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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Dalam penelitian ini, responden yang digunakan adalah mahasiswa dari 

berbagai universitas. Responden yang digunakan memiliki rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 

Sampel Penelitian 

Obyek Penelitian 
Kuesioner yang 

disebar 

Kuesioner yang 

dapat diolah 
Persentase 

Universitas 

Berbasis Agama 
66 63 

51% 

Universitas 

Berbasis Nasional 
65 61 

49% 

Total 131 124 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 131 kuesioner yang disebar 

hanya 124 kuesioner saja yang dapat diolah. Hal ini dikarenakan 7 kuesioner yang 

didapat tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel penelitian. 

4.2. Statistik Deskriptif 

 Berikut merupakan hasil pengolahan statistik deskriptif dari responden yang 

didapat dalam penelitian ini: 
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4.2.1. Mahasiswa Universitas Berbasis Agama 

Berikut merupakan hasil pengujian statistik deskriptif responden yang berasal 

dari universitas berbasis agama: 

Tabel 4.2. 

Statistik deskriptif responden universitas berbasis agama 

Mahasiswa Universitas Berbasis Agama 

Keterangan jumlah persentase 

Angkatan 

1. >2013 19 30.2 

2. 2013 27 42.9 

3. <2013 17 27.0 

IPK 

1. <2.00 0 0 

2. 2.00-3.00 41 65.1 

3. >3.00 22 34.9 

Nilai 

1. A 16 25.4 

2. AB 25 39.7 

3. B 17 27 

4. BC 4 6.3 

5. C 1 1.6 

6. CD 0 0 

7. D 0 0 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 

Tabel 4.2. diatas menjelaskan bahwa dari 63 data responden yang didapat dari 

segi angkatan, sebagian responden terdapat pada angkatan 2013 yaitu sebesar 42.9% 

atau 27 responden. Responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki nilai 

indeks prestasi kumulatif 2.00-3.00 dengan persentase 65.1 atau sebanyak 41 

mahasiswa. Mahasiswa dari universitas berbasis agama, memiliki jumlah 25 
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mahasiswa atau sebesar 39.7% dengan nilai etika bisnis AB yang memiliki jumlah 

terbanyak. 

4.2.2. Mahasiswa Universitas Berbasis Nasional 

Berikut merupakan hasil pengujian statistik deskriptif responden yang berasal 

dari universitas berbasis nasional: 

Tabel 4.3. 

Statistik deskriptif responden universitas berbasis nasional 

Mahasiswa Universitas Berbasis Nasional 

Keterangan jumlah persentase 

Angkatan 

1. >2013 18 29.5 

2. 2013 31 50.8 

3. <2013 12 19.7 

IPK 

1. <2.00 0 0 

2. 2.00-3.00 9 14.8 

3. >3.00 52 85.2 

Nilai 

1. A 46 75.4 

2. AB 0 0 

3. B 15 24.6 

4. BC 0 0 

5. C 0 0 

6. CD 0 0 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel 4.3. diatas, dijelaskan bahwa responden yang berasal dari 

universitas berbasis nasional sebesar 50,8% atau 31 mahasiswa merupakan 

angkatan 2013.  Nilai etika bisnis dan indeks prestasi kumulatif pada 

mahasiswa yang berasal dari universitas berbasis nasional memiliki nilai yang 
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tinggi yaitu dengan 85.2% atau sebanyak 52 mahasiswa memiliki nilai indeks 

prestasi kumulatif diatas 3,00 dan sebesar 75,4% atau sebanyak 46 mahasiswa 

memiliki nilai etika bisnis A.  

4.2.3. Deskriptif Statistik Variabel 

Tabel 4.4. 

Statistik Deskriptif 

Variabel kisaran 

teoritis 

kisaran 

aktual 
mean 

rentang skala 
Keterangan 

rendah sedang tinggi 

Earning 

Management 
1-5   1-5 3.22 1-2.33  2.34-3.66  3.67-5   Sedang 

Misstate  4-20  10-20 16.43  4-9.33 9.34-14.66  14.67-20   Tinggi 

Disclosure  3-15  5-15 12.59 3-7 7.01-11 11.01-15  Tinggi 

Cb  2-10  2-9 6.62 2-4.66 4.67-7.32 7.33-10  Sedang 

Responsibility  2-10  4-10 8.28 2-4.66 4.67-7.32 7.33-10  Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel 4.4. diatas, dijelaskan bahwa variabel earning management 

memiliki rata-rata sebesar 3.22 dan dapat disimpulkan dari rentang skala rata-rata 

diantara 2.34-3.66 bahwa rata-rata tersebut memiliki kategori sedang. Hal ini 

membuktikan bahwa responden wajar untuk melakukan praktik manajemen laba. 

Melihat bahwa praktik manajemen laba boleh dilakukan, namun sesuai dengan aturan 

akuntansi yang ada. Variabel misstate memiliki rata-rata 16,43 dengan kategori 

tinggi, hal ini dapat diartikan bahwa responden tidak setuju dengan melakukan salah 

saji pada laporan keuangan. Hal ini juga terjadi pada variabel disclosure dimana 

variabel ini memiliki rata-rata 12,59 yang masuk kedalam kategori tinggi, namun hal 



45 
 

 

ini menjelaskan bahwa penyusunan informasi sensitif dalam laporan keuangan 

merupakan hal yang wajib dilakukan. 

Pada variabel cost-benefit memiliki rata-rata dengan kategori sedang. Rata-

rata ini menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan cost-benefit penyusunan 

laporan keuangan merupakan hal yang wajar dilakukan. Variabel responsibility 

memiliki rata-rata dengan kategori tinggi yang berarti tanggung jawab pada 

penyusunan laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dan wajib 

dilaksanakan. 

4.3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Hasil Pengujian Validitas 

Uji validitas menurut Ghozali (2011:52) digunakan sebagai alat untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban 

responden yang dapat diolah, berikut merupakan hasil pengujian validitas 

pada setiap item pertanyaan dimana pengujian validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel:  

Perhitungan r tabel pada penelitian ini 

Df (Degree of freedom) = n – 2 

    =124 – 2 

= 122 (0,176) 
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Tabel 4.5. 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Item Pertanyaan r hitung r table Keterangan  

Misstate  

1 0,268 

0,176 

Valid 

2 0,356 Valid 

3 0,364 Valid 

4 0,269 Valid 

Disclosure  

5 0,319 

0,176 

Valid 

6 0,400 Valid 

7 0,328 Valid 

Cost-Benefit 
8 0,485 

0,176 
Valid 

9 0,485 Valid 

Resposibility 
10 0,351 

0,176 
Valid 

11 0,351 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan 

kuesioner memiliki r hitung > r tabel (0,176) sehingga seluruh pertanyaan 

dinyatakan valid. 

4.3.2. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Menurut (Palupi et al., 2013) pengujian reliabilitas digunakan untuk 

mengukur ketetapan kuesioner, kuesioner dinyatakan reliable jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu.Berdasarkan 

hasil jawaban responden yang dapat diolah, berikut pengujian reliabel tiap 

variabel pertanyaan: 
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Tabel 4.6. 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Misstate 0,515 Reliabilitas Moderat 

Disclosure 0,536 Reliabilitas Moderat 

Cost-benefit 0,653 Reliabilitas Moderat 

Responsibility 0,519 Reliabilitas Moderat 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan seluruh variabel memiliki 

cronbach alpha > dari 0,5 maka seluruh variabel dalam penelitian ini 

dinyatakan reliable. 
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4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Earning Management 

Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis mengenai earning management: 

Tabel 4.7. 

Hasil Pengujian Hipotesis Earning Management 

Responden Mean Standard Deviasi t Sig 

Universitas Berbasis 

Agama 

3,30 0,944 1,007 0,316 

Universitas Berbasis 

Nasional 

3,13 0,939 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas, nilai signifikansi yang didapat dari hasil pengujian tersebut 

sebesar 0,316 > 0,05. Nilai siginfikansi lebih besar dari alpha yang ditetapkan, maka 

variabel earning management dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dijelaskan bahwa 

tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dari universitas berbasis agama 

dan mahasiswa dari universitas berbasis nasional mengenai earning management 

(manajemen laba). 
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Tabel 4.8. 

Hasil Pengujian Independent t-test IPK Mahasiswa Universitas Berbasis Agama 

IPK 
Jumlah 

Mean 
Standard 

Deviasi 
t Sig 

2.00-3.00 41 3.19 0.900 
-1.227 0.225 

>3.00 22 3.50 1.011 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Penolakan hipotesis juga dapat dilihat dari compare means 

karakteristik responden dalam memberikan jawaban atas kasus earning 

management. Dari rata-rata yang didapat atas jawaban responden mahasiswa 

universitas berbasis agama terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. Dilihat dari IPK responden menunjukkan rata-rata responden 

termasuk kategori sedang yang mengartikan bahwa earning management 

dianggap wajar untuk dilakukan. Sebagian besar responden mahasiswa 

universitas berbasis agama memiliki IPK 2.00-3.00 dengan rata-rata dibawah 

IPK >3.00 yang berarti sebagian besar responden lebih menolak praktik 

manajemen laba. 

Tabel 4.9. 

Hasil Pengujian Independent t-test IPK Mahasiswa Universitas Berbasis 

Nasional 

IPK 
Jumlah 

Mean 
Standard 

Deviasi 
t Sig 

2.00-3.00 9 2.88 0.927 
-0.836 0.407 

>3.00 52 3.17 0.943 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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 Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara jawaban pertanyaan earning management pada responden IPK 2.00-

3.00 dan responden IPK >3.00. Hal ini dilihat dari nilai sig yang memiliki nilai diatas 

0.05. Sebagian besar responden mahasiswa universitas berbasis nasional memiliki 

IPK >3.00 dengan rata-rata responden lebih tinggi dari 2.00-3.00 yang berarti 

sebagian besar responden mahasiswa universitas berbasis nasional lebih mendukung 

praktik manajemen laba. 

4.4.2. Misstate 

Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis pada variabel misstate: 

 

Tabel 4.10. 

Hasil Pengujian Hipotesis Misstate 

Responden Mean Standard 

Deviasi 

T Sig 

Universitas Berbasis Agama 16,03 2,132 -2,628 0,010 

Universitas Berbasis 

Nasional 

16,84 1,098 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Misstate memiliki nilai signifikansi lebih kecil dibanding alpha yang 

ditentukan, yaitu sebesar 0,01<0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis variabel ini diterima. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 
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persepsi antara mahasiswa dari universitas berbasis agama dan mahasiswa 

dari universitas berbasis nasional mengenai misstate (salah saji). 

4.4.3. Disclosure 

 Dibawah ini merupakan tabel hasil pengujian hipotesis pada variabel 

disclosure, berikut hasil perhitungan pengujian hipotesis tersebut: 

Tabel 4.11. 

Hasil Pengujian Hipotesis Disclosure 

Responden Mean Standard Deviasi T Sig 

Universitas Berbasis 

Agama 

12,21 1,557 -3,319 0,001 

Universitas Berbasis 

Nasional 

12,98 0,975 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel disclosure 

lebih rendah dari alpha yang ditentukan, yaitu sebesar 0,001<0,05. Oleh 

karena itu, hipotesis disclosure dalam penelitian ini dinyatakan diterima. 

Hipotesis diterima memiliki arti bahwa terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa dari universitas berbasis agama dan mahasiswa yang berasal dari 

universitas berbasis nasional mengenai disclosure (pengungkapan informasi 

sensitif). 
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4.4.4. Cost-Benefit 

Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis dari variabel cost-benefit: 

Tabel 4.12. 

Hasil Pengujian Hipotesis Cost-Benefit 

Responden Mean Standard Deviasi T Sig 

Universitas Berbasis 

Agama 

5,86 1,595 -6,882 0,000 

Universitas Berbasis 

Nasional 

7,41 0,761 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari data yang ada di tabel, menunjukan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil 

dari alpha (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis cost-benefit dalam 

penelitian ini diterima. Hipotesis diterima menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

antara mahasiswa yang berasal dari universitas berbasis agama dan mahasiswa yang 

berasal dari universitas berbasis nasional mengenai cost-benefit. 
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4.4.5. Responsibility 

Tabel dibawah ini menjelaskan hasil pengujian hipotesis variabel 

responsibility, berikut hasil pengujian hipotesis: 

Tabel 4.13. 

Hasil Pengujian Hipotesis Responsibility 

Responden Mean Standard Deviasi T Sig 

Universitas Berbasis 

Agama 

7,86 1,435 -4,029 0,000 

Universitas Berbasis 

Nasional 

8,72 0,878 

Sumber: data primer yang diolah, 2016 

Hasil pengujian hipotesis yang telah dijabarkan dalam tabel, menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05 yang merupakan alpha dalam pengujian 

tersebut. Dapat disimpulkan hipotesis responsibility dalam penelitian ini diterima. 

Hal ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dari 

universitas berbasis nasional dan mahasiswa yang berasal dari universitas berbasis 

agama mengenai responsibility (tanggung jawab). 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Uji hipotesis 1 (Earnings Management) 

Hasil pengujian hipotesis pertama diatas menunjukkan nilai signifikansi diatas 

alpha sehingga dapat disimpulkan hipotesis mengenai earning management ditolak. 
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Earnings Management merupakan suatu tindakan manipulatif yang disengaja dengan 

suatu tujuan tertentu, hal ini disampaikan oleh (Ahadiat & Hefzi, 2012) dalam 

(Ajward & Kelum, 2015). Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, manajemen laba 

dapat dilakukan dengan mengubah angka-angka didalam laporan keuangan dengan 

menambah atau mengurangi angka-angka didalam laporan keuangan. Didalam 

penelitian Agnes Utari Widyaningdyah (2001) menurut Anthony dan Govindarajan 

(1995) teori agensi berasumsi bahwa setiap individu memikirkan kepentingan diri 

sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari masing-masing yang dikerjakan. Dengan 

ingin mendapatkan keutungan, maka setiap individu mendukung praktik manajemen 

laba sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pengujian pada variabel 

earning management tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa 

yang berasal dari universitas berbasis agama dan mahasiswa yang berasal dari 

universitas berbasis nasional mengenai praktik manajemen laba. Hasil ini 

bertentangan dengan penelitian Wardiani (2014) yang menyebutkan bahwa terdapat 

perbedaan antar mahasiswa yang berbeda universitas. Berdasarkan tabel 4.7. secara 

rata-rata antara mahasiswa berbasis agama dan mahasiswa berbasis nasional memiliki 

perbedaan yang tidak jauh sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

variabel manajemen laba (earning management). Dapat dilihat pada hasil compare 

means jawaban responden terhadap variabel earning management pada tabel 4.8. 

bahwa universitas berbasis agama sebagian besar responden memiliki IPK 2.00-3.00 

dengan rata-rata yang lebih rendah dari yang memiliki IPK 3.00 yang diartikan bahwa 

mahasiswa dengan IPK rendah pada mahasiswa universitas berbasis agama lebih 
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menolak penundaan pada kasus manajemen laba, sehingga IPK tidak memperkuat 

perilaku etis pada mahasiswa tersebut. Dari tabel 4.9. dapat dilihat bahwa sebagian 

besar responden mahasiswa universitas berbasis nasional terdapat pada IPK >3.00 

dengan rata-rata yang lebih tinggi dari IPK 2.00-3.00 yang berarti lebih mendukung 

praktik manajemen laba. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingginya IPK 

tidak mempengaruhi perilaku etis mahasiswa. Hal ini tidak didukung oleh penelitian 

Dwi & Susilawati (2012) yang menyatakan bahwa IPK mempengaruhi perilaku etis, 

semakin tinggi IPK semakin berperilaku etis. Pada penelitian ini mahasiswa dengan 

IPK yang tinggi memiliki rata-rata jawaban lebih rendah, yang berarti memiliki etika 

yang lebih rendah dibanding mahasiswa dengan IPK rendah, hal ini disebabkan oleh 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mahasiswa tersebut. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Ayu (2013) mahasiswa yang memiliki IPK tinggi namun tidak 

bersikap etis dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual seperti 

kepribadian dari masing-masing mahasiswa tersebut. 

4.5.2. Uji hipotesis 2 (Misstate) 

Hasil pengujian hipotesis kedua, Misstate memiliki nilai signifikansi lebih 

kecil dibanding alpha yang ditentukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis variabel ini diterima. Misstate merupakan praktik salah saji dengan 

menghilangkan informasi-informasi tertentu pada sebuah laporan keuangan. 

Hipotesis didukung dengan teori atribusi dimana menurut Thoha (1983) atribusi 

merupakan suatu proses mencari sebab-sebab perilaku orang lain, penilaian ini 
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didasarkan oleh persepsi mereka sehingga penilaian tersebut dapat berbeda-beda 

menurut persepsi masing-masing.  Kustono (dalam Maulina, 2011), menyebutkan 

bahwa setiap perguruan tinggi memiliki karakter yang berbeda sehingga dapat 

menimbulkan pola pikir yang berbeda. Hipotesis ini diterima dengan didukung oleh 

penelitian Wardiani (2014) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara 

mahasiswa yang berbeda universitas. Hipotesis diterima berarti bahwa terdapat 

perbedaan antara mahasiswa akuntansi yang berasal dari universitas berbasis agama 

dan universitas berbasis nasional terhadap salah saji (misstate) penyusunan laporan 

keuangan. Terdapat perbedaan ini dapat pula dilihat dari rata-rata masing masing 

universitas yaitu dengan nilai 16,03 pada universitas berbasis agama dan 16,84 pada 

universitas berbasis nasional. Dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

universitas berbasis nasional memiliki rata-rata yang lebih tinggi yang dapat diartikan 

tidak setuju untuk melakukan praktik salah saji pada laporan keuangan, sehingga 

pada variabel ini dasar agama tidak memperkuat perilaku etis mahasiswa. 

4.5.3. Uji hipotesis 3 (disclosure) 

Hasil hipotesis ketiga, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel disclosure 

dibawah nilai alpha. Oleh karena itu, hipotesis disclosure dalam penelitian ini 

dinyatakan diterima. Hipotesis diterima memiliki arti bahwa terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa dari universitas berbasis agama dan mahasiswa yang 

berasal dari universitas berbasis nasional mengenai disclosure (pengungkapan 

informasi sensitif). Hal ini didukung dengan penelitian Wardiani (2014) yang 
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menyatakan terdapat perbedaan persepsi antar mahasiswa yang berbeda universitas. 

Dilihat dari rata-rata setiap universitas, universitas berbasis nasional memiliki rata-

rata yang lebih tinggi dengan nilai rata-rata 12,98 dan universitas berbasis agama 

memiliki rata-rata 12,21. Rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa yang 

berasal dari universitas berbasis nasional lebih setuju untuk mengungkapkan 

informasi sensitif pada laporan keuangan. Dan didukung teori atribusi yang menurut 

Thoha (1983) atribusi merupakan suatu proses mencari sebab-sebab perilaku orang 

lain yang didasarkan dengan persepsi masing-masing individu yang berbeda-beda 

sehingga setiap responden memiliki persepsi yang berbeda. Dengan rata-rata jawaban 

responden yang berasal dari universitas berbasis agama yang lebih rendah, yang 

mengartikan bahwa responden tersebut lebih menolak untuk mengungkapkan 

informasi sensitif pada laporan keuangan yang seharusnya informasi tersebut dapat 

membantu investor dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pada variabel ini, 

agama tidak mempengaruhi perilaku etis responden. 

4.5.4. Uji hipotesis 4 (Cost-Benefit) 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan nilai signifikansi lebih kecil 

dari alpha. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis cost-benefit dalam penelitian ini 

diterima. Hipotesis diterima menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara mahasiswa 

yang berasal dari universitas berbasis agama dan mahasiswa yang berasal dari 

universitas berbasis nasional mengenai cost-benefit penyusunan laporan keuangan. 

Hipotesis ini didukung dengan teori atribusi yang diungkapkan oleh Thoha (1983) 
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bahwa atribusi merupakan suatu proses penilaian sebab-sebab perilaku orang lain 

yang didasarkan oleh persepsi masing-masing individu sehingga dapat menyebabkan 

adanya perbedaan. Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian Wardiani (2014) 

yang menyatakan terdapat perbedaan persepsi antar mahasiswa yang berbeda 

universitas. Dari pengolahan rata-rata setiap universitas, universitas berbasis nasional 

memiliki rata-rata yang jauh lebih tinggi dengan nilai rata-rata 7,41 dan universitas 

berbasis agama memiliki rata-rata 5,86. Dari hasil rata-rata tersebut sudah terlihat 

terdapat perbedaan antar mahasiswa yang berbeda universitas dan dapat diartikan 

bahwa mahasiswa yang berasal dari universitas berbasis nasional lebih tidak setuju 

untuk mempertimbangkan cost yang akan dikeluarkan untuk mengungkapkan laporan 

keuangan dan benefit yang diperoleh dari penyusunan laporan keuangan. Oleh karena 

itu pada variabel ini, perilaku etis responden diperkuat dengan agama. 

4.5.5. Uji hipotesis 5 (Responsibility) 

Hasil pengujian hipotesis yang kelima menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

lebih rendah daripada nilai alpha. Dapat disimpulkan hipotesis responsibility dalam 

penelitian ini diterima. Hal ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa dari universitas berbasis nasional dan mahasiswa yang berasal dari 

universitas berbasis agama mengenai responsibility (tanggung jawab) pada 

penyusunan laporan keuangan. Teori atribusi mendukung hipotesis ini dimana teori 

tersebut menyatakan bahwa penilaian seseorang mengenai sebab-sebab perilaku 

dipengaruhi oleh persepsi masing-mnasing individu (Thoha, 1983). Hipotesis ini 
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didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardiani (2014) yang memiliki hasil yang 

sama yaitu terdapat perbedaan antar mahasiswa dari universitas yang berbeda 

mengenai tanggung jawab penyusunan laporan keuangan. Mahasiswa yang berasal 

dari universitas berbasis agama memiliki rata-rata 7,86 dimana rata-rata tersebut 

dibawah rata-rata mahasiswa yang berasal dari universitas berbasis nasional yang 

sebesar 8,72. Hal ini berarti mahasiswa yang berasal dari universitas berbasis nasional 

lebih memiliki tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan dan dalam 

variabel ini dasar agama tidak mempengaruhi perilaku etis responden. 

Secara keseluruhan rata-rata yang dimiliki oleh mahasiswa yang berasal dari 

universitas berbasis agama dibawah rata-rata mahasiswa yang berasal dari universitas 

berbasis nasional. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa agama tidak berpengaruh 

terhadap perilaku etis seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Suseno (2002) agama 

tidak menjadi dasar perilaku etis, agama dan etika merupakan hal yang tidak dapat 

saling menggantikan tetapi untuk memperkuat satu sama lain. Namun dalam 

penelitian ini tidak terbukti secara statistik yang dilihat dari perbedaan rata-rata antar 

mahasiswa yang berbeda universitas bahwa agama mempengaruhi perilaku etis, 

karena rata-rata mahasiswa dari universitas berbasis nasional lebih tinggi daripada 

rata-rata mahasiswa yang berbasis agama.




