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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini adalah dosen akuntansi tetap di lima 

Universitas yang ada di Semarang yang berakreditasi A yaitu, Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Stikubank, Universitas Negeri Semarang. Total sampel dalam 

penelitian ini adalah 106 responden, berikut jumlah sampel yang di dapat : 

Tabel 4.1. Perincian Subjek Penlitian 

No Universitas Kuesioner 
yang 
disebarkan 

Kuesioner 
yang 
kembali 

Kuesioner 
yang dapat 
diolah 

1. Universitas Katolik 
Soegijapranata 

22 14 14 

2.  Universitas Diponegoro 19 8 8 

3.  Universitas Dian 
Nuswantoro 

24 11 11 

4. Universitas Stikubank 22 15 15 

5. Universitas Negeri 
Semarang 

19 15 15 

 Total 106 63 63 

 Sumber : Kuesioner yang di kembalikan responden (2018) 

Pada tablel 4.1. dapat di lihat bahwa jumlah kuesioner yang dikembalikan 

adalah 63 kuesioner. Kuesioner yang kembali tersebut dapat diolah. 
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4.1. Uji Validitas 

1. Sikap Terhadap Pendidikan Etika 

Variabel ini terdiri dari tujuh pertanyaan yang mewakili. Hasil yang 

diperoleh pada variabel ini : 

Tabel 4.2. Output Validitas Sikap Terhadap Pendidikan Etika 

No Item Sig (2-tailed) Keputusan 

Q STPE1 0,000 Valid 

2. STPE2 0,000 Valid 

3. STPE3 0,000 Valid 

4. STPE4 0,000 Valid 

5. STPE5 0,000 Valid 

6. STPE6 0,000 Valid 

7. STPE7 0,000 Valid 

  Sumber : Lampiran 2a 

Dari table diatas diketahui bahwa item STPE1-STPE7 memiliki hasil sig (2-

tailed) < 0,05. Masing-masing item pertanyaan yang digunakan dalam instrument 

untuk variabel sikap terhadap pendidikan dinyatakan valid, sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Dukungan Ketua Program Studi 

Untuk variabel ini terdiri dari enam pertanyaan yang mewakili, dan dengan 

bantuan SPSS maka diperoleh hasil : 
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Tabel 4.3. Output Validitas Dukungan Ketua Program Studi 

No. Item Sig (2-tailed) Keputusan 

1. DKPS1 0,000 Valid 

2. DKPS2 0,000 Valid 

3. DKPS3 0,000 Valid 

4. DKPS4 0,000 Valid 

5. DKPS5 0,000 Valid 

6. DKPS6 0,000 Valid 

 Sumber : Lampiran 2b 

Dari table di atas diketahui bahwa item DKPS1-DKPS6 memiliki hasil sig 

(2-tailed) < 0,05. Masing-masing item pertanyaan yang digunakan dalam 

instrument untuk variabel dukungan ketua program studi dinyatakan valid, dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Dukungan Rekan Kerja 

Variabel dukungan rekan kerja memiliki lima pertanya yang mewakili. 

Dengan bantuan SPSS, maka diperoleh hasil : 

Tabel 4.4. Output Validitas Dukungan Rekan Kerja 

No Item Sig (2-
tailed) 

Keputusan 

1. DRK1 0,000 Valid 

2. DRK2 0,000 Valid 

3. DRK3 0,000 Valid 

4. DRK4 0,000 Valid 

5. DRK5 0,000 Valid 

 Sumber : Lampiran 2c 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa DKR1-DKR5 memiliki hasil sig (2-tailed) 

< 0,05. Masing-masing item pertanyaan yang digunakan dalam instrument untuk 

variabel dukungan rekan kerja dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

4. Self-Efficacy 

Variabel self-efficacy memiliki lima belas item pertanyaan yang mewakili. 

Dengan bantuan SPSS, maka dapat diperoleh hasil : 

Tabel 4.5. Output Validitas Self-Efficacy 

No Item Sig (2-
tailed) 

Keputusan 

1. SE1 0,000 Valid 

2. SE2 0,000 Valid 

3. SE3 0,000 Valid 

4. SE4 0,000 Valid 

5. SE5 0,000 Valid 

6. SE6 0,000 Valid 

7. SE7 0,000 Valid 

8. SE8 0,000 Valid 

9. SE9 0,000 Valid 

10. SE10 0,000 Valid 

11. SE11 0,000 Valid 

12. SE12 0,000 Valid 

13. SE13 0,000 Valid 

14. SE14 0,000 Valid 

15. SE15 0,009 Valid 

 Sumber : Lampiran 2d 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa SE1-SE15 memiliki hasil sig (2-tailed) < 

0,05. Masing-masing item pertanyaan yang digunakan dalam instrument untuk 

variabel self-efficacy dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

5. Penerapan Etika 

Variabel penerapan etika terdiri dari delapan pertanyaan. Dengan bantuan 

SPSS maka diperoleh hasil : 

Tabel 4.6. Output Validitas Penerapan Etika 

No Item Sig (2-tailed) Keputusan 

1. PE1 0,000 Valid 

2. PE2 0,000 Valid 

3. PE3 0,000 Valid 

4. PE4 0,000 Valid 

5. PE5 0,000 Valid 

6. PE6 0,000 Valid 

7. PE7 0,000 Valid 

8. PE8 0,000 Valid 

 Sumber : Lampiran 2e 

Dari tabel diatas diketahui bahwa item PE1-PE8 memiliki hasil sig (2-tailed) 

< 0,05. Masing-masing item pertanyaan yang digunakan dalam instrument untuk 

variabel penerapan etika dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS dengan hasil : 

Tabel 4.7. Output Reliabilitas 

Item Cronbach’s Alpha Reliabel 

STPE 0,598 Reliabel 

DKPS 0,748 Reliabel 

DRK 0,850 Reliabel 

SE 0,886 Reliabel 

PE 0,792 Reliabel 

   Sumber : Lampiran 3 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa sikap terhadap pendidikan etika, 

dukungan ketua program studi, dukungan rekan, self-efficacy, penerapan etika 

memiliki nilai Cronbach‟s Alpha > 0,50, maka dapat dikatakan bahwa data 

tersebut bersifat reliable. Sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-

masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam 

pengujian statistik. 
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Tabel 4.8. Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Aktual 

Mean Rentang Skala Keteran
gan Rendah Sedang Tinggi 

STPE 1 – 5 2,29 – 4,71 3,6304 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Sedang 

DKPS 1 – 5 3,00 – 5,00 3,8862 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi 

DRK 1 – 5 2,60 – 5,00 3,7492 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi 

SE 1 – 5 3,07 – 5,00 3,9598 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi 

PE 1 – 5 2,75 – 5,00 3,7560 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 Tinggi 

Sumber : Lampiran 4 

Dari tabel 4.18 dapat dilihat dari nilai rata-rata nya, bahwa sikap terhadap 

pendidikan etika tergolong dalam kategori sedang yang berarti persepsi dosen 

akuntansi terhadap pendidikan etika tergolong cukup baik. Untuk dukungan 

ketua program studi, masuk kategori tinggi yang berarti responden berpersepsi 

bahwa ketua program studi sangat menyediakan dukungan finansial dan non 

finansial dalam membina pendidikan etika. Untuk dukungan rekan kerja 

termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti responden berpersepsi bahwa rekan 

kerjanya sangat sering berbagi pengetahuan terakait dengan penerapan etika 

pendidikan akuntansi. Untuk self-efficacy tergolong kategori tinggi, yang berarti 

responden berpersepsi bahwa dosen akuntansi memiliki frekuensi keterlibatan 

yang besar dengan mahasiswa dalam memotivasi mahasiswa untuk berpikir etis 

dalam perkuliahan. Untuk penerapan etika tergolong kategori tinggi, yang berarti 

responden berpersepsi bahwa dosen akuntansi sangat sering melibatkan kasus 

etika yang diterapkan dalam perkuliahan pada Universitasnya. 
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4.3. Sikap Terhadap Pendidikan Etika Berpengaruh Pada Penerapan 

Etika Dalam Mata Kuliah Yang Di Ampu Melalui Self-Efficacy Dosen 

Akuntansi 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini memiliki tiga persamaan, sebagai 

berikut : 

1. PE = β0.1 + β1.1 STPE 

2. SE = β0.2 + β1.2 STPE 

3. PE = β0.3 + β1.3 STPE + β2.3 SE 

4.3.1. Uji Multikolinearitas 

 Mendeteksi multikolinearitas pada persamaan ketiga, yaitu 

pengaruh sikap terhadap pendidikan etika dan self-efficacy terhadap penerapan 

etika. 

Tabel 4.9. Uji Multikolinearitas STPE dan SE terhadap PE 

Keterangan Tolerance VIF 

STPE 0,972 1,029 

PE 0,972 1,029 
Sumber : Lampiran 5a 

Dari tabel di atas dapat di lihat nilai tolerance tidak ada yang lebih besar dari 

1 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10. Sehingga dapat di simpulkan 
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bahwa sikap terhadap pendidikan etika dan self-efficacy tidak ada yang memiliki 

masalah multikolinearitas. 

4.3.2. Uji Normalitas 

Tabel 4.10. Output Uji Normalitas 

Keterangan Kolmogorov Smirnov Z Sig 

STPE  PE 0,427 0,993 

STPE  SE 0,623 0,833 

STPE & SE  PE 0,531 0,940 

Sumber : Lampiran 5b,c,d 

 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z STPE terhadap 

PE sebesar 0,427 dengan signifikansi 0,993 > 0,05. Sehingga menunjukkan 

bahwa sikap terhadap pendidikan etika terhadap penerapan etika berdistribusi 

normal. 

Kolmogorov-Smirnov Z STPE terhadap SE sebesar 0,623 dengan signifikansi 

0,833 > 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa sikap terhadap pendidikan etika 

terhadap self-efficacy berdistribusi normal. 

Kolmogorov-Smirnov Z STPE dan SE terhadap PE sebesar 0,531 dengan 

signifikansi 0,940 > 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa sikap terhadap 

pendidikan etika dan self-efficacy terhadap penerapan etika berdistribusi normal 

. 
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4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.11. Output Uji Heteroskedastisitas 

Keterangan Sig 

STPE  PE 0,350 

STPE  SE 0,488 

STPE & SE  PE 0,770 

 Sumber : Lampiran 5e,f,g 

Hasil pada outout pengujian diatas memiliki sig STPE terhadap PE sebesar 

0,350 > 0,05 artinya sikap terhadap pendidikan etika terhadap penerapan etika 

bebas heteroskedastisitas. 

Sig STPE terhadap SE sebesar 0,488 > 0,05 artinya sikap terhadap 

pendidikan etika terhadap self-efficacy bebas heteroskedastisitas. 

Sig STPE dan SE terhadap PE sebesar 0,770 > 0,05 artinya sikap terhadap 

pendidikan etika dan self-efficacy terhadap penerapan etika bebas 

heteroskedastisitas. 
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4.3.4. Uji Hipotesis 

Langkah 1 : sikap terhadap pendidikan etika terhadap penerapan etika. 

Tabel 4.12. Uji Hipotesis STPE Terhadap PE 

Coefficientsa

27.702 4.201 6.594 .000

.092 .164 .072 .563 .575

(Constant)

STPE

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PEa. 
 

 Sumber : data yang di olah (2018) 

Sehingga tampak hasil pengujian sebagai berikut : 

PE = 27,702 + 0,092 STPE 

Dan dapat dilihat signifikansi pada persamaan pertama dalam hipotesis ini 

adalah 0,575 > 0,05, sehingga dinyatakan tidak signifikan. 

Langkah 2 : sikap terhadap pendidikan etika terhadap self-efficacy. 

Tabel 4.13. Uji Hipotesis STPE Terhadap SE 

Coefficientsa

51.362 6.111 8.405 .000

.316 .238 .167 1.326 .190

(Constant)

STPE

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: SEa. 
 

 Sumber : data yang di olah (2018) 
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Sehingga tampak hasil pengujian sebagai berikut : 

SE = 51,362 + 0,316 STPE 

Signifikansi pada persamaan kedua dalam hipotesis ini adalah 0,190 > 0,05, 

sehingga dapat dinyatakan tidak signifikan. 

Langkah 3 : sikap terhadap pendidikan etika dan self-efficacy terhadap 

penerapan etika. 

Tabel 4.14. Uji Hipotesis STPE Dan SE Terhadap PE 

Coefficientsa

-1.284 3.553 -.361 .719

-.086 .096 -.067 -.900 .372

.564 .051 .831 11.136 .000

(Constant)

STPE

SE

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PEa. 

 
 

 Sumber : data yang di olah (2018) 

Sehingga tampak hasil pengujian sebagai berikut : 

PE = -1,284 + (-0,086) STPE + 0,564 SE 

Signifikansi dengan dimasukkannya variabel mediasi STPE 0,372 > 0,05, 

sehingga dapat dinyatakan tidak signifikan, dan SE 0,000 < 0,05 sehingga 

dinyatakan signifikan. 
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Langkah 4 : membandingkan c dan c‟ 

c = 0,092 dan p-value = 0,575 

c‟ = -0,086 dan p-value = 0,372 

Berdasarkan hasil tersebut, pengaruh STPE terhadap PE menurun (0,092 

menjadi -0,086) setelah dimasukkan variabel self-efficacy (p-value c = 0,575 

menjadi p-value c‟ = 0,372) namun tidak signifikan. Berarti persepsi dosen 

akuntansi terhadap sikap yang dihasilkan dari proses pendidikan etika saat ini 

tidak mempengaruhi persepsi dosen akuntansi mengenai keterlibatan kasus etika 

yang diterapkan dalam perkuliahan melalui persepsi dosen akuntansi mengenai 

frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam memotivasi mahasiswa untuk berpikir 

etis dalam perkuliahan. Sehingga H1 yang menyatakan “sikap dosen 

akuntansi terhadap pendidikan etika (STPE) berpengaruh terhadap tingkat 

penerapan etika (PE) dalam mata kuliah yang di ampu melalui self-efficacy 

(SE) dosen akuntansi” ditolak. 

4.4. Dukungan Ketua Program Studi Berpengaruh Pada Penerapan 

Etika Dalam Mata Kuliah Yang Di Ampu Melalui Self-Efficacy Dosen 

Akuntansi 

Hipotesis keduaa dalam penelitian ini memiliki tiga persamaan, sebagai 

berikut : 
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1. PE = β0.1 + β1.1 DKPS 

2. SE = β0.2 + β1.2 DKPS 

3. PE = β0.3 + β1.3 DKPS + β2.3 SE 

4.4.1. Uji Multikolinearitas 

Mendeteksi multikolinearitas pada pengaruh dukungan ketua program studi 

dan self-efficacy terhadap penerapan etika. 

Tabel 4.15. Uji Multikolinearitas DKPS dan SE Terhadap PE 

Keterangan Tolerance VIF 

DKPS 0,788 1,269 

PE 0,788 1,269 
 

 Sumber : Lampiran 6a 

Dapat dilihat dari tabel di atas nilai tolerance tidak ada yang lebih besar dari 

pada 1 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dukungan ketua program studi dan self-efficacy terhadap 

penerapan etika tidak memiliki masalah multikolinearitas. 
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4.4.2. Uji Normalitas 

Tabel 4.16. Output Uji Normalitas 

Keterangan Kolmogorov-Smirnov Z Sig 

DKPS  PE 0,535 0,937 

DKPS  SE 1,255 0,086 

DKPS & SE  PE 0,603 0,861 

Sumber : Lampiran 6b,c,d 

Dari data di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z DKPS 

terhadap PE sebesar 0,535 dengan signifikansi 0,937 > 0,05. Sehingga 

menunjukkan bahwa dukungan ketua program studi terhadap penerapan etika 

berdistribusi normal. 

Kolmogorov-Smirnov Z DKPS terhadap SE sebesar 1,255 dengan siginikansi 

0,086 > 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa dukungan ketua program studi 

terhadap self-efficacy berdistribusi normal. 

Kolmogorov-Smirnov Z DKPS dan SE terhadap PE sebesar 0,603 dengan 

signifikansi 0,861 > 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa dukungan ketua 

program studi dan self-efficacy terhadap penerapan etika berdistribusi normal. 
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4.4.3. Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4.17. Output Uji Heteroskedastisitas 

Keterangan Sig 

DKPS  PE 0,940 

DKPS  SE 0,396 

DKPS & SE  PE 0,951 

Sumber : Lampiran 6 e,f,g 

Hasil pada output pengujian diatas memiliki sig DKPS terhadap PE sebesar 

0,940 > 0,05 artinya dukungan ketua program studi terhadap penerapan etika 

bebas heteroskedastisitas. 

Sig DKPS terhadap SE sebesar 0,396 > 0,05 artinya dukungan ketua 

program studi terhadap self-efficacy bebas heteroskedastisitas. 

Sig DKPS dan SE terhadap PE sebesar 0,951 > 0,05 artinya dukungan ketua 

program studi dan self-efficacy terhadap penerapan etika bebas 

heteroskedastisitas. 
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4.4.4. Uji Hipotesis 

Langkah 1 : dukungan ketua program studi terhadap penerapan etika. 

Tabel 4.18. Uji Hipotesis DKPS Terhadap PE 

Coefficientsa

15.913 4.002 3.976 .000

.606 .170 .415 3.561 .001

(Constant)

DKPS

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: PEa. 

 
Sumber : data yang di olah (2018) 

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

PE = 15,913 + 0,606DKPS 

Dapat dilihat signifikansi dalam langkah pertama hipotesis ini adalah 

0,001<0,05 sehingga dapat dinyatakan signifikan. 

Langkah 2 : dukungan ketua program studi terhadap self-efficacy. 

Tabel 4.19. Uji Hipotesis DKPS Terhadap SE 

Coefficientsa

36.313 5.746 6.320 .000

.990 .244 .460 4.050 .000

(Constant)

DKPS

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: SEa. 
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Sumber : data yang di olah (2018) 

Sehingga dari hasil diatas di peroleh persamaan sebagai berikut : 

SE = 36,313 + 0,990DKPS 

Signifikansi langkah kedua dalam hipotesis ini adalah 0,000 < 0,05 sehingga 

dapat dinyatakan signifikan. 

Langkah 3 : dukungan ketua program studi dan self-efficacy terhadap 

penerapan etika. 

Tabel 4.20. Uji Hipotesis DKPS Dan SE Terhadap PE 

Coefficientsa

-3.760 3.262 -1.153 .254

.070 .122 .048 .575 .567

.542 .057 .797 9.588 .000

(Constant)

DKPS

SE

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PEa. 

 
Sumber : data yang di olah (2018) 

Sehingga dari hasil diatas dapat diperoleh persamaan sebagai berikut : 

PE = -3,760 + 0,070 DKPS + 0,542SE 

Langkah ketiga penelitian dalam hipotesis ini adalah DKPS 0,567 > 0,05 

sehingga menjadi tidak signifikan, dan SE 0,000 < 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan signifikan. 
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Langkah 4 : membandingkan c dan c‟ 

c = 0,606 dan p-value = 0,001 

c‟ = 0,070 dan p-value = 0,567 

Berdasarkan hasil tersebut, pengaruh DKPS terhadap PE menurun (0,606 

menjadi -0,070) setelah dimasukkan variabel self-efficacy (p-value c = 0,001 

menjadi p-value c‟ = 0,567) menjadi tidak signifikan. Berarti persepsi dosen 

mengenai dukungan finansial dan non finansial oleh ketua program studi dalam 

membina pendidikan etika mempengaruhi persepsi dosen akuntansi mengenai 

keterlibatan kasus etika yang diterapkan dalam perkuliahan melalui persepsi 

dosen akuntansi mengenai frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam memotivasi 

mahasiswa untuk berpikir etis dalam perkuliahan. Sehingga H2 yang 

menyatakan “dukungan ketua program studi (DKPS) berpengaruh 

terhadap tingkat penerapan etika (PE) dalam mata kuliah yang di ampu 

melalui self-efficacy (SE) dosen akuntansi” diterima dengan model complete 

mediation. 

4.5. Dukungan Rekan Kerja Berpengaruh Pada Penerapan Etika 

Dalam Mata Kuliah Yang Di Ampu Melalui Self-Efficacy Dosen 

Akuntansi 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini memiliki tiga persamaan, sebagai 

berikut : 
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1. PE = β0.1 + β1.1 DRK 

2. SE = β0.2 + β1.2 DRK 

3. PE = β0.3 + β1.3 DRK + β2.3 SE 

4.5.1. Uji Multikolinearitas 

Mendeteksi multikolinearitas pada pengaruh dukungan rekan kerja dan self-

efficacy terhadap penerapan etika. 

Tabel 4.21. Uji Multikolinearitas DRK Dan SE Terhadap PE 

Keterangan Tolerance VIF 

DRK 0,640 1,563 

PE 0,640 1,563 
 

Sumber : Lampiran 7a 

Dilihat dari tabel di atas nilai tolerance tidak ada yang lebih dari 1 dan nilai 

VIF tidak ada yang lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan 

rekan kerja dan self-efficacy terhadap penerapan etika tidak memiliki masalah 

multikolinearitas. 

4.5.2. Uji Normalitas 

Tabel 4.22. Output Uji Normalitas 

Keterangan Kolmogorov-Smirnov Z Sig 

DRK  PE 0,986 0,286 

DRK  SE 0,998 0,272 

DRK & SE  PE 0,663 0,771 
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Sumber : Lampiran 7b,c,d 

Dari data di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z DRK 

terhadap PE sebesar 0,986 dengan signifikansi 0,286 > 0,05. Sehingga 

menunjukkan bahwa dukungan rekan kerja terhadap penerapan etika berdistribusi 

normal. 

Kolmogorov-Smirnov Z DRK terhadap SE sebesar 0,998 dengan signifikansi 

0,272. Sehingga menunjukkan bahwa dukungan rekan kerja terhadap self-efficacy 

berdistribusi normal. 

Kolmogorov-Smirnov Z DRK dan SE terhadap PE sebesar 0,663 dengan 

signifikansi 0,771 > 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa dukungan rekan kerja 

dan self-efficacy terhadap penerapan etika berdistribusi normal. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.23. Output Uji Heteroskedastisitas 

Keterangan Sig 

DRK  PE 0,079 

DRK  SE 0,313 

DRK & SE  PE 0,899 

Sumber : Lampiran 7e,f,g 

Hasil pada output pengujian diatas memiliki sig DRK terhadap PE sebesar 

0,079 > 0,05 artinya dukungan rekan kerja terhadap penerapan etika bebas 

heteroskedastisitas. 
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Sig DRK terhadap SE sebesar 0,313 > 0,05 artinya dukungan rekan kerja 

terhadap self-efficacy bebas heteroskedastisitas. 

Sig DRK dan SE terhadap PE sebesar 0,899 > 0,05 artinya dukungan rekan 

kerja dan self-efficacy terhadap penerapan etika bebas heteroskedastisitas. 

4.5.4. Uji Hipotesis 

Langkah 1 : dukungan rekan kerja terhadap penerapan etika. 

Tabel 4.24. Uji Hipotesis DRK Terhadap PE 

Coefficientsa

18.699 2.993 6.247 .000

.605 .157 .442 3.845 .000

(Constant)

DRK

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PEa. 
 

Sumber : data yang di olah (2018) 

Dari hasil diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut : 

PE = 18,699 + 0,605DRK 

Langkah pertama dalam hipotesis ini memiliki signifikansi 0,000 < 0,05, 

sehingga dapat dinyatakan signifikan. 

Langkah 2 : dukungan rekan kerja terhadap self-efficacy. 
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Tabel 4.25. Uji Hipotesis DRK Terhadap SE 

Coefficientsa

36.706 3.928 9.346 .000

1.210 .207 .600 5.860 .000

(Constant)

DRK

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: SEa. 
 

Sumber : data yang di olah (2018) 

Dari hasil diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut : 

SE = 36,706 + 1,210DRK 

Langkah kedua dalam penelitian ini memiliki signifikansi 0,000 < 0,05 

sehingga dapat dinyatakan signifikan. 

Langkah 3 : dukungan rekan kerja dan self-efficacy terhadap penerapan etika. 

Tabel 4.26. Uji Hipotesis DRK Dan SE Terhadap PE 

Coefficientsa

-2.904 2.990 -.971 .335

-.107 .126 -.078 -.849 .399

.589 .063 .866 9.416 .000

(Constant)

DRK

SE

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PEa. 

 
Sumber : data yang di olah (2018) 

Dari hasil diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut :  
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PE = -2,904 + (-0,107)DRK + 0,589SE) 

 Langkah ketiga dalam penelitian ini, signifikansi DRK 0,399 > 0,05 

sehingga menjadi tidak signifikan, dan SE 0,000 < 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan signifikan. 

Langkah 4 : membandingkan c dan c‟. 

c = 0,605 dan p-value = 0,000 

c‟ = -0,107 dan p-value = 0,399 

 Berdasarkan hasil tersebut, pengaruh DRK terhadap PE menurun (0,605 

menjadi -0,107) setelah dimasukkan variabel self-efficacy (p-value c = 0,000 

menjadi p-value c‟ = 0,399) menjadi tidak signifikan. Berarti persepsi dosen 

akuntansi mengenai rekan kerja dilingkungan pengajaran dapat berbagi 

pengetahuan dan sumber daya yang terkait dengan pengembangan etika pada 

pendidikan akuntansi mempengaruhi persepsi dosen akuntansi mengenai 

keterlibatan kasus etika yang diterapkan dalam perkuliahan melalui persepsi 

dosen akuntansi mengenai frekuensi keterlibatan mahasiswa dalam memotivasi 

mahasiswa untuk berpikir etis dalam perkuliahan. Sehingga H3 yang 

menyatakan “dukungan rekan kerja (DRK) berpengaruh terhadap tingkat 

penerapan etika (PE) dalam mata kuliah yang di ampu melalui self-efficacy 

(SE) dosen akuntansi” diterima dengan model complete mediation. 
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4.6. Pembahasan 

Pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

sikap terhadap pendidikan tidak mempengaruhi secara langsung dan tidak 

langsung penerapan etika melalui self-efficacy. Namun berbeda dengan dukungan 

ketua program studi dan dukungan rekan kerja yang mempengaruhi penerapan 

etika melalui self-efficacy. 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Dellaportas (2017) di 

Malaysia yang menyatakan hasil bahwa tidak ada pengaruh langsung antara sikap 

terhadap pendidikan etika dan dukungan ketua program studi terhadap penerapan 

etika. Dengan demikian self-efficacy memainkan peran mediasi penting untuk 

menghubungkan sikap terhadap pendidikan etika terhadap penerapan etika, dan 

dukungan ketua program studi terhadap penerapan etika. 

4.6.1. Sikap Terhadap Pendidikan Etika Berpengaruh Pada Penerapan 

Etika Dalam Mata Kuliah Yang Di Ampu Melalui Self-Efficacy Dosen 

Akuntansi 

Variabel sikap terhadap pendidikan etika menggunakan teori Bandura (2006) 

dalam Dellaportas 2017, yakni keadaan fisiologis atau emosional individu 

mempengaruhi penilaian self-efficacy sehubungan dengan tugas tertentu. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Dellaportas (2017) yang 

menyatakan bahwa sikap terhadap pendidikan etika memiliki pengaruh tidak 
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langsung secara signifikan terhadap penerapan etika melalui self-efficacy, dan 

dalam penelitian ini sikap terhadap pendidikan etika tidak memiliki pengaruh 

langsung terhadap penerapan etika dan tidak memiliki pengaruh tidak langsung 

terhadap penerapan etika melalui self-efficacy. 

Dalam penelitian ini, dapat dilihat dari hasil uji hgipotesis menunjukkan uji 

hipotesis pada persamaan pertama PE = 27,702 + 0,092 STPE, namun pada 

persamaan pertama memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,575 > 0,05, sehingga 

dinyatakan tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan persamaan pertama ditolak. 

Pada persamaan kedua hasil persamaan nya adalah SE = 51,362 + 0,316 STPE, 

namun memiliki tingkat signifikansi 0,190 > 0,05, sehingga dinyatakan tidak 

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan kedua di tolak. Pada 

persamaan ketiga terdapat hasil persamaan PE = -1,284 + (-0,086) STPE + 0,564 

SE, namun memiliki tingkat signifikansi 0,000 > 0,05, sehingga dinyatakan 

signifikan. Maka dapat disimpulkan persamaan ke 3 diterima. Dan yang terakhir 

adalah membandingkan c dan c‟ (0,092, p-value = 0,575 dan -0,086, p-value = 

0,372). Berdasarkan hasil tersebut, pengaruh STPE terhadap PE menurun ( 0,092 

menjadi -0,086) setelah dimasukkan variabel self-efficacy (p-value c = 0,575 

menjadi p-value c‟ = 0,372), namun dapat dilihat pada persamaan satu sampai 

kedua, memiliki signifikansi > 0,05, sehingga menjadi tidak signifikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. 
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Maka, persepsi dosen akuntansi terhadap sikap yang dihasilkan dari proses 

pendidikan etika saat ini tidak mempengaruhi persepsi dosen akuntansi mengenai 

keterlibatan kasus etika yang diterapkan dalam perkuliahan melalui persepsi 

dosen akuntansi mengenai keterlibatan mahasiswa dalam memotivasi mahasiswa 

untuk berpikir etis dalam perkuliahan. Sehingga hipotesis pertama berbunyi, 

sikap dosen akuntansi terhadap pendidikan etika etika (STPE) berpengaruh 

terhadap tingkat penerapan etika (PE) dalam mata kuliah yang di ampu 

melalui self-efficacy (SE) dosen akuntansi ditolak. 

Hipotesis pertama didukung oleh pendapat Bandura dalam Woolfolk (2007: 

p.128) mengutarakan bahwa karakteristik individu yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi adalah ketika individu tersebut merasa yakin bahwa mereka mampu 

secara efektif menangani situasi yang mereka hadapi, tekun dalam menyelesaikan 

tugas-tugas, percaya kepada kemampuan diri yang mereka miliki, memandang 

kesulitan sebagai tantangan bukan ancaman dan suka mencari situasi baru, 

menetapkan sendiri tujuan yang menantang dan meningkatkan komitmen yang 

kuat terhadap dirinya, menanamkan usaha yang kuat dalam apa yang 

dilakukannya dan meningkatkan usaha saat menghadapi kegagalan, berfokus 

pada tugas dan memikirkan strategi dalam menghadapi kesulitan, cepat 

memulihkan rasa mampu setelah mengalami kegagalan dan menghadapi stress 

dan ancaman dengan keyakinan bahwa mereka mampu mengontrolnya (dalam 

Hamidah, 2014). Yang penulis berpendapat bahwa seberapa besar persepsi 
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tentang pendidikan etika saat ini, tidak akan mempengaruh self-efficacy dalam 

melakukan penerapan etika. 

4.6.2. Dukungan Ketua Program Studi Berpengaruh Pada Penerapan 

Etika Dalam Mata Kuliah Yang Di Ampu Melalui Self-Efficacy Dosen 

Akuntansi 

Variabel dukungan ketua program studi, menggunakan teori Bandura (2006) 

dalam Dellaportas (2017), yaitu persuasi sosial pemimpin administratif, seperti 

ketua program studi akuntansi, memiliki pengaruh utama pada peningkatan self-

efficacy dosen akuntansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Dellaportas (2017), yang menyatakan bahwa dukungan ketua program studi 

memiliki pengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap penerapan etika 

melalui self-efficacy. 

Dalam penelitian ini, dapat dilihat pada uji hipotesis persamaan pertama 

mendapatkan hasil PE = 15,913 + 0,606DKPS, dan memiliki nilai signifikansi 

0,001 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan signifikan, maka persamaan pertama 

diterima. Pada persamaan kedua mendapatkan hasil SE = 36,313 + 0,990 DKPS, 

dan memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan 

signifikan, maka persamaan kedua diterima. Pada persamaan ketiga mendapatkan 

hasil PE = -3,760 + 0,070 DKPS + 0,542 SE, dan memiliki signifikansi SE 0,000 

< 0,05, sehingga dapat dinyatakan signifikan, makan persamaan ketiga diterima. 
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Pada bagian akhir dilakukan perbandingan c dan c‟ ( 0,606, p-value = 0,001 dan -

0,070, p-value = 0,567). Hasil tersebut menunjukkan pengaruh DKPS terhada PE 

menurun (0,606 menjadi -0,070) setelah dimasukkan variabel self-efficacy (p-

value c = 0,001 menjadi p-value c‟ = 0,567) menjadi tidak signifikan, namun 

pada persamaan pertama sampai ketiga dinyatakan signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ke dua di terima dengan model complete 

mediation. 

Maka, persepsi dosen mengenai dukungan finansial dan non finansial oleh 

ketua program studi dalam membina pendidikan etika mempengaruhi persepsi 

dosen akuntansi mengenai keterlibatan kasus etika yang diterapkan dalam 

perkuliahan melalui persepsi dosen akuntansi mengenai frekuensi keterlibatan 

mahasiswa dalam memotivasi mahasiswa untuk berpikir etis dalam perkuliahan. 

Sehingga hipotesis kedua berbunyi dukungan ketua program studi (DKPS) 

berpengaruh terhadap tingkat penerapan etika (PE) dalam mata kuliah 

yang di ampu melalui self-efficacy (SE) dosen akuntansi diterima dengan 

model complete mediation. 

4.6.3. Dukungan Rekan Kerja Berpengaruh Pada Penerapan Etika 

Dalam Mata Kuliah Yang Di Ampu Melalui Self-Efficacy Dosen Akuntansi 

Variabel dukungan rekan kerja, menggunakan teori Dennis (2013) dalam 

Dellaportas (2017), yakni dukungan rekan mengacu pada bantuan dan dorongan 
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yang diberikan oleh individu yang dianggap setara. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Dellaportas (2017), yang menyatakan bahwa dukungan rekan 

bepengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap penerapan etika melalui 

self-efficacy. 

Dalam penelitian ini, dapat dilihat pada uji hipotesis persamaan pertama 

mendapatkan hasil PE = 18,699 + 0,605DRK, dan memiliki nilai signifikansi 

0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan signifikan, maka persamaan pertama 

diterima. Pada persamaan kedua mendapatkan hasil SE = 36,706 + 1,210 DRK, 

dan memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan 

signifikan, maka persamaan kedua diterima. Pada persamaan ketiga mendapatkan 

hasil PE = -2,904 + (-0,107) DRK + 0,589 SE, dan memiliki signifikansi SE 

0,000 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan signifikan, makan persamaan ketiga 

diterima. Pada bagian akhir dilakukan perbandingan c dan c‟ ( 0,605, p-value = 

0,000 dan -0,107, p-value = 0,399). Hasil tersebut menunjukkan pengaruh DRK 

terhada PE menurun (0,605 menjadi -0,107) setelah dimasukkan variabel self-

efficacy (p-value c = 0,000 menjadi p-value c‟ = 0,399) menjadi tidak signifikan, 

namun pada persamaan pertama sampai ketiga dinyatakan signifikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ke tiga di terima dengan model complete 

mediation. 

Maka, persepsi dosen akuntansi mengenai rekan kerja dilingkungan 

pengajaran dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya yang terakait dengan 
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pengembangan etika pada pendidikan akuntansi mempengaruhi persepsi dosen 

akuntansi mengenai keterlibatan kasus etika yang diterapkan dalam perkuliahan 

melalui persepsi dosen akuntansi mengenai frekuensi keterlibatan mahasiswa 

dalam memotivasi mahasiswa untuk berpikir etis dalam perkuliahan. Sehingga 

hipotesis ketiga berbunyi dukungan rekan kerja (DRK) berpengaruh 

terhadap tingkat penerapan etika (PE) dalam mata kuliah yang di ampu 

melalui self-efficacy (SE) dosen akuntansi diterima dengan model complete 

mediation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


