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ABSTRAKSI

Elly  Sundari, 00322082, Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan

Terhadap Etika Bisnis, Akuntansi, FE-UMG, Agustus 2006

Pada dasarnya setiap kegiatan ekonomi selalu mengandung aspek etika bisnis.
Etika bisnis dilihat sebagai suatu tatanan yang berbicara atau menyoroti prilaku
manusia, dalam bidang profesi  yang berupa bisnis dan manajemen.  Dimasa
depan profesi akuntan Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat
dalam menjalankan profesinya dikarnakan pengaruh era globalisasi yang semakin
ketat untuk itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak
diperlukan.  Baik buruknya prilaku bisnis kita sedikit banyak ditentukan oleh
tingkat ketaqwaan iman kita terhadap Tuhan, tingkat profesi pendidikan dinegara
kita.

Skripsi ini mencoba mengetahui bagaimana persepsi akuntan yang dibatasi
oleh akuntan publik, akuntan pendidik terhadap etika bisnis yang akan menjadi
pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, dan persepsi
mahasiswa akuntansi yang dibatasi oleh mahasiswa UNMU Gresik yang kelak
mereka akan menjadi seorang akuntan.  Tujuan skripsi ini adalah mengetahui
sejauh mana persepsi akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis, baik
dari segi bidang umum, bidang  keagamaan dan bidang auditing, perolehan data
dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner, setelah itu dilakukan pengujian
hipotesis melalui uji Oneway Anova dengan perhitungannya dilakukan dengan
bantuan program SPSS for windows pada computer.

Dari hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada
perbedaan persepsi antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa
akuntansi terhadap etika bisnis dari segi bidang umum, keagamaan dan auditing.


