuangan. 

Hipotesis ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Lubis (2012) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan bahwa tidak terdapat 

perbedaan persepsi mengenai salah saji dalam laporan keuangan antara 

mahasiswa semester awal dan semester akhir program pendidikan akuntansi. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2008) bahwa tidak 

terdapat perbedaan persepsi mengenai salah saji laporan keuangan antara 

mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir. 

3. Perbedaan persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitif antara 

mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa 

akuntansi yang belum pernah bekerja. 

Hipotesis peneliti adalah terdapat perbedaan persepsi mengenai 

pengungkapan informasi yang sensitif antara mahasiswa akuntansi yang 

bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah 

bekerja. Dengan melihat hasil dari tabel 5 dan 6 dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi dari pengungkapan informasi yang sensitif lebih besar dari 0,05 

yaitu 0,207 dan 0,390. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak karena tidak 

terdapat perbedaan persepsi mengenai pengungkapan informasi yang sensitif 

antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa 

akuntansi yang belum pernah bekerja.  

Respon positif dari pertanyaan 5, 6, dan 7 ditunjukkan dengan respon 

sangat setuju (skala 7). Dari hasil pengujian persepsi terhadap kedua 

kelompok responden ditemukan bahwa mahasiswa akuntansi yang bekerja di 

bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja 

cenderung agak setuju terhadap pengungkapan informasi yang sensitif, yang 

ditunjukkan dengan rata-rata respon disclosure dari kedua responden adalah 

skala 5. Kedua kelompok responden menganggap bahwa pengungkapan 

informasi keuangan merupakan hal yang penting. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yulianti dan Fitriany (2005) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi 
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Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan bahwa tidak terdapat 

perbedaan secara signifikan antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat 

akhir menyangkut faktor pengungkapan informasi yang sensitif. Penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2008) yang 

berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penyusunan 

Laporan Keuangan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir mengenai 

pengungkapan informasi yang sensitif. 

4. Perbedaan persepsi mengenai biaya dan manfaat (cost & benefit) 

pengungkapan informasi antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian 

keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

Hipotesis peneliti adalah terdapat perbedaan persepsi mengenai biaya 

dan manfaat (cost & benefit) pengungkapan informasi antara mahasiswa 

akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang 

belum pernah bekerja. Dengan melihat hasil dari tabel 5 dan 6 dapat dilihat 

bahwa nilai signifikansi dari biaya dan manfaat pengungkapan informasi 

lebih besar dari 0,05 yaitu 0,859 dan 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa H4 

ditolak karena tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai biaya dan manfaat 

(cost & benefit) pengungkapan informasi antara mahasiswa akuntansi yang 

bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah 

bekerja.  

Respon positif dari pertanyaan 8, 9, dan 10 ditunjukkan dengan sangat 

tidak setuju (skala 1). Dari hasil pengujian persepsi terhadap kedua kelompok 

responden ditemukan bahwa kedua kelompok responden cenderung agak 

setuju terhadap persepsi mengenai biaya dan manfaat pengungkapan 

informasi, yang ditunjukkan dengan rata-rata respon cost & benefit dari kedua 

responden adalah skala 5. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa akuntansi 

yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja belum paham mengenai biaya dan manfaat pengungkapan 

informasi apabila dikondisikan seperti yang dijabarkan di kuesioner. Kedua 

responden sama-sama berpersepsi agak setuju bahwa perusahaan go public 

sangat dibebani dengan keharusan untuk mengikuti prinsip akuntansi, sangat 

dibebani dengan keharusan mempublikasikan laporan keuangan yang 

lengkap, dan standar akuntansi yang berlaku mendorong perusahaan untuk 

menyajikan informasi yang lebih banyak. Mereka berpersepsi bahwa 

banyaknya aturan-aturan akuntansilah yang membebani perusahaan go public 

dalam mengungkapkan laporan keuangan. Padahal sebagai perusahaan go 

public, hal-hal di  atas seharusnya bukanlah sebagai beban, tetapi sebagai 

suatu keharusan yang manfaatnya juga akan diterima oleh perusahaan sendiri. 

Dengan diterimanya hipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi  

mengenai  biaya dan manfaat (cost & benefit) pengungkapan informasi antara 

mahasiswa S1 akuntansi yang bekerja dan mahasiswa S1 akuntansi yang 

belum pernah bekerja, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lubis (2012) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan. Dalam penelitiannya 
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didapatkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai biaya dan manfaat 

pengungkapan informasi. Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahmud (2008) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Mengenai Etika Penyusunan Laporan Keuangan, dikatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan persepsi mengenai biaya dan manfaat pengungkapan 

informasi antara mahasiswa S1 Akuntansi tingkat awal dan tingkat akhir. 

5. Perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab terhadap pengguna laporan 

keuangan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

 

Tabel 7 

Rata-Rata Respon Mahasiswa S1 Akuntansi yang Bekerja dan Mahasiswa  

S1 Akuntansi yang Belum Pernah Bekerja untuk Faktor Responsibility 

 
 Yang belum 

pernah bekerja 
Bekerja 

Manager memiliki tanggung jawab yang lebih besar 

kepada pemegang saham dibandingkan kepada karyawan 
5,41 5,12 

Auditor independen, bukan manager, yang bertanggung 

jawab melindungi kepentingan investor 
4,56 3,06 

 9,97 8,18 

  Sumber : data olahan 

 

Hipotesis peneliti adalah terdapat perbedaan persepsi mengenai 

tanggung jawab terhadap pengguna laporan keuangan antara mahasiswa 

akuntansi yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang 

belum pernah bekerja. Dengan melihat hasil dari tabel 5 dan 6 dapat dilihat 

bahwa nilai signifikansi dari tanggung jawab terhadap pengguna laporan 

keuangan kurang dari 0,05 yaitu 0,022 dan 0,031. Hal ini menunjukkan 

bahwa H5 diterima karena terdapat perbedaan persepsi mengenai tanggung 

jawab terhadap pengguna laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi 

yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja. Dugaan awal peneliti dilihat dari sudut pandang mahasiswa 

akuntansi yang bekerja bahwa tanggung jawab manajemen kepada 

pemegang saham dan karyawan perusahaan adalah sama dan tidak semua 

tanggung jawab ada pada manajemen perusahaan. Manajemen memerlukan 

jasa pihak ketiga agar pertanggung jawaban keuangan yang disajikan dapat 

dipercaya. Sedangkan dilihat dari dari sudut pandang mahasiswa yang 

belum pernah bekerja memandang bahwa manajemen perusahaan memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan 

karyawan perusahaan dan tanggung jawab investor merupakan tanggung 

jawab manajemen, bukan auditor independen. Ternyata dugaan awal 

tersebut berubah, seiring didapatkannya hasil penelitian berikut. 

Respon positif untuk pertanyaan nomor 11 ditunjukkan dengan respon 

sangat setuju (skala 7). Untuk rata-rata respon mengenai manajer memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan 
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kepada karyawan, kedua kelompok responden cenderung agak setuju yang 

ditunjukkan dengan rata-rata respon pada skala 5. Yang menandakan bahwa 

kedua kelompok responden paham terhadap tanggung jawab manager yang 

lebih besar kepada pemegang sahamnya sebagai tonggak utama perusahaan.  

Respon positif untuk pertanyaan nomor 12 ditunjukkan dengan respon 

sangat tidak setuju (skala 1). Untuk rata-rata respon mengenai auditor 

independen (bukan manajer) yang bertanggung jawab melindungi 

kepentingan investor, mahasiswa akuntansi yang bekerja di bagian 

keuangan memiliki respon untuk cenderung agak tidak setuju yang 

ditunjukkan dengan rata-rata respon pada skala 3 dibandingkan dengan 

mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja yang merespon untuk agak 

setuju yang ditunjukkan dengan rata-rata respon pada skala 5, terhadap 

pernyataan bahwa auditor independenlah yang bertanggung jawab 

melindungi kepentingan investor. Perbedaan persepsi ini kemungkinan 

disebabkan karena mahasiswa yang telah bekerja, melalui pengalaman 

bekerjanya, paham bahwa tanggung jawab laporan keuangan terutama 

informasi untuk investor merupakan tanggung jawab manajemen, karena 

manajemen sebagai penyusun laporan keuangan adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan. Dan auditor 

independenlah yang mengevaluasi laporan keuangan sehingga memberikan 

pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah 

dilakukan atas laporan keuangan tersebut. Sehingga investor memperoleh 

keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan yang diambil oleh 

investor. 

Sedangkan mahasiswa yang belum pernah bekerja masih belum 

sepenuhnya paham mengenai peran dari auditor independen yang hanya 

bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan 

berdasarkan audit yang telah dilaksanakan atas laporan keuangan tersebut. 

Tetapi bisa saja mahasiswa yang belum pernah bekerja ini berpendapat 

bahwa manajemen memerlukan pihak ketiga yaitu auditor independen agar 

pertanggung jawaban keuangan yang disajikan dapat dipercaya, sedangkan 

pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh 

keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dapat dipercaya. 

Dengan diterimanya hipotesis bahwa terdapat perbedaan persepsi 

mengenai tanggung jawab terhadap pengguna laporan keuangan antara 

mahasiswa akuntansi yang bekerja dan mahasiswa akuntansi yang belum 

pernah bekerja, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 

dan Fitriany (2005) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap 

Etika Penyusunan Laporan Keuangan bahwa tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan antara mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir 

menyangkut faktor responsibility; Mahmud (2008) yang berjudul Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penyusunan Laporan Keuangan 

bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara mahasiswa tingkat 

awal dan mahasiswa tingkat akhir mengenai tanggung jawab terhadap 
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pengguna laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lubis (2012) yang berjudul Persepsi Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan bahwa terdapat 

perbedaan persepsi mengenai responsibility antara mahasiswa semester awal 

dan mahasiswa semester akhir bidang keahlian pendidikan akuntansi. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai manajemen laba, salah saji 

dalam laporan keuangan, pengungkapan informasi yang sensitif, biaya dan 

manfaat (cost & benefit) pengungkapan informasi antara mahasiswa akuntansi 

yang bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah 

bekerja. Dalam persepsi mengenai tanggung jawab terhadap pengguna laporan 

keuangan, ditemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai tanggung 

jawab terhadap pengguna laporan keuangan antara mahasiswa akuntansi yang 

bekerja di bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja. 

Respon negatif yang ditunjukkan oleh kedua kelompok responden mengenai 

manajemen laba, salah saji dalam laporan keuangan, biaya dan manfaat 

pengungkapan informasi dan mengenai tanggung jawab terhadap pengguna 

laporan keuangan (respon negatif ditunjukkan oleh mahasiswa akuntansi yang 

belum pernah bekerja mengenai hal auditor independen yang bertanggung jawab 

melindungi kepentingan investor) antara mahasiswa akuntansi yang bekerja di 

bagian keuangan dan mahasiswa akuntansi yang belum pernah bekerja 

menandakan bahwa pemahaman terhadap hal-hal di atas masih diragukan, dalam 

artian masih diperlukan kajian-kajian pemahaman yang berhubungan dengan 

topik-topik di atas. 

 

Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka implikasi yang dapat diperoleh 

adalah bahwa persepsi yang terjadi antara mahasiswa S1 akuntansi yang bekerja 

dan mahasiswa S1 akuntansi yang belum pernah bekerja merupakan cerminan 

yang terjadi karena mahasiswa S1 akuntansi yang diteliti belum sepenuhnya 

memahami etika penyusunan laporan keuangan. Sehingga untuk mewujudkan dan 

meningkatkan pemahaman mengenai etika penyusunan laporan keuangan 

diperlukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan mutu calon akuntan 

(mahasiswa) dari Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya akuntan pendidik, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa atas etika penyusunan 

laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sebagai 

bagian dari Good Corporate Governance. 

Ada baiknya kalangan akademisi juga mengetahui kadar pemahaman 

mengenai etika penyusunan laporan keuangan mahasiswa S1 akuntansi STIE 
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Madani. Agar para akademisi dapat dengan mudah memetakan kurikulum 

akuntansi yang sesuai agar berdampak positif pada paham mahasiswa mengenai 

etika penyusunan laporan keuangan. 

 

Saran 

1).  Para akademisi perlu menambahkan pemahaman, pengetahuan mengenai etika  

penyusunan laporan keuangan dalam bahan ajar mata kuliah akuntansi. Juga 

dengan membuat soal-soal aplikatif mengenai etika penyusunan laporan 

keuangan. 

2). Bagi peneliti berikutnya :  

 a.  Memperluas responden penelitian, tidak hanya dari satu perguruan tinggi 

dan/atau ekolah tinggi  saja, tetapi juga dari perguruan tinggi dan/atau 

sekolah tinggi ekonomi lain juga. 

 b. Diharapkan tidak hanya mengandalkan survey secara tertulis, namun 

dilakukan juga interview. 

 c. Variabel penelitian juga tidak terbatas pada mahasiswa akuntansi yang 

bekerja dan mahasiswa yang belum bekerja, tetapi bisa saja dengan 

mahasiswa semester akhir dan mahasiwa semester tengah (yang telah 

mengambil mata kuliah auditing) 
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