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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Etika dapat difahami dari tiga definisi, pertama etika diartikan sebagai pola 

umum atau cara pandang kehidupan, hal ini berkaitan dengan etika agama. Definisi 

kedua etika merupakan sekumpulan aturan perilaku atau kode moral, definisi ini 

berkaitan dengan etika profesional dan perilaku tidak beretika. Definisi etika yang 

terakhir adalah pernyataan mengenai cara pandang kehidupan dimana ini berkaitan 

dengan etika filsafat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:12). Etika sebagai 

sekumpulan aturan perilaku atau kode moral mempunyai peran untuk dapat 

menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambil. 

Berbagai macam pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori 

etika. Teori etika dapat berupa teori etika teologi atau teori yang mempelajari 

perilaku etika terkait dengan hasil atau konsekuensi dari keputusan-keputusan 

beretika dan teori etika deontologi atau etika terkait dengan tugas dan tanggung 

jawab etika seseorang.  

Akuntan profesional di bawah kendali Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

mematuhi lima prinsip dasar etika yaitu 1) integritas atau bersifat jujur, 2) 

objektivitas yaitu tidak terpengaruh oleh pihak lain, 3) kompetensi dan kehati-

hatian dengan menjaga pengetahuan dan keahlian profesional, 4) kerahasiaan 

dengan menghormati informasi yang diperoleh dan tidak menggunakannya untuk 

kepentingan pribadi dan 5) perilaku profesional yaitu mematuhi hukum dan aturan 
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yang telah berlaku (IAI, 2016:3). Prinsip dasar tersebut tertuang dalam pedoman 

berupa kode etik yang harus diikuti oleh setiap akuntan. Akuntan mempunyai tugas 

dan tanggung jawab dalam menjaga kemurnian laporan keuangan dari suatu entitas 

untuk kepentingan pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak 

eksternal. Akuntan menjadi sebuah profesi yang menyandang predikat kepercayaan 

publik dan mempunyai peran besar dalam sistem tata kelola perusahaan secara 

nasional. Tugas dan tanggungjawab ini membuktikan pentingnya etika bagi para 

akuntan. 

Etika selain diatur oleh IAI juga diatur oleh setiap agama, dalam agama 

Islam landasan etika terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Al-Qur’an 

merupakan kitab yang didalamnya berisi pedoman hidup khususnya untuk umat 

Islam dan umumnya untuk seluruh manusia. Al-Qur’an telah menjelaskan 

bagaimana kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu yang terdapat 

dalam Al-Qur’an adalah pembahasan mengenai karakter atau perilaku manusia 

dalam menjalankan hidupnya, khususnya dalam menjalankan muamalah. 

Muamalah merupakan hubungan manusia dalam berinteraksi sesuai dengan syariat, 

karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.  

Al-Hadits berfungsi sebagai penguatan hukum yang telah terdapat didalam 

Al-Qur’an, memberikan rincian dan keterangan lebih lanjut tentang pertanyaan 

yang bersifat global, dan menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat pada 

Al-Qur’an. Jika pada masa Rasulullah masih hidup, hadits berupa ucapan, sifat dan 

akhlak beliau yang disaksikan oleh para sahabat. Sifat dan akhlak Rasululluh yang 

sangat mulia yaitu shiddiq, amanah, fathonah dan tabligh. Setelah Rasulullah 
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wafat, para sahabat dan orang-orang terdekat beliau menuliskan dan 

membukukannya menjadi kumpulan hadits. Kumpulan hadits telah disusun oleh 

para Imam yaitu hadits Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam 

Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa’i. 

Dalam perkembangannya, kaidah-kaidah tentang etika Islam diciptakan 

oleh para ahli fikih yang juga memperhatikan adat istiadat dan lingkungan 

setempat. Motivasi dari etika Islam tercantum dalam dokrin bahwa dalam setiap 

aspek kehidupan seseorang harus selalu melakukan kebaikan dan menjauhi 

kejahatan/keburukan (Soemarso, 2018:23). Kebaikan dan keburukan terbagi 

menjadi 5 (lima) kategori idealisme dalam Agama Islam. Lima kategori tersebut 

andalah 1) wajib atau keharusan, 2)  haram atau larangan, 3) sunnah atau anjuran 

untuk dilakukan, 4) makruh atau anjuran untuk tidak melakukan, dan 5) mubah atau 

kebolehan. Hal ini membuktikan bahwa Agama Islam bukanlah sistem hukum yang 

hanya menjadi hukum positif saja namun jauh dari itu yaitu pada sisi moralitas atau 

etika. Jika moral atau etika ditinggalkan maka dapat terjadi pelanggaran-

pelanggaran etika. 

Banyak permasalahan yang muncul mengenai pelanggaran etika seperti 

pada kasus Satyam Computer Services yang terjadi pada tahun 2009 di India. 

Satyam adalah perusahaan pengekspor jasa perangkat lunak keempat terbesar, dan 

telah  tersebar di 68 negara. Terjadi manipulasi laporan keuangan selama periode 

10 tahun untuk memperlihatkan kinerja keuangan yang baik dalam semua 

parameter operasi. Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebagai akuntan publik yang 

mengaudit laporan keuangan Satyam mendapatkan kritik karena tidak dapat 
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mengungkap penipuan tersebut yang dimana terdapat pos $1.04 milyar sebagai 

deposito tanpa bunga. Karena perusahaan yang logis tidak akan menginvestasikan 

uangnya di dalam sekuritas tanpa imbal hasil. Kasus ini mengakibatkan izin operasi 

Satyam dicabut, harga saham Satyam mengalami penurunan yang signifikan, dan 

otomatis mengakibatkan kerugian pada investor. Investor juga mempunyai 

kekhawatiran dengan klien-klien yang diaudit oleh PwC (m.detik.com). Adapun 

kasus lainnya seperti Enron dan WorldCom. Permasalahan tersebut 

memperlihatkan adanya kebohongan yang dilakukan dengan memanipulasi laporan 

keuangan, dalam Islam terdapat larangan untuk melakukan kebohongan dan telah 

dijelaskan pentingnya sebuah kejujuran, sebagai berikut: 

“Hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran membawa 

kepada kebaikan sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. 

Tidaklah seorang bersikap jujur dan selalu berbuat jujur hingga ia ditulis 

di sisis Allah sebagai orang yang jujur. Dan hendaklah kalian menjauhi 

sikap dusta, karena kedustaan itu akan membawa pada kekejian, sedangkan 

kekejian akan membawa kepada neraka. Dan tidaklah seorang berbuat 

dusta dan selalu berdusta hingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang 

pendusta..” (HR. Tirmidzi) 

 

Di Indonesia pada akhir tahun 2018, Ikatan Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pemimpin Kantor Akuntan 

Publik (KAP) perihal pembatalan atau penghentian sistem rekanan KAP pada bank, 

sehubungan dengan adanya sistem rekanan bank yang mengharuskan laporan 

keuangan debitur bank hanya diaudit oleh KAP yang terdaftar dalam daftar rekanan 

bank tersebut. Dengan adanya aturan ini terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat 

terjadi yaitu ruang lingkup dan tanggung jawab Akuntan Publik yang tidak jelas, 

pejabat bank memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, dan posisi tawar 
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KAP yang rendah. Hal-hal tersebut mengakibatkan perbedaan persepsi antara 

Akuntan Publik dengan pejabat bank, dapat terjadi potensi ancaman terhadap 

independensi dan objektivitas ketika berhadapan dengan kepentingan bank, dan 

dengan adanya sistem rekanan maka KAP yang tidak terdaftar akan ditolak 

walaupun kualitasnya belum tentu berbeda dengan KAP yang menjadi rekanan 

bank tersebut atau bahkan dapat lebih baik. (IAPI Nomor:2017/XI/Int-IAPI/2018). 

Akuntan publik merupakan pihak yang dipercaya dalam mengaudit 

laporan keuangan dari sebuah organisasi baik itu organisasi yang bersifat profit 

oriented maupun tidak. Kasus diatas menjadikan ruang lingkup dan tanggung jawab 

akuntan publik menjadi tidak jelas. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an surah 

ke 17 tentang larangan melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui: “Dan janganlah 

kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S 

Al-Isra:36). Selain tanggungjawab yang tidak jelas, kasus ini memaksa Akuntan 

Publik untuk patuh kepada bank, sedangkan Akuntan Publik telah memiliki Standar 

Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang harus 

senantiasa dipatuhi termasuk didalamnya menjaga kualitas audit yang berkaitan 

dengan laporan keuangan.  

Mukhlisin (2016) Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai kode 

etik akuntan. Menurutnya selain mematuhi kode etik yang sudah ada, para praktisi 

akuntan syariah harus patuh terhadap kode etik berbasis nilai-nilai Islam. Di 

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, nilai - nilai Islami disisipkan di dalam nama 

TAZKIA yang dijadikan sebagai kode etik bagi sekolah tinggi tersebut. T adalah 
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singkatan dari Tawhid, A = Amanah, Z = Zero Defect and Quality Oriented, K = 

Knowledge and Competence, I = Innovative and Istiqomah, dan terakhir A = 

Achievement through Teamwork. Penerapan kode etika ini berdampak positif bagi 

perkembangan STEI Tazkia. Dapat dibayangkan jika kode etik berbasis islam 

diingat dan menjadi budaya para Akuntan Syariah, maka akan mengurangi jumlah 

skandal akuntansi yang terjadi (republika.co.id). 

Budiman (2018) meneliti bahwa Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 

jika dikaji lebih mendalam lagi menghasilkan beberapa karakter yang bersifat dari 

Allah untuk pemenuhan kode etik akuntan. Pertama, jika bermuamalah hutang 

piutang hendaknya dicatat agar jelas jumlahnya, waktunya, dan memudahkan untuk 

penaksiran. Kedua, larangan dalam mengurangi sedikitpun hutang dan jika yang 

berhutang tidak mampu mengimlakan hutangnya maka walinya harus 

mengimlakannya dengan jujur. Ketiga, secanggih apapun sistem informasi 

akuntansi yang diimplementasikan akan berpeluang terjadinya fraud dan korupsi 

maka moral yang membatasi akuntan, rasa takut kepada Allah, dan hari akhir yang 

mampu menghasilkan ketakwaan untuk mencegah hal tersebut terjadi. 

Fatoni dan Mukhlissudin (2015) dari hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa kode etik Islam untuk akuntan telah ada di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Kode etik Islam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kode etik 

konvensional karena didalamnya tidak memuat untuk muslim saja tetapi untuk 

setiap manusia yang merasa ingin menegakkan accountability khususnya bagi 

seorang akuntan. Kepatuhan terhadap kode moral dan perilaku etis adalah bagian 

dari (iman) itu sendiri. Mempraktekkan kode etik akuntan konvensional bisa saja 
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dapat menghasilkan manfaat, namun hanya sebatas manfaat duniawi. Sedangkan 

jika mempraktekkan kode etik akuntansi Islam dapat membawa manfaat bagi 

keduanya, yakni di dunia dan akhirat. Jadi tidak diragukan lagi dapat dikatakan 

bahwa kode etik akuntansi Islam memainkan peran tertinggi atas kode etik 

akuntansi konvensional dengan mendorong para profesional untuk mengikuti 

sistem manajemen diri. 

Wijayanti (2012) mengungkapkan prinsip-prinsip etika Islam dan 

penegakan kode etik akuntan yang pertama yaitu pertanggungjawaban individual 

membentuk pribadi akuntan yang islami dan mengaitkannya dengan surah Al-

Qiyaamah ayat 14-15 dan Al-Hijr ayat 92-93. Prinsip yang kedua yaitu 

pertanggungjawaban institusional merumuskan kode etik ideal yang dikaitkan 

dengan surah An-Nisaa ayat 135. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban 

sistematik yang dimana pihak manajemen perusahaan harus memiliki sikap mental 

yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. 

Al-Airados (2011) melakukan penelitian di negara Yaman yang belum 

mempunyai kode etik akuntan dan tujuan dari penelitiannya adalah untuk 

mengembangkan etika profesi akuntan di Yaman. Mereka mengumpulkan 386 

pengguna informasi akuntansi dan meminta harapan apa yang harus dimasukan 

kedalam kode etik akuntan profesional di Yaman. Hasil menunjukan kode etik 

terdiri dari tujuh konstruk, yaitu bertindak secara bertanggungjawab, menghormati 

kepercayaan publik, bertindak dengan integritas, mempertahankan objektivitas dan 

kemandirian, melaksanakan kehati-hatian, mengikuti batasan ruang lingkup dan 

sifat layanan, dan mematuhi prinsip-prinsip adil, sabar dan ikhsan. 
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Oleh karena itu dalam tulisan ini peneliti akan menguraikan tentang Kode 

Etik Akuntan Profesional di Indonesia melalui pendekatan Al-Qur’an dan Al-

Hadits. Mengingat bahwa Al-Qur’an berisi petunjuk-petunjuk bagi Rasulullah 

shalallahu „alaihi wasallam agar misi dakwah yang beliau emban dapat 

terlaksanan dengan berhasil. Sehingga ayat Al-Qur’an perlu dieskplorasi kembali 

tak terkecuali bagi profesi akuntan sebagai orang yang dipercaya dalam mencatat 

dan melaporkan laporan keuangan, khususnya bagi akuntan di lembaga keuangan 

syariah. Dan juga Hadits yang merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan maupun 

persetujuan dari Nabi Muhammad shalallahu „alaihi wasallam yang menjadi 

landasan syariat islam. Maka peneliti menerapkan judul “ANALISIS KODE 

ETIK AKUNTAN PROFESIONAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF 

AL-QUR’AN DAN AL-HADITS” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan suatu 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Terdapat akuntan yang bertindak tidak profesional. 

2. Adanya kasus pelanggaran etika didalam negeri maupun internasional. 

3. Akuntan yang tidak independen. 

4. Kurangnya penerapan Al-Qur’an dan Al-Hadits dalam menjalankan tugas 

sebagai akuntan. 

5. Kurangnya kesadaran akuntan tentang perintah yang telah terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Al-Hadits. 
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6. Kurangnya kesadaran tentang acaman akan perilaku yang tidak sesuai 

kaidah Islam. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas maka timbulah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana konsep kode etik akuntan profesional yang diterapkan di 

Indonesia dan relevansinya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist? 

2. Faktor apa saja yang mengakibatkan seorang akuntan tidak menjalankan 

profesinya sesuai dengan kode etik akuntan profesional? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian akan lebih terarah jika didalamnya terdapat tujuan dari 

penelitian itu sendiri yang berfungsi sebagai gambaran tentang arah penelitian ini 

disusun. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep kode etik akuntan profesional yang diterapkan 

di Indonesia dan relevansinya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan seorang akuntan 

tidak menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik akuntan profesional. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan hasil dari penelitian yang dapat 

digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Peneliti berharap hasil dari 

penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat. Adapun kegunaan penelitian 

ini, yaitu: 
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1. Kegunaan Teoritis 

a) Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, 

wawasan dan pemahaman dalam bidang etika akuntan profesional, 

Al-Qur’an dan Al-Hadits. Harapan peneliti dapat 

mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat saat perkuliahan 

mengenai Akuntansi Konfensioanl maupun Akuntansi Syariah dan 

mendapatkan pemahaman lebih terhadap materi yang didapatkan 

saat menyusun skripsi untuk dapat memperoleh gelar sarjana 

akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

b) Bagi Pembaca 

Pembaca dapat menambah wawasan dalam bidang etika akuntan 

profesional dan kaitannya dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Juga 

dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan 

melakukan penelitian yang lebih mendalam pada bidang kajian yang 

sama. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia 

Penelitian ini dapat dijadikan landasan ide untuk Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam menyusun dan mengeluarkan Kode Etik Akuntan 

Syariah yang merujuk pada Al-Qur’an dan Al-Hadits karena 

Akuntan Syariah harus patuh kepada kode etik berbasis nilai-nilai 

Islam. 
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b) Bagi Lembaga Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi selaku lembaga pendidikan 

peneliti dan lembaga pendidikan lainnya dapat menambah studi 

kasus terkait permasalahan yang terjadi guna menambah sumber 

pembelajaran dalam bidang akademik. 

c) Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang etika 

profesi akuntan di Indonesia maupun dalam pengetahuan Al-Qur’an 

dan Hadits. Dapat memberikan pemikiran untuk pemecahan masalah 

yang berhubungan dengan bidang kajian yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


