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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Data Responden 

 Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di 

Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mengambil matakuliah 

etika bisnis. Responden penelitian adalah mahasiswa yang telah 

mengambil matakuliah etika bisnis dan aktif sampai tahun ajaran 2016-

2017 sebanyak 372 mahasiswa. Penghitungan sampel dihitung 

menggunakan rumus slovin dengan penghitungan:  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
372

1+372  .  10%2
 = 78,8135 = 79 

Hasil dari perhitungan didapatkan sampel sebanyak 79 orang. Peneliti 

menyebar kuesioner dan berhasil kembali sebanyak 100 kuesioner.  
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

NO Karakteristik Responden 
Jumlah 

Responden 
Persentase 

1 

Jenis Kelamin 
  

Pria 38 38% 

Wanita 62 62% 

Total 100 100% 

2 

Pekerjaan 

  Belum Bekerja 85 85% 

Sudah Bekerja 15 15% 

Total 100 100% 

3 

Income 

  100.000 - 500.000 49 49% 

500.000 - 1.000.000 25 25% 

1.000.000 - 1.500.000 12 12% 

1.500.000 - 2.000.000 6 6% 

> 2.000.000 8 8% 

Total 100 100% 

 Sumber : Lampiran 2 

 Pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa pada penelitian ini 

responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 62 orang wamita dan 38 

orang pria. Pada tabel tersebut juga menunjukkan persentase 

perbandingan antara wanita dan pria yaitu sebesar 62% dan 38%.  

 Hasil pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa dari 100 responden 

yang telah mengisi kuesioner mahasiswa yang belum bekerja sebanyak 

85%  sedangkan mahasiswa yang sudah bekerja sebanyak 15%. Dari 



 

37 
 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa pada 

penelitian ini belum bekerja. 

 Karakteristik responden pada tabel 4.1 income terbagi menjadi 

lima bagian. Income disini dilihat dari pendapatan mahasiswa per bulan 

bagi yang sudah bekerja, sedangkan mahasiswa yang belum bekerja 

dilihat dari uang saku perbulannya. Mahasiswa yang memiliki income 

Rp 100.000-500.000 sebanyak 49% setara dengan 49 responden. 

Income Rp500.000-1.000.000 sebanyak 25 responden dengan 

persentase sebesar 25%. Mahasiswa dengan income Rp 1.000.000-

1.500.000 dengan persentase 12% sebanyak 12 responden. Sedangkan 

sisanya berada pada tingkat persentase 6% untuk income Rp 1.500.000-

2.000.000 dan 8% untuk income >2.000.000.  

 

4.3 Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.3.1 Hasil Pengujian Validitas  

 Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan dari 

setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner atau indikator yang 

digunakan (Imam, 2013). Pengujian ini menggunakan bantuan program 

SPSS dengan alat uji Factor Analysis. Data dikatakan valid apabila nilai 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) > 0,5 dan nilai Burtlett’s test yang 

signifikan. Berikut hasil output KMO dan Burtlett’s Test : 
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Tabel 4.2 Pengujian KMO-1 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
,785 

Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000 

Sumber : Lampiran 3.1a 

 Hasil pengujian KMO and Barlett’s Test pada tabel 4.2 

menunjukkan nilai Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) sebesar 0,785 > 0,5 dan 

nilai Barlett’s Test yang signifikan pada 0,000. Berdasarkan hasil diatas 

menunjukkan bahwa kedua asumsi tersebut telah memenuhi syarat, 

maka selanjutnya dapat melihat hasil pengelompokan pada Rotated 

Component Matrix. Berikut hasil output Rotated Component Matrix :  

 Pada tabel 4.3  menunjukkan hasil Rotated Component Matrix 

Pada tabel Rotated Cmponent Matrix, indikator yang valid pada setiap 

variabel akan berkumpul dalam satu component. Sedangkan indikator 

yang tidak valid pada component tersebut harus dihapus dan dilakukan 

pengujian ulang dengan cara yang sama. Yaitu dengan melakukan 

pengujian Kaiser-Mayer-olkin (KMO) lalu melakukan pengujian 

Rotated Component Matrix untuk kedua kalinya.  
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Tabel 4.3 Pengujian Rotated Component Matrix-1 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 

LOM1   0,801   

LOM2   0,745   

LOM3   0,764   

LOM4   0,782   

LOM5   0,782   

LOM6   0,766   

LOM7   0,628   

LOM8   0,628   

LOM9   0,668   

LOM10   0,65   

LOM11   0,682   

LOM12   0,717   

LOM13   0,699   

LOM14   0,704   

LOM15   0,71   

LOM16   0,625   

LOM17   0,597   

LOM18   0,62   

LOM19   0,582   

LOM20   0,574   

LOM21   0,536   

LOM22   0,567   

 

Indikator yang valid pada variabel Love of money (LOM) dapat 

dilihat pada component dua terdiri dari LOM1, LOM2, LOM3, LOM4, 

LOM5, LOM6, LOM7, LOM8, LOM9, LOM10, LOM11, LOM12, 

LOM13, LOM14, LOM15, LOM16, LOM17, LOM18, LOM19, 

LOM20, LOM21, dan LOM22. Selanjutnya pada variabel 

Machiavellian (MACH) indikator yang valid ada pada component tiga 

yaitu MACH1, MACH2, MACH3, MACH4, MACH5, MACH6, 
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MACH7, MACH8, MACH9, MACH10, MACH11, MACH12, 

MACH13, MACH14, MACH15, MACH16, MACH17, MACH18, dan 

MACH19.  

Component 

1 2 3 

MACH1     0,641 

MACH2     0,663 

MACH3     0,646 

MACH4 0,666   0,525 

MACH5 0,693   0,526 

MACH6     0,643 

MACH7     0,614 

MACH8     0,61 

MACH9     0,614 

MACH10 0,615   0,506 

MACH11 0,497   0,581 

MACH12 0,636   0,55 

MACH13     0,595 

MACH14 0,534   0,577 

MACH15     0,587 

MACH16 0,661   0,472 

MACH17 0,687   0,44 

MACH18 0,546   0,477 

MACH19     0,606 

MACH20 0,555     

 

Sedangkan untuk variabel Perilaku tidak etis (PTE) indikator yang valid 

terlihat pada component satu : PTE1, PTE2, PTE3, PTE4, PTE6, PTE7, PTE8, 

PTE9, PTE10, PTE11, PTE12, PTE13, PTE14, dan PTE15. Sedangkan untuk 

indikator MACH20 dan PTE5 merupakan indikator yang tidak valid. 
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  Component  

  1 2 3 

PTE1  0,727   

PTE2  0,727   

PTE3  0,834   

PTE4  0,686   

PTE5     

PTE6  0,708   

PTE7  0,58   

PTE8  0,746   

PTE9  0,795   

PTE10  0,761   

PTE11  0,657   

PTE12  0,78   

PTE13  0,833   

PTE14  0,828   

PTE15  0,718   

 

Oleh sebab itu indikator tersebut harus dihapus atau dieliminasi dan 

selanjutnya melakukan pengujian ulang dengan cara yang sama untuk 

mendapatkan indikator-indikator yang valid yang berada dalam satu 

component. Berikut hasil output pengujian KMO dan Bartlett’s Test 

kedua : 

Tabel 4.4 Pengujian KMO-2 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
,794 

Bartlett's Test of Sphericity Sig. ,000 

  Sumber : Lampiran 3.1b  

KETERANGAN : 

LOM 
Love of 
Money 

MACH Machiavellian 

PTE 
Perilaku 
Tidak Etis 
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Hasil pengujian Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kedua pada tabel 4.4 

ini dapat dilihat nilai KMO tetap lebih besar dari 0,5. KMO 0,794 > 0,5 

dan nilai Bartlett’s Test tetap signifikan pada 0,000. Setelah kedua 

asumsi tersebut terpenuhi, selanjutnya melihat kembali pada tabel 

Rotated Component Matrix  pada pengujian kedua. Berikut hasil output 

Rotated Component Matrix pada pengujian kedua : 

 

Tabel 4.5 Pengujian Rotated Component Matrix-2 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 

LOM1   0,801   

LOM2   0,746   

LOM3   0,764   

LOM4   0,782   

LOM5   0,782   

LOM6   0,764   

LOM7   0,628   

LOM8   0,63   

LOM9   0,668   

LOM10   0,649   

LOM11   0,68   

LOM12   0,718   

LOM13   0,7   

LOM14   0,704   

LOM15   0,712   

LOM16   0,627   

LOM17   0,597   

LOM18   0,621   

LOM19   0,583   

LOM20   0,575   

LOM21   0,537   

LOM22   0,568   
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Component 

1 2 3 

MACH1 
  

0,652 

MACH2 
  

0,661 

MACH3 
  

0,656 

MACH4 0,67 
 

0,516 

MACH5 0,695 
 

0,516 

MACH6 
  

0,652 

MACH7 
  

0,62 

MACH8 
  

0,62 

MACH9 
  

0,622 

MACH10 0,614 
 

0,493 

MACH11 0,502 
 

0,569 

MACH12 0,637 
 

0,535 

MACH13 
  

0,607 

MACH14 0,535 
 

0,567 

MACH15 
  

0,598 

MACH16 0,665 
 

0,458 

MACH17 0,69 
 

0,427 

MACH18 0,55 
 

0,463 

MACH19 
  

0,604 

 

 Hasil pengujian Rotated Component Matrix kedua pada tabel 4.5 

ini menunjukkan bahwa semua indikator di setiap variabel berada pada 

satu component yang sama. Indikator yang valid untuk variabel love of 

money (LOM) berkumpul pada component dua yaitu LOM1, LOM2, 

LOM3, LOM4, LOM5, LOM6, LOM7, LOM8, LOM9, LOM10, 

LOM11, LOM12, LOM13, LOM14, LOM15, LOM16, LOM17, 

LOM18, LOM19, LOM20, LOM21, dan LOM22. Selanjutnya pada 

variabel machiavellian yang valid dilihat pada MACH1, MACH2, 

MACH3, MACH4, MACH5, MACH6, MACH7, MACH8, MACH9, 
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MACH10, MACH11, MACH12, MACH13, MACH14, MACH15, 

MACH16, MACH17, MACH18, dan MACH19.  

  
Component 

1 2 3 

PTE1 0,727     

PTE2 0,728     

PTE3 0,835     

PTE4 0,69     

PTE6 0,71     

PTE7 0,58     

PTE8 0,751     

PTE9 0,797     

PTE10 0,761     

PTE11 0,657     

PTE12 0,779     

PTE13 0,836     

PTE14 0,829     

PTE15 0,718     

 

Variabel perilaku tidak  etis indikator yang valid juga berkumpul 

pada satu component  yakni pada component satu terdiri dari PTE1, 

PTE2, PTE3, PTE4, PTE6, PTE7, PTE8, PTE9, PTE10, PTE11, 

PTE12, PTE13, PTE14, dan PTE15. Setelah semua indikator setiap 

variabel berkumpul dalam satu component, maka dapat dikatakan 

bahwa pengujian ini dinyatakan valid dan dapat melakukan pengujian 

selanjutnya.  
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4.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi data 

atau kehandalan dari setiap instrumen penelitian di setiap variabel 

(Monic, 2013). Pada pengujian ini, variabel dapat dikatakan reliabel 

apabila nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,5. Berikut hasil output 

pada pengujian Reliabilitas : 

Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas 

Variabel 

Cronbach's 

Alpha 

Hasil 

Love of money 0,944 Reliabel 

Machiavellian 0,926 Reliabel 

Perilaku tidak etis 0,947 Reliabel 

  Sumber : Lampiran 3.2 

 Berdasarkan pada tabel 4.6 , nilai cronbach’s alpha pada variabel 

love of money sebesar 0,944, machiavellian sebesar 0,926, dan perilaku 

tidak etis sebesar 0,947. Ke-tiga variabel tersebut memiliki nilai 

cronbach alpha berada diatas 0,5 maka semua variabel pada penelitian 

ini dapat dikatakan reliabel dan layak untuk digunakan.  
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4.4 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah alat yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dari data penelitian dengan tujuan untuk melihat jawaban 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada setiap 

variabel. Pada pengujian ini menggunakan kisaran teoritis 1-5 dengan 

tiga kategori yakni kategori rendah, sedang, maupun tinggi. Berikut 

hasil output pengujian Descriptive Statistics : 

 Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel 

Sumber : Lampiran 4 

 Pengujian descriptive statistics diatas menunjukkan nilai mean 

pada variabel love of money sebesar 3,1269 yakni masuk kedalam 

kategori sedang. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa responden 

cukup memiliki sifat love of money. Selain itu, variabel machiavellian 

juga masuk kedalam kategori sedang yakni dengan nilai mean sebesar 

Descriptive Statistics 

Variabel Mean 
Kisaran 

Teoritis 

Kategori 

Keterangan 
Rendah Sedang Tinggi 

Love of money 3,1269 1 – 5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Machiavellian 2,9810 1 – 5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Perilaku Tidak Etis 2,7306 1 – 5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Income 1,9900 1 – 5 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Rendah 
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2,9810. Yang artinya bahwa responden memiliki sifat love of money 

yang cukup. Pada variabel perilaku tidak etis menunjukkan nilai mean 

sebesar 2,7306 yakni masuk kedalam kategori sedang. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa responden cukup memiliki perilaku tidak etis. 

Sedangkan pada variabel income menunjukkan nilai mean sebesar 

1,9900 yakni berada pada kategori rendah. 

 

4.5 Analisis Measurment Model 

Tabel 4.8 Notes for Model 

    Sumber : Lampiran 7 

Pada pengujian measurement model, sampel moments dan 

parameters to be estimated memiliki nilai yang sama yakni sebanyak 

10. Sehingga didapatkan hasil degrees of freedom sebesar 0. Oleh 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 10 

Number of distinct parameters to be estimated: 10 

Degrees of freedom (10 - 10): 0 

  
Result (Default Model) 

Minimum was achieved 

Chi-square 0,000 

Degrees of freedom 0 

Probability level cannot be computed 
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karena degree of freedom 0, maka tingkat probabilitas tidak dapat 

dihitung.  

4.6 Analisis Uji Goodness-of-fit-Model 

 Goodness-of-fit mengukur kesesuaian input obsevasi atau 

sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari 

model yang diajukan (proposed model) oleh Imam Ghozali (2013). Ada 

tiga jenis ukuran goodness-of-fit : (1) absolute fit measure, (2) 

incremental fit measure, dan (3) parsimonius fit measure. Berikut hasil 

output goodness-of-fit :   

Tabel 4.9 Goodness of Fit 

Keterangan 
Default 

Model 

Saturated 

Model 

Independence 

Model 
Kriteria Hasil 

GFI 1 1 0,842 
0 sampai 

1,0 
Fit 

NFI 1 1 0 
0 sampai 

1,0 
Fit 

CFI 1 1 0 
0 sampai 

1,0 
Fit 

IFI 1 1 0 
0 sampai 

1,0 
Fit 

PRATIO 0 0 1 
0 sampai 

1,0 
Fit 

PNFI 0 0 0 
0 sampai 

0,9 
Fit 

PCFI 0 0 0 
0 sampai 

1,0 
Fit 

Sumber : Lampiran 8 
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 Pada tabel 4.9  menunjukkan nilai GFI 1 yang berada pada rentang 

nilai yang diharapkan yakni 0 sampai 1,0. Dengan demikian 

pengukuran GFI dikatakan fit. GFI masuk kedalam kategori 

pengukuran absolute fit measure yang mengukur model fit secara 

keseluruhan (baik model struktural maupun model pengukuran secara 

bersama).  

Selain GFI, indeks pengukuran lainnya yang dikatakan fit yaitu 

NFI, CFI, dan IFI pada kategori incremental fit measure. Kategori ini 

merupakan pengukuran yang membandingkan proposed model dengan 

baseline model yang sering disebut null model. Nilai ketiga indeks 

pengukuran tersebut sebesar 1 yakni sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan yaitu 0 sampai 1. Dengan demikian NFI, CFI, dan IFI 

dikatakan fit.  

Kelompok pengukuran yang terakhir pada pengujian goodness-of-

fit ini adalah  PRATIO, PNFI, dan PCFI yang masuk kedalam kategori 

parsimonius fit measure. Parsimonius fit measure merupakan 

pengukuran yang menghubungkan goodness-of-fit model dengan 

sejumlah koefisien estimasi yang diperlukan untuk mencapai level fit. 

Ketiga indeks tersebut menunjukkan hasil pengukuran yang sama yakni 

hasil yang fit, karena nilai PRATIO, PNFI, dan PCFI berada pada 

kriteria 0 sampai 1 yakni masing-masing bernilai 0.  
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4.7  Pengujian Hipotesis 

 Setelah kriteria pada goodness-of-fit dapat terpenuhi, selanjutnya 

dapat melakukan analisis pengujian hipotesis.  Pada pengujian ini 

menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) dengan program 

aplikasi AMOS. Berikut hasil output Regression Weight :  

Tabel 4.10 Regression Weight 

Keterangan Estimate S.E. C.R. P 

Love of money → Perilaku tidak etis -0,307 0,087 -3,539 *** 

Love of money → Machiavellian -0.215 0,075 -2,859 0,004 

Machiavellian → Perilaku tidak etis 0,335 0,112 3,002 0,003 

Income → Love of money -0,041 0,053 -0,765 0,444 

Income → Machiavellian -0,022 0,040 -0,558 0,577 

Income → Perilaku tidak etis -0,036 0,045 -0,802 0,423 

Sumber : Lampiran 9 

H1 : Love of Money Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis  

 Hipotesis pertama memiliki nilai probabilitas 0,000. Artinya nilai P 

< 0,1. Ini menunjukkan bahwa hipotesis love of money terhadap 

perilaku tidak etis dapat diterima. Artinya love of money berpengaruh 

terhadap perilaku tidak etis. Semakin tinggi tingkat love of money yang 

dimiliki seseorang maka dia akan semakin berperilaku tidak etis. Hal ini 

terjadi karena uang sangat dibutuhkan oleh semua orang baik laki-laki 

maupun perempuan. 
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H2 : Love of Money Berpengaruh Terhadap Machiavellian 

 Hipotesis love of money terhadap machiavellian memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

love of money terhadap machiavellian dapat diterima, karena nilai P < 

0,1.  Oleh sebab itu hipotesis kedua ini love of money berpengaruh 

terhadap machiavellian. Love of money dapat menyebabkan seseorang 

untuk melakukan strategi khusus demi memperoleh uang. 

H3 : Machiavellian Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis  

 Hipotesis ketiga ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis ini dapat diterima, karena nilai P < 0,1. 

Artinya terdapat pengaruh antara machiavellian terhadap perilaku tidak 

etis. Hal ini disebabkan karena sebagian mahasiswa lebih menyukai 

untuk tidak mengikuti prosedur atau aturan yang ada, mahasiswa lebih 

suka melewati jalan pintas yang dapat merugikan mahasiswa itu sendiri. 

H4 : Income Berpengaruh Terhadap Love of Money 

 Income terhadap love of money menunjukkan nilai sebesar 0,444 > 

0,1. Artinya bahwa hipotesis ini tidak dapat diterima, karena tidak 

terdapat pengaruh antara income terhadap love of money.  

H5 : Income Berpengaruh Terhadap Machiavellian 

 Nilai probabilitas pada hipotesis kelima ini sebesar 0,577. Ini 

menunjukkan bahwa hipotesis income terhadap machiavellian tidak 
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dapat diterima, karena nilai P > 0,1. Artinya bahwa income tidak 

berpengaruh terhadap machiavellian.  

H6 : Income Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis   

 Income terhadap perilaku tidak etis menunjukkan nilai 0,423 > 0,1. 

Artinya bahwa hipotesis ini tidak dapat diterima, karena tidak terdapat 

pengaruh antara income terhadap perilaku tidak etis.   

 

4.8 Pembahasan 

Pada hipotesis pertama terdapat pengaruh antara love of money 

terhadap perilaku tidak etis karena memiliki nilai probabilitas kurang 

dari 0,1 yakni sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. 

Semakin tinggi tingkat love of money yang dimiliki seseorang maka dia 

akan semakin berperilaku tidak etis. Hal ini terjadi karena uang sangat 

dibutuhkan oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Sedikit 

banyaknya kebutuhan seseorang terhadap uang berhubungan langsung 

dengan kebiasaan hidup seseorang tanpa melihat etika yang ada. 

Mahasiswa yang menganggap uang itu penting memiliki perilaku tidak 

etis yang tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak 

menganggap uang sebagai hal yang penting. Ini disebabkan apabila 

seseorang yang memiliki sikap love of money tinggi, maka dia akan 

berusaha melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya 

dengan menghiraukan etika yang ada. Hubungan antara love of money 
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terhadap perilaku tidak etis ini didukung oleh penelitian Tang dan Chiu 

(2003) yang berpendapat bahwa love of money yang dimiliki seseorang 

berpengaruh terhadap perilaku tidak etis.   

Hipotesis ke dua pengaruh love of money terhdap machiavellian. 

Pada hipotesis tersebut terdapat pengaruh antara love of money 

terhadap machiavellian karena nilai probabilitas kurang dari 0,1 yakni 

sebesar 0,004. Dengan demikian hipotesis 2 ini diterima. Hal ini 

didukung oleh faktor ingin kaya yang merupakan faktor terkuat dalam 

skala love of money (Tang dan Chiu,2003). Love of money dapat 

menyebabkan seseorang untuk melakukan strategi khusus demi 

memperoleh uang. Oleh sebab itu, tingginya keinginan seseorang untuk 

mendapatkan/ memperoleh uang dengan cepat dan mudah membuat 

seseorang tersebut melakukan strategi khusus yang dapat membawanya 

mencapai keinginannya tersebut. 

Hipotesis ke tiga pengaruh machiavellian terhadap perilaku tidak 

etis. Pada hipotesis ke-tiga ini terdapat pengaruh antara machiavellian 

terhadap perilaku tidak etis, karena nilai probabilitas kurang dari 0,1 

yakni sebesar 0,003. Dengan demikian hipotesis 3 ini diterima, karena 

semakin tinggi tingkat machiavellian seseorang, maka dia akan semakin 

berperilaku tidak etis. Hal ini disebabkan karena sebagian mahasiswa 

lebih menyukai untuk tidak mengikuti prosedur atau aturan yang ada, 

mahasiswa lebih suka melewati jalan pintas yang dapat merugikan 

mahasiswa itu sendiri. Selain itu tingginya perilaku tidak etis pada diri 
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mahasiswa, juga disebabkan ketika mereka dihargai dalam melakukan 

perilaku tidak etis tersebut. Contoh yang sering dilakukan oleh 

mahasiswa adalah dengan memanipulasi uang kuliahnya.  

Hipotesis ke empat pengaruh income terhadap love of money. Pada 

hipotesis ini tidak terdapat pengaruh antara income terhadap love of 

money. Nilai yang dimiliki pada hipotesis ini sebesar 0,444 > 0,1 

sehingga hipotesis 4 ini ditolak. Hal ini disebabkan karena mahasiswa 

baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja memiliki income yang 

berbeda-beda yang dapat mempengaruhi kecintaannya terhadap uang.   

Hipotesis ke lima pengaruh antara income terhadap machavellian. 

Pada hipotesis ke lima ini tidak terdapat pengaruh antara income 

terhadap machiavellian karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,1 yaitu 

sebesar 0,577. Dari hasil tersebut dikatakan bahwa hipotesis 5 ini tidak 

dapat diterima. Tinggi rendahnya income yang dimilki oleh mahasiswa  

tidak mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap perilaku machiavellian. 

Selain itu baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan yang memiliki 

income lebih tinggi cenderung akan melakukan tindakan machiavellian 

yakni dengan melakukan strategi-strategi khusus dalam mencapai 

tujuannya. Begitu juga dengan mahasiswa yang sudah bekerja, dia akan 

melakukan strategi khusus untuk memeproleh keuntungan yang lebih 

dalam pekerjaannya.  

Hipotesis ke enam pengaruh antara income terhadap perilaku tidak 

etis. Pada hipotesis ini tidak terdapat pengaruh antara income terhadap 
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perilaku tidak etis Hipotesis terakhir ini berada pada nilai signifikan 

diatas 0,1 yaitu sebesar 0,423. Dengan demikian hipotesis 6 ditolak. 

Tinggi rendahnya pendapatan yang didapatkan tidak akan berpengaruh 

terhadap perilakunya. Mahasiswa dengan pendapatan rendah ataupun 

tinggi, baik yang sudah bekerja atau belum bekerja akan melakukan 

berbagai cara untuk memenuhi keinginanya dengan mengabaikan 

atauran yang ada. 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 sampel, 15% dari 100 

sampel yang diperoleh merupakan mahasiswa yang sudah bekerja dan 

yang sudah memiliki income, sedangkan 85% sampel belum bekerja 

yang artinya mahasiswa belom memiliki income, karena uang saku 

yang diperoleh mahasiswa tidak bisa disebut sebagai income. Dilihat 

pada tabel independent sampel t-test nilai sig(2-tailed) 0,000 kurang 

dari 0,1  yang artinya bahwa terdapat perbedaan antara mahasiswa yang 

sudah bekerja dan yang belum bekerja  Sehingga pada hipotesis ke 4, 

5,dan 6 ditolak karena income tidak berpengaruh terhadap love of 

money, machiavellian, dan perilaku tidak etis.   

 

 

 

 

 

 


