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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang memiliki 

jabatan sebagai staff  pada perusahaan yang berlokasi di Kota Semarang. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode survey 

dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner, yang digunakan untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan dalam perusahaan serta dampaknya 

terhadap fraud serta variabel pendukung penelitian yang lain yaitu 

pelembagaan etika eksplisit dan implisit serta iklim kerja etis dalam 

perusahaan . 

Jumlah kuesioner yang tersebar kepada responden baik melalui 

google form maupun secara fisik ini adalah sebanyak 405 bendel. Dimana 

10 bendel kuesioner tidak kembali serta 20 bendel kuesioner lain yang 

kembali dalam keadaan sudah terisi namun responden yang mengisi 

kuesioner tersebut  tidak memenuhi kriteria yang sudah disyaratkan. 

Dengan demikian total kuesioner yang digunakan sebagai data dalam 

penelitian ini adalah 375 bendel kuesioner . Responden yang telah mengisi 

kuesioner tersebut merupakan karyawan perusahaan pada posisi staff 

namun terbagi dalam karakteristik yang berbeda. Berikut adalah uraian 

mengenai karakteristik responden : 
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Nama Perusahaan 

Nama Perusahaan Jumlah Responden  

CV. Anugerah Abadi Polimer 10 Responden 

CV. Bintang Utama 10 Responden 

CV. DARAT 10 Responden 

CV. MC 10 Responden 

CV. Merapi 10 Responden 

Orang Tua 10 Responden 

PT. Andalan Finance Indonesia 10 Responden 

PT. Bhineka Karya Elektrindo 10 Responden 

PT. Delta Dunia Sandang Textile 10 Responden 

PT. Dos Ni Roha Distribution 10 Responden 

PT. Gunung Mas Indah 10 Responden 

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 10 Responden 

PT. Indomarco Adi Prima 10 Responden 

PT. ITRASAL 10 Responden 

PT. Jasa Marga 10 Responden 

PT. Justus Kimiaraya 10 Responden 

PT. Kusuma Kemindo Sentosa 10 Responden 

PT. Lukie Works Indonesia 10 Responden 

PT. Sejahtera Mandiri Utama  10 Responden 

PT. Semarang Indah Era Modern 10 Responden 

PT. Sinar Mulia Tehnik 10 Responden 

PT. Surya Madistrindo 10 Responden 

CV. Pelangi Cemerlang 10 Responden 

PT. Sai Apparel Industries 10 Responden 

PT. Ada Perkasa Sahitaguna  10 Responden 

PT.Jamu Jago  10 Responden 

Bank A 10 Responden 

OCBS NISP 10 Responden 

CV. Weganda Sri Cahya 10 Responden 

PT Prima Tunggal Mandiri 10 Responden 

PT Holi Minajaya 10 Responden 

PT. Libratama Group 10 Responden 

PT.BPR Jateng 10 Responden 

CV. Saprotan Utama 10 Responden 

Bank Maybank 5 Responden   

Bank Permata 5 Responden   

PT. Anugerah Olindo Sukses 5 Responden   

PT. Mandalatama Armada Motor 5 Responden   

PT. Susan Photo Album 5 Responden   

PT. World Innovative Telecommunication 5 Responden   

RSUP dr.Kariadi 5 Responden   

Sumber : Data primer yang diolah (2019)  
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 Berdasarkan tabel diatas , terdapat 5 – 10 karyawan pada 41 

perusahaan di kota Semarang yang telah menjadi responden dalam 

penelitian ini, dengan total 375 responden. Perusahaaan – perusahaan 

tersebut bergerak pada bidang yang berbeda – beda baik jasa, retail 

maupun manufaktur. Selain itu, responden tersebut juga memiliki bidang / 

divisi kerja yang beragam seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Divisi 

Bidang/Divisi Responden Persentase % 

Marketing 58 15,5% 

Akuntansi 47 12,5% 

Keuangan 41 10,9% 

Produksi 31 8,3% 

Administrasi 26 6,9% 

Pembelian 19 5,1% 

Gudang 18 4,8% 

HRD 15 4,0% 

Operasional 15 4,0% 

Penjualan 11 2,9% 

Pajak 8 2,1% 

Pengawasan 7 1,9% 

Retail Funding RM 7 1,9% 

Analis 5 1,3% 

Front Office  5 1,3% 

Exim 4 1,1% 

Kepala Gudang 4 1,1% 

Perencanaan 4 1,1% 

Quality Control 4 1,1% 

Technical Support 4 1,1% 

TMS E 4 1,1% 

Audit 3 0,8% 

Checker 3 0,8% 

Collector 3 0,8% 

IT 2 0,5% 

Medis 2 0,5% 

Mob.Dana 2 0,5% 

Piutang 2 0,5% 

RnD 2 0,5% 

Business 1 0,3% 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Divisi 

(Sambungan) 

Bidang/Divisi Responden Persentase % 

Design 1 0,3% 

Edp  1 0,3% 

EKSPEDISI 1 0,3% 

EMB RM 1 0,3% 

Engineering 1 0,3% 

Hsc 1 0,3% 

Kepala counter 1 0,3% 

Logistik 1 0,3% 

Maintenance  1 0,3% 

Manrisk&Fungsi Kepatuhan 1 0,3% 

Pengiriman 1 0,3% 

Perawat 1 0,3% 

Premier Banking 1 0,3% 

Printing 1 0,3% 

Procurement (Pengadaan) 1 0,3% 

Promosi/Branding 1 0,3% 

Sekretaris 1 0,3% 

Traffic Managent 1 0,3% 

Total 375 100% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan data dalam tabel diatas terdapat 48 bidang / divisi 

yang diduduki oleh staff karyawan dalam beberapa perusahaan yang 

menjadi responden penelitian. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden yang mengisi keusioner penelitian ialah staff 

perusahaan pada divisi marketing yaitu sebanyak 15,5% atau 58 

responden, diikuti oleh responden dengan divisi akuntansi (12,5% / 47 

responden) serta divisi keuangan (10,9% / 41 responden). Berikut adalah 

data mengenai karakteristik terkahir responden yaitu lama bekerja : 
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Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah Responden Presentase% 

3 - 10 tahun 281 75% 

11  - 20 tahun 53 14% 

21 - 30 tahun 34 9% 

31 - 40 tahun 7 2% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan data dari tabel diatas, responden dengan lama bekerja 

paling banyak adalah pada interval 3 – 10 tahun masa kerja yaitu 281 

responden atau 75% dari total seluruh responden penelitian dan yang 

terendah adalah pada masa kerja interval 31 – 40 tahun sebanyak 7 

responden (2%). 

 

4.1.2 Statistik Deskriptif  

Berdasarkan keterangan sebelumnya pada gambaran umum 

responden, data yang digunakan dalam analisis deskriptif berikut ini ialah 

data 375 responden yang telah memenuhi syarat sebagai responden 

penelitian ini. Penilaian deskriptif atas masing-masing variabel penelitian 

dilakukan dengan mengkategorikan berdasarkan skala interval menurut 

nilai rata-rata (mean). Berikut adalah perhitungan skala intervalnya: 

Skala interval = (Skor tertinggi – Skot terendah)/Jumlah skala 

  = (5 – 1)/5 

  = 0,8 

Kategori penilaian masing-masing variabel berdasarkan  skala 

intervalnya adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 Kategori Penilaian Berdasarkan Skala Interval 

Variabel   

Skala Interval Penilaian  

1,00 - 

1,80 

1,81- 

2,60 

2,61-

3,40 

3,41-

4,20 

4,21-

5,00 

Gaya Kepemimpinan 

(TFM, TSK, LSF) 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Pelembagaan Etika 

(EKP, IMP) 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Iklim Kerja Etis 

(IKE) 

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Kecurangan 

Akuntansi (Fraud)  

Sangat 

Rendah 
Rendah Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

 

Selanjutnya, hasil dari statistik deskriptif untuk  masing-masing variabel 

penelitian adalah sebagai berikut : 

4.1.2.1 Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin memberikan 

pengaruh terhadap para karyawan atau bawahannya untuk berusaha lebih 

baik dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel gaya kepemimpinan 

dibedakan menjadi tiga dimensi yaitu gaya kepemimpinan 

transformasional, transaksional serta Laissez-faire. Dalam variabel gaya 

kepemimpinan, semakin tinggi atau semakin setuju responden terhadap 

suatu pernyataan berarti responden merasakan gaya kepemimpinan 

tersebut dari pimpinannya dalam perusahaan. Berikut adalah deskripsi 
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variabel Gaya Kepemimpinan yang dapat dilihat melalui nilai mean 

untuk masing-masing indikator Gaya Kepemimpinan : 

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan 

Indikator Pertanyaan Min Max  Std.Dev Mean  

TFM4 
Pemimpin berbicara 

dengan optimis tentang 

masa depan 
1 5 0,796 4,14 Tinggi 

TFM7 
Pemimpin menanamkan 

pentingnya memiliki 

tujuan 
1 5 0,775 4,16 Tinggi 

TFM12 

Pemimpin 

mempertimbangkan 

konsekuensi moral dan 

etis dari keputusan yang 

dibuat 

1 5 0,805 3,94 Tinggi 

TFM13 
Pemimpin membicarakan 

visi yang menarik 
1 5 0,850 3,92 Tinggi 

TFM16 
Pemimpin membantu 

mengembangkan 

kekuatan karyawan 
1 5 0,822 3,94 Tinggi 

TFM17 
Pemimpin menyarankan 

cara baru untuk 

menyelesaikan tugas 
1 5 0,748 3,95 Tinggi 

TFM18 

Pemimpin menekankan 

pentingnya memiliki rasa 

kebersamaan dalam 

bekerja 

1 5 0,725 4,18 Tinggi 

TFM19 
Pemimpin memiliki 

keyakinan bahwa tujuan 

akan tercapai 
1 5 0,718 4,12 Tinggi 

MEAN TRANSFORMASIONAL 4,04 Tinggi  
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Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan (Sambungan) 

Indikator Pertanyaan Min Max  Std.Dev Mean  

TSK4 

Pemimpin membahas 

siapa yang bertanggung 

jawab dalam pencapaian 

target kinerja 

1 5 0,802 3,85 Tinggi 

TSK6 

Pemimpin menjelaskan 

penghargaan yang 

diterima karyawan 

apabila target kinerja 

tercapai 

1 5 0,885 3,79 Tinggi 

TSK8 

Pemimpin berkonsentrasi 

penuh dalam menangani 

kesalahan, keluhan, dan 

kegagalan 

1 5 0,818 3,89 Tinggi 

TSK10 

Pemimpin mengarahkan 

karyawan agar tidak 

gagal dalam memenuhi 

standar 

2 5 0,754 3,97 Tinggi 

TSK11 

Pemimpin 

mengungkapkan rasa 

puas ketika karyawan 

memenuhi harapannya 

1 5 0,868 3,82 Tinggi 

MEAN TRANSAKSIONAL  3,86 Tinggi  

LSF1 
Ketika isu-isu penting 

muncul, pemimpin saya 

menghindar untuk terlibat 
1 5 0,982 2,18 Rendah 

LSF2 
Pemimpin tidak ada saat 

dibutuhkan 
1 5 0,868 2,01 Rendah 

LSF3 
Pemimpin menghindar 

apabila diminta untuk 

mengmbil keputusan 
1 5 0,832 1,85 Rendah 

LSF4 

Pemimpin menunda 

untuk menanggapi 

pertanyaan yang 

mendesak 

1 5 0,848 2,00 Rendah 

MEAN LAISSEZ-FAIRE 2,01 Rendah  

TOTAL MEAN GAYA KEPEMIMPINAN  3,51 Tinggi 

Sumber : Lampiran 3 
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Berdasarkan tabel deksripsi variabel Gaya Kepemimpinan diatas 

dapat dilihat bahwa indikator yang paling tidak berpengaruh adalah 

“Pemimpin saya menghindar apabila diminta untuk mengambil sebuah 

keputusan “ (LSF3) dengan mean sebesar 1,85, Sedangkan , indikator 

yang memiliki pengaruh paling besar adalah “Pemimpin saya 

menekankan pentingnya memiliki rasa kebersamaan dalam melakukan 

pekerjaan di perusahaan” (TFM18) dengan mean sebesar 4,18. Dimana 

angka mean variabel ini menunjukan bahwa responden cenderung tidak 

setuju pada dimensi  Laissez-Faire dan setuju pada dimensi 

Transformasional dan Transaksional dengan pernyataan yang ada pada 

kuesioner.  Angka minimal serta maksimal pada indikator – indikator 

pertanyaan dalam variabel gaya kepemimpinan ini cenderung pada angka 

1 ( min ) yang berarti sangat tidak setuju serta  5 ( max  ) yang berarti 

sangat setuju  , kecuali pada indikator pertanyaan TSK10 yang pilihan 

minimal respondennya adalah 2 atau tidak setuju. Nilai standar deviasi 

pada masing – masing indikator dalam variabel gaya kepemimpinan ini 

menunjukkan nilai dibawah dari nilai rata – rata yang berarti sebaran atau 

keberagaman data hasil dari pengisian kuesioner oleh responden 

cenderung rendah. Tingkat keberagaman nilai paling tinggi pada variabel 

ini adalah pada indikator LSF1 dimana nilai standar deviasinya sebesar 

0,982.    

Dari hasil rata – rata diatas dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional (TFM) serta transaksional (TSK) 
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memiliki rata – rata yang tinggi dengan nilai 4,04 dan 3,86. Sedangkan 

gaya kepemimpinan Laissez-Faire memiliki rata – rata yang rendah 

dengan nilai 2,01 , serta rata – rata total variabel gaya kepemimpinan 

juga memiliki rata – rata yang tinggi yaitu dengan nilai 3,51. Dari hasil 

ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin ditempat responden 

penelitian ini bekerja merupakan pemimpin yang memiliki visi yang 

bagus, yang dapat memberikan teladan bahkan juga memberikan reward  

bagi para karyawan yang telah memenuhi tugasnya dengan baik. 

Pemimpin para responden tersebut bukanlah pemimpin yang  acuh tak 

acuh yang tidak peduli dengan keadaan perusahaan serta menunda urusan 

pekerjaan, namun merupakan pemimpin yang selalu ada saat dibutuhkan 

dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.  

4.1.2.2 Deskripsi Variabel Pelembagaan Etika  

Pelembagaan adalah perilaku yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih yang berlangsung secara terus menerus serta merupakan bagian dari 

rutinitas harian dalam suatu perusahaan. Dalam variabel pelembagaan 

etika ini, terdapat dua dimensi yaitu pelembagaan etika eksplisit dan 

implisit. Dimana dalam setiap indikator yang menunjukkan angka mean 

tinggi atau semakin setuju responden terhadap suatu pernyataan berarti 

responden merasakan adanya pelembagaan etika tersebut dalam 

perusahaannya. Berikut adalah deskripsi variabel Pelembagaan Etika :  
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Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Pelembagaan Etika 

Indikator Pertanyaan  Min Max Std.Dev Mean  

EKP1 

Perusahaan tidak 

melakukan audit / 

pemeriksaan etika 

secara rutin 

1 5 1,023 3,81 Tinggi 

EKP3 

Perusahaan tidak 

memiliki pimpinan 

yang bertanggung 

jawab mengenai etika 

1 5 0,956 3,37 Sedang 

EKP4 

Manajemen puncak 

tidak terlibat dalam 

program pelatihan 

etika 

1 5 1,017 3,45 Tinggi 

EKP5 
Perusahaan tidak 

memiliki program 

pelatihan etika 
1 5 1,057 3,50 Tinggi 

EKP6 

Perusahaan tidak 

memiliki tim yang 

menangani masalah 

etika 

1 5 1,032 3,38 Sedang 

MEAN EKSPLISIT  3,50 Tinggi  

IMP1 

Manajemen puncak 

telah menetapkan 

warisan integritas 

untuk perusahaan 

1 5 0,823 3,65 Tinggi 

IMP2 

Manajemen puncak 

percaya bahwa 

perilaku etis sangat 

penting bagi 

keberhasilan 

perusahaan 

1 5 0,745 3,96 Tinggi 

IMP3 

Karyawan perusahaan 

memiliki rasa 

tanggung jawab untuk 

menjaga reputasi etis 

1 5 0,708 4,03 Tinggi 

IMP5 

Ada komunikasi 

terbuka antara atasan 

dan bawahan dalam 

berdiskusi mengenai 

etika 

1 5 0,766 3,93 Tinggi 

MEAN IMPLISIT  3,89 Tinggi  

MEAN PELEMBAGAAN ETIKA  3,68 Tinggi  

Sumber : Lampiran 3 
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Berdasarkan tabel deskripsi variabel Pelembagaan Etika diatas 

dapat dilihat bahwa indikator yang memiliki pengaruh terbesar dalam 

variabel adalah indikator IMP3 yaitu “Karyawan dalam perusahaan saya 

memiliki rasa tanggung jawab anta karyawan untuk menjaga reputasi 

etis” dengan mean sebesar 4,03. Sedangkan indikator yang memiliki 

pengaruh terkecil dalam variabel adalah indikator EKP3 yaitu 

“Perusahaan saya tidak memiliki pimpinan yang secara khusus 

bertanggung jawab atas program kepatuhan etika” dengan mean sebesar 

3,37. Dimana angka mean variabel ini menunjukan bahwa responden 

cenderung netral dan setuju dengan pernyataan yang ada pada kuesioner. 

Angka minimal serta maksimal pada indikator – indikator pertanyaan 

dalam variabel pelembagaan etika ini cenderung pada angka 1 ( min ) 

yang berarti sangat tidak setuju serta  5 ( max  ) yang berarti sangat 

setuju. Nilai standar deviasi pada masing – masing indikator dalam 

variabel pelembagaan etika ini menunjukkan nilai dibawah dari nilai rata 

– rata yang berarti sebaran atau keberagaman data hasil dari pengisian 

kuesioner oleh responden cenderung rendah. Tingkat keberagaman nilai 

paling tinggi pada variabel ini adalah pada indikator EKP5 dimana nilai 

standar deviasinya sebesar 1,057. 

Dari hasil rata – rata diatas dapat disimpulkan bahwa pelembagaan 

etika eksplisit (EKP) serta implisit (IMP) memiliki rata – rata yang tinggi 

dengan nilai 3,50 dan 3,89. Sedangkan rata – rata total variabel 

pelembagaan etika juga memiliki rata – rata yang tinggi yaitu dengan 
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nilai 3,68. Dari hasil ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

perusahaan ditempat responden penelitian ini bekerja melibatkan 

karyawan dalam rangka pembentukan etika dalam perusahaan baik 

sebagai petugas etika, komite etika,maupun karyawan sebagai sarana 

untuk pendistribusian buletin mengenai etika. Selain itu, secara tidak 

langsung pelembagaan etika yang terbentuk juga karena  adanya 

pemahaman bersama mengenai perilaku yang sesuai dan pantas 

dilakukan dan tidak hanya semata – mata berpaku pada kode etik yang 

tertulis karena tidak semua perusahaan memiliki kode etik tertulis. 

4.1.2.3 Deskripsi Variabel Iklim Kerja Etis  

Iklim kerja etis dapat didefinisikan sebagai sistem normatif yang 

dirasakan oleh karyawan yang memungkinkan para karyawan untuk 

menanggapi masalah etika atau moral yang terjadi di perusahaan tempat 

mereka bekerja.(Floyd, 2010) . Dalam variabel iklim kerja etis ini, 

terdapat tiga dimensi yaitu kebajikan, prinsip dan egoisme. Dimana 

setiap indikator pada dimensi kebajikan, prinsip maupun egoisme apabila 

menunjukkan angka mean tinggi atau semakin setuju responden terhadap 

suatu pernyataan berarti semakin baik iklim kerja etis dalam 

perusahaannya. Berikut adalah deskripsi variabel Iklim Kerja Etis 
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Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Iklim Kerja Etis 

Indikator Pertanyaan Min Max Std.Dev Mean  

IKE2 

Perhatian utama 

perusahaan saya adalah 

kebaikan untuk semua 

orang 

1 5 0,729 3,98 Setuju 

IKE4 
Orang-orang saling 

memperhatikan kebaikan 

satu sama lain 
1 5 0,747 3,99 Setuju 

IKE7 
Semua orang diharapkan 

untuk mematuhi standar 

hukum  
2 5 0,607 4,15 Setuju 

IKE10 

Orang-orang di 

perusahaan saya, secara 

ketat mematuhi kebijakan 

perusahaan 

1 5 0,774 3,93 Setuju 

IKE11 

Orang - orang 

mementingkan 

kepentingan pribadi  di 

atas segalanya 

1 5 0,967 3,81 Setuju 

IKE12 

Sebagian besar orang di 

perusahaan saya , lebih 

mementingkan diri 

mereka sendiri 

1 5 1,016 3,86 Setuju 

IKE13 

Tidak ada ruang untuk 

kepentingan moral atau 

etika pribadi seseorang di 

perusahaan saya 

1 5 0,934 3,76 Setuju 

MEAN IKLIM KERJA ETIS  3,92 Tinggi  

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel deskripsi variabel Iklim Kerja Etis diatas dapat 

dilihat bahwa indikator yang memiliki pengaruh terbesar dalam variabel 

adalah indikator IKE7 yaitu “Di perusahaan saya, semua orang 

diharapkan untuk mematuhi standar hukum atau standar profesional” 

dengan mean sebesar 4,15. Sedangkan indikator yang memiliki pengaruh 

terkecil dalam variabel adalah indikator IKE13 yaitu “Tidak ada ruang 
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untuk kepentingan moral atau etika pribadi seseorang di perusahaan 

saya” dengan mean sebesar 3,76. Dimana angka mean variabel ini 

menunjukan bahwa responden cenderung setuju dengan pernyataan yang 

ada pada kuesioner. Angka minimal serta maksimal pada indikator – 

indikator pertanyaan dalam variabel iklim kerja etis ini cenderung pada 

angka 1 ( min ) yang berarti sangat tidak setuju serta  5 ( max  ) yang 

berarti sangat setuju  , kecuali pada indikator pertanyaan IKE7 yang 

pilihan minimal respondennya adalah 2 atau tidak setuju. Nilai standar 

deviasi pada masing – masing indikator dalam variabel iklim kerja etis 

ini menunjukkan nilai dibawah dari nilai rata – rata yang berarti sebaran 

atau keberagaman data hasil dari pengisian kuesioner oleh responden 

cenderung rendah. Tingkat keberagaman nilai paling tinggi pada variabel 

ini adalah pada indikator IKE12 dimana nilai standar deviasinya sebesar 

1,016.     

Dari hasil rata – rata diatas dapat disimpulkan bahwa variabel iklim 

kerja etis (IKE) memiliki rata – rata yang tinggi dengan nilai 3,92. Dari 

hasil ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perusahaan ditempat 

responden penelitian ini bekerja memiliki iklim kerja yang baik dimana 

karyawannya mempertimbangkan segala sesuatu tentang kebaikan 

perusahaan dan perusahaan juga sebaliknya terhadap karyawan. 

Karyawan dalam perusahaan tempat responden bekerja juga memiliki 

prinsip yang selalu dipegang teguh serta tidak mementingkan diri sendiri 

namun memikirkan semuanya matang – matang demi kebaikan bersama. 
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4.1.2.4 Deskripsi Variabel Kecurangan Akuntansi  (Fraud) 

Kecurangan akuntansi (fraud) didefinisikan sebagai penyajian fakta 

yang salah dan kesalahan tersebut bersifat material yang dilakukan oleh 

satu pihak terhadap pihak lain, tujuannya untuk membohongi dan 

memberikan pengaruh pihak lain untuk mempercayai fakta tersebut , 

walaupun akan merugikan. Jenis fraud yang disoroti dalam penelitian ini 

fokus kepada penyalahgunaan aktiva perusahaan. Apabila tiap indikator 

dalam variabel ini menunjukkan angka mean tinggi atau semakin setuju 

responden terhadap suatu pernyataan mencerminkan bahwa kecurangan 

akuntansi (fraud) telah terjadi dalam perusahaan responden. Berikut 

adalah deskripsi variabel Kecurangan Akuntansi (fraud)  

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kecurangan Akuntansi (Fraud) 

Indikator Pertanyaan  Min Max Std,Dev Mean  

Fraud1 

Hal yang wajar bila 

pencatatan biaya 

lebih besar dari 

yang keluar  

1 5 0,8793 1,95 Rendah 

Fraud2 

Hal yang wajar bila 

pencatatan bukti 

transaksi dilakukan 

tanpa otorisasi  

1 5 0,8239 1,87 Rendah 

Fraud3 

Hal yang wajar bila 

para pengguna 

anggaran 

menggunakan 

kwitansi kosong 

untuk membeli 

perlengkapan 

kantor  

1 5 0,7883 1,76 
Sangat 

Rendah 
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Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Sambungan)  

Indikator Pertanyaan  Min Max Std,Dev Mean  

Fraud4 

Hal yang wajar bila 

kebutuhan lain 

pengguna 

dimasukkan dalam 

belanja peralatan 

kantor  

1 5 0,7900 1,74 
Sangat 

Rendah 

Fraud5 

Bukan masalah bila 

sering terjadi 

kekurangan barang 

yang diterima dari 

pembelian 

peralatan kantor. 

1 5 0,8468 1,81 Rendah 

Fraud6 

Hal yang wajar bila 

sisa anggaran 

dibagikan kepada 

pegawai sebagai 

bonus  

1 5 1,0328 2,05 Rendah 

Fraud7 

Hal yang wajar bila 

pengeluaran tanpa 

dokumen 

pendukung 

1 5 0,8233 1,78 
Sangat 

Rendah 

Fraud8 

Tidak masalah bila 

transaksi memiliki 

bukti pendukung 

ganda  

1 5 0,9572 2,03 Rendah 

MEAN KECURANGAN AKUNTANSI  1,88 Rendah  

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel deskripsi variabel Kecurangan Akuntansi 

(Fraud) diatas dapat dilihat bahwa indikator yang memiliki pengaruh 

terbesar dalam variabel adalah indikator Fraud6 yaitu “Suatu hal yang 

wajar di instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai 

sebagai bonus.” dengan mean sebesar 2,05. Sedangkan indikator yang 

memiliki pengaruh terkecil dalam variabel adalah indikator Fraud4 yaitu 
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“Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila pengguna anggaran 

memasukkan kebutuhan lain ke dalam belanja peralatan kantor.” dengan 

mean sebesar 1,74. Dimana angka mean variabel ini menunjukan bahwa 

responden cenderung sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan 

pernyataan yang ada pada kuesioner. Angka minimal serta maksimal 

pada indikator – indikator pertanyaan dalam variabel kecurangan 

akuntansi (fraud) ini cenderung pada angka 1 ( min ) yang berarti sangat 

tidak setuju serta  5 ( max  ) yang berarti sangat setuju . Nilai standar 

deviasi pada masing – masing indikator dalam variabel kecurangan 

akuntansi (fraud) ini menunjukkan nilai dibawah dari nilai rata – rata 

yang berarti sebaran atau keberagaman data hasil dari pengisian 

kuesioner oleh responden cenderung rendah. Tingkat keberagaman nilai 

paling tinggi pada variabel ini adalah pada indikator Fraud6 dimana nilai 

standar deviasinya sebesar 1,0328.     

 Dari hasil rata – rata diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

kecurangan akuntansi (Fraud) memiliki rata – rata yang rendah dengan 

nilai 1,88. Dari hasil ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

perusahaan ditempat responden penelitian ini bekerja memiliki 

kecenderungan yang rendah akan kecurangan akuntansi terutama yang 

berhubungan dengan penyalahgunaan aktiva perusahaan.  
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4.2 Hasil dan Pembahasan Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran atau outer model merupakan suatu pengukuran 

yang digunakan untuk menguji validitas serta reliabilitas suatu indikator 

dalam kuesioner penelitian. Suatu indikator yang dapat digunakan untuk 

pengujian hipotesis penelitian adalah indikator yang sudah lolos melalui uji 

validitas serta reliabitas.  

 

4.1 Pengujian Validitas 

Pengujian validitas merupakan pengujian yang berguna untuk 

mengetahui apakah kuesioner dapat mengungkapkan data  pada variabel – 

variabel penelitian dengan tepat (Hartono, 2014). Indikator atau 

pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan lolos uji validitas dan dinyatakan 

valid apabila angka pada loading factor  lebih besar dari 0,7 ( loadig factor 

> 0,7). Berikut adalah hasil uji validitas indikator : 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Indikator 

Indikator Loading Factor Validitas 

TFM1 0,418 Tidak Valid  

TFM2 0,554 Tidak Valid  

TFM3 0,638 Tidak Valid  

TFM4 0,698 Tidak Valid  

TFM5 0,644 Tidak Valid  

TFM6 0,585 Tidak Valid  

TFM7 0,687 Tidak Valid  

TFM8 0,589 Tidak Valid  

TFM9 0,586 Tidak Valid  

TFM10 0,367 Tidak Valid  

TFM11 0,598 Tidak Valid  

TFM12 0,664 Tidak Valid  

TFM13 0,711 Valid 

TFM14 0,567 Tidak Valid  

TFM15 0,597 Tidak Valid  

TFM16 0,684 Tidak Valid  

TFM17 0,647 Tidak Valid  

TFM18 0,601 Tidak Valid  

TFM19 0,662 Tidak Valid  

TSK1 0,525 Tidak Valid  

TSK2 0,002 Tidak Valid  

TSK3 0,356 Tidak Valid  

TSK4 0,622 Tidak Valid  

TSK5 -0,172 Tidak Valid  

TSK6 0,789 Valid 

TSK7 0,225 Tidak Valid  

TSK8 0,733 Valid 

TSK9 0,591 Tidak Valid  

TSK10 0,775 Valid 

TSK11 0,686 Tidak Valid  

LSF1 0,778 Valid 

LSF2 0,885 Valid 

LSF3 0,888 Valid 

LSF4 0,878 Valid 

EKP1 0,627 Tidak Valid  

EKP2 0,527 Tidak Valid  

EKP3 0,713 Valid 

EKP4 0,771 Valid 

EKP5 0,820 Valid 

EKP6 0,817 Valid 

EKP7 0,528 Tidak Valid  

IMP1 0,628 Tidak Valid  
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Indikator ( Sambungan) 

Indikator Loading Factor Validitas 

IMP2 0,679 Tidak Valid  

IMP3 0,794 Valid 

IMP4 0,366 Tidak Valid  

IMP5 0,692 Tidak Valid  

IMP6 0,097 Tidak Valid  

IMP7 0,649 Tidak Valid  

IKE1 0,628 Tidak Valid  

IKE2 0,692 Tidak Valid  

IKE3 0,520 Tidak Valid  

IKE4 0,687 Tidak Valid  

IKE5 0,646 Tidak Valid  

IKE6 0,541 Tidak Valid  

IKE7 0,670 Tidak Valid  

IKE8 0,593 Tidak Valid  

IKE9 0,625 Tidak Valid  

IKE10 0,704 Valid 

IKE11 0,687 Tidak Valid  

IKE12 0,734 Valid 

IKE13 0,643 Tidak Valid  

IKE14 0,242 Tidak Valid  

IKE15 0,379 Tidak Valid  

IKE16 0,544 Tidak Valid  

Fraud1 0,762 Valid 

Fraud2 0,862 Valid 

Fraud3 0,854 Valid 

Fraud4 0,836 Valid 

Fraud5 0,827 Valid 

Fraud6 0,643 Tidak Valid  

Fraud7 0,838 Valid 

Fraud8 0,662 Tidak Valid  

 Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel pengujian validitas diatas, beberapa indikator 

dinyatakan tidak valid, oleh sebab itu dilakukan penghapusan indikator – 

indikator yang tidak valid tersebut untuk selanjutnya diuji kembali 

validitasnya. Penghapusan indikator tersebut dimulai dengan indikator 

yang mempunyai loading factor paling rendah untuk selanjutnya diuji 



66 
 

kembali apakah penghapusan indikator tersebut sudah cukup untuk 

menaikkan loading factor pada indikator yang lain. Selain itu diperhatikan 

pula pemenuhan validitas indikator dengan melihat Average Variance 

Extracted (AVE) variabelnya ( AVE > 0,5 ). Berikut adalah hasil pengujian 

validitas setelah dilakukan penghapusan beberapa indikator. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Indikator ( Setelah Beberapa Indikator 

dihapus) 

Indikator Loading Factor Validitas 

TFM4 0,703 Valid 

TFM7 0,724 Valid 

TFM12 0,678 Valid 

TFM13 0,751 Valid 

TFM16 0,680 Valid 

TFM17 0,695 Valid 

TFM18 0,687 Valid 

TFM19 0,751 Valid 

TSK4 0,637 Valid 

TSK6 0,816 Valid 

TSK8 0,733 Valid 

TSK10 0,811 Valid 

TSK11 0,706 Valid 

LSF1 0,778 Valid 

LSF2 0,885 Valid 

LSF3 0,888 Valid 

LSF4 0,878 Valid 

EKP1 0,631 Valid 

EKP3 0,780 Valid 

EKP4 0,845 Valid 

EKP5 0,855 Valid 

EKP6 0,850 Valid 

IMP1 0,625 Valid 

IMP2 0,713 Valid 

IMP3 0,827 Valid 

IMP5 0,727 Valid 

IKE2 0,666 Valid 

IKE4 0,665 Valid 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Indikator ( Setelah Beberapa Indikator 

dihapus Sambungan) 

Indikator Loading Factor Validitas 

IKE7 0,630 Valid 

IKE10 0,711 Valid 

IKE11 0,777 Valid 

IKE12 0,813 Valid 

IKE13 0,739 Valid 

Fraud1 0,768 Valid 

Fraud2 0,860 Valid 

Fraud3 0,856 Valid 

Fraud4 0,837 Valid 

Fraud5 0,828 Valid 

Fraud6 0,635 Valid 

Fraud7 0,837 Valid 

Fraud8 0,659 Valid 

        Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel pengujian validitas diatas yang telah diuji 

kembali setelah dilakukan penghapusan beberapa indikator, semua 

indikator tersisa dinyatakan valid. Dalam pengujian validitas, indikator 

dinyatakan valid apabila telah memenuhi kriteria loading factor > 0,7, 

meskipun demikian ada beberapa indikator yang dapat dinyatakan valid 

(ditandai dengan cetak tebal) namun memiliki loading factor < 0,7. Hal 

tersebut dapat diterima dan masuk dalam kriteria valid karena dalam 

penentuan valid atau tidaknya suatu indikator juga dengan melihat pada 

Average Variance Extracted (AVE) variabelnya yang sudah memenuhi 

kriteria yaitu > 0,5. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian 

exploratory sehingga loading factor 0,6 – 0,7 masih diterima asalkan nilai 

AVE > 0,5 (Ghozali & Latan, 2015) Berikut adalah hasil pengujian 

validitas berdasarkan AVE variabel penelitiannya.  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas (Berdasarkan AVE Setelah Beberapa Indikator 

dihapus ) 

 

Average Variance Extracted (AVE) 

TFM 0,503 

TSK 0,553 

LSF 0,737 

EKP 0,635 

IMP 0,528 

IKE  0,514 

Fraud 0,623 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

memiliki nilai AVE > 0,5 yang berarti variabel tersebut lolos uji validitas 

dan dinyatakan valid. Hal tersebut juga mendukung hasil dari uji validitas 

sebelumnya dengan melihat loading factor tiap indikator. Walaupun ada  

loading factor yang < 0,7 namun indikator – indikator tersebut merupakan 

indikator yang valid untuk setiap variabelnya, karena AVE tiap variabelnya 

lebih besar dari 0,5.  

 

4.2 Pengujian Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari setiap 

indikator pengukurnya. Ukuran yang menyatakan bahwa suatu variabel 

dinyatakan reliabel ialah apabila nilai Croncbach's alpha serta Composite 

reliability lebih besar dari 0,7 (Croncbach's alpha serta Composite 

reliability > 0,7). Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas variabel dalam 

kuesioner penelitian.  
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reliabilitas  

  Cronbach's Alpha Composite Reliability 

TFM 0,859 0,890 

TSK 0,796 0,860 

LSF 0,880 0,918 

EKP 0,852 0,896 

IMP 0,705 0,816 

IKE  0,841 0,880 

Fraud 0,913 0,929 

 Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa seluruh variabel yang ada dalam kuesioner penelitian 

dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha dan 

Composite Reliability lebih besar dari 0, 7.   

 

4.3 Hasil dan Pembahasan Model Struktural (Inner Model)  

Pengujian model strukural (Inner Model) ini berguna untuk 

memprediksi suatu hubungan kausal antar variabel yang akan diuji dalam 

model. Selain itu juga digunakan untuk memberikan kepastian bahwa model 

yang dibangun sudah akurat. Model struktural (Inner Model)  terdiri dari 

dua indikator pengujian yaitu Koefisien Determinasi (R
2
) serta Predictive 

Relevance (Q
2
). 

 

4.3.1 Hasil Uji Indikator Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau i R
2
 memiliki kisaran angka antara 0 (nol) 

sampai dengan 1 (satu). Nilai R
2
 yang semakin tinggi memiliki indikasi tingkatan 
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yang lebih tinggi atas akurasi (Hair, Hopkins, Georgia, & College, 2014).ke 

Berikut adalah hasil uji koefisen determinasi :  

Tabel 4.13 Hasil Uji Indikator Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
R Square 

EKP 0,266 

IMP 0,360 

IKE 0,355 

Fraud 0,117 

  Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat 

bahwa seluruh variabel gaya kepemimpinan memberikan pengaruh pada 

variabel penelitan lainnya bila dilihat dari R
2
 nya. Variabel gaya 

kepemimpinan menunjukkan pengaruhnya terhadap pelembagaan etika 

eksplisit ( EKP ) sebesar 0,266. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 

variabilitas konstruk pelembagaan etika eksplisit yang dapat dijelaskan 

oleh gaya kepemimpinan ialah sebesar 26,6%, sedangkan 73,3% lainnya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Selain itu, variabel gaya kepemimpinan juga menunjukkan 

pengaruhnya terhadap pelembagaan etika implisit ( IMP ) sebesar 0,360 ; 

terhadap iklim kerja etis ( IKE ) sebesar 0,355 dan terhadap variabel fraud 

( Fraud ) sebesar 0,117. Dilihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

variabilitas konstruk pelembagaan etika implisit, iklim kerja etis serta 

fraud yang dapat dijelaskan oleh gaya kepemimpinan ialah sebesar 36% , 

35,5%  serta 11,7% sedangkan sisanya  pelembagaan etika implisit (64%), 
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iklim kerja etis (64,5%) serta fraud (88,3%) dijelaskan oleh variabel – 

variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.  

Terlihat pula dari tabel tersebut bahwa nilai R
2
 paling tinggi adalah 

0,360 pada pelembagaan etika implisit ( IMP ) serta paling rendah 0,117 

pada fraud ( Fraud ). Hal tersebut berarti variabel pelembagaan etika implisit 

yang memiliki nilai R
2 

tinggi memiliki indikasi tingkatan yang lebih tinggi atas 

akurasi prediktif penelitian ini daripada variabel – variabel lain yang diteliti. 

Sedangkan variabel fraud  merupakan variabel dengan indikasi tingkatan yang 

terendah atas akurasi prediktif pada penelitian ini. 

 

4.3.2 Hasil Uji Indikator Predictive Relevance / Cross-validated Redundancy 

(Q
2
) 

Selain pentingnya nilai koefisien determinasi R
2
 untuk kriteria 

akurasi prediktif, juga perlu di telaah tentang besarnya nilai Cross-

validated redundancy (Q
2
) nya. Dalam model struktural (niner model) , 

nilai Q
2
 yang lebih besar dari 0 (nol) bagi variabel endogen memiliki 

indikasi relevansi prediktif model path untuk konstruk tersebut (Hair et al., 

2014). 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Indikator Cross-validated Redundancy (Q
2
) 

 
SSO SSE 

Q² (=1-

SSE/SSO) 

EKP 1.875,000 1.583,946 0,155 

IMP 1.500,000 1.242,400 0,172 

IKE 2.625,000 2.179,397 0,170 

Fraud 3.000,000 2.805,450 0,065 

Sumber : Lampiran 3 



72 
 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cross-validated 

Redundancy (Q
2
) untuk variabel pelembagaan etika eksplisit ( EKP ) 

adalah sebesar 0.155. Nilai Cross-validated Redundancy (Q
2
) dari variabel 

pelembagaan etika eksplisit tersebut lebih besar dari 0 (nol), untuk itu  

dapat dikatakan bahwa model memiliki relevansi prediktif bagi masing-

masing konstruk tersebut. Selain itu  nilai Cross-validated Redundancy 

(Q
2
) untuk variabel pelembagaan etika implisit ( IMP ) adalah sebesar 

0.172, untuk variabel iklim kerja etis ( IKE ) sebesar 0,170 dan untuk 

variabel fraud ( Fraud ) sebesar 0, 065. Dengan besarnya nilai tersebut 

berarti dapat dikatakan bahwa model memiliki relevansi prediktif bagi 

masing-masing konstruk tersebut karena memiliki nilai Cross-validated 

Redundancy (Q
2
) yang lebih besar dari 0 (nol).   

 

4.4 Hasil dan Pembahasan Pengujian Hipotesis  

Gambar 4.1 Hasil Uji Hipotesis  

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019) 
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Tabel 4.15 Output Bootstrapping Path Coefficient 

 untuk Pengujian Hipotesis 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

TFM  EKP 0,018 0,021 0,058 0,316 0,752 

TSK  EKP  0,138 0,135 0,065 2,127 0,034 

LSF  EKP -0,434 -0,439 0,046 9,494 0,000 

TFM  IMP 0,252 0,254 0,074 3,405 0,001 

TSK  IMP 0,356 0,362 0,068 5,212 0,000 

LSF  IMP -0,066 -0,066 0,048 1,393 0,164 

EKP  IKE 0,194 0,195 0,058 3,342 0,001 

IMP  IKE 0,491 0,495 0,052 9,457 0,000 

IKE  Fraud -0,342 -0,354 0,067 5,094 0,000 

Sumber : Lampiran 3 

Berikut adalah ringkasan mengenai hasil uji hipotesis secara keseluruhan 

dalam penelitian ini :  

Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis  

  Hipotesis  Hasil  

Hipotesis 

Pertama  

Gaya kepemimpinan transformasional  

berpengaruh terhadap pelembagaan 

etika eksplisit 

Tidak Berpengaruh  

Gaya kepemimpinan transaksional 

berpengaruh terhadap pelembagaan 

etika eksplisit 

Berpengaruh Positif  

Gaya kepemimpinan Laissez-Faire 

berpengaruh terhadap pelembagaan 

etika eksplisit 

Berpengaruh Negatif  

Hipotesis 

Kedua  

Gaya kepemimpinan transformasional  

berpengaruh terhadap pelembagaan 

etika implisit 

Berpengaruh Positif  

Gaya kepemimpinan transaksional 

berpengaruh terhadap pelembagaan 

etika implisit 

Berpengaruh Positif  

Gaya kepemimpinan Laissez-Faire 

berpengaruh terhadap pelembagaan 

etika implisit 

Tidak Berpengaruh  

 



74 
 

Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis (Sambungan) 

 Hipotesis  Hasil  

Hipotesis 

Ketiga 

Pelembagaan etika eksplisit 

berpengaruh positif terhadap iklim 

kerja etis  

Berpengaruh Positif  

Hipotesis 

Keempat 

Pelembagaan etika implisit 

berpengaruh positf terhadap iklim kerja 

etis  

Berpengaruh Positif  

Hipotesis 

Kelima 

Iklim kerja etis berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akuntansi (fraud) 
Berpengaruh Negatif  

 

Selanjutnya, pembahasan mengenai masing – masing hasil pengujian 

hipotesis akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini   

4.4.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama  

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa “Gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap pelembagaan etika eksplisit”. Dalam 

penelitian ini gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu gaya 

kepemimpinan transformasional, transaksional serta  Laissez-Faire. Oleh 

sebab itu, didalam pengujian hipotesis masing – masing gaya 

kepemimpinan tersebut dilakukan pengujian secara terpisah, untuk 

mengetahui secara jelas pengaruh dari masing – masing gaya 

kepemimpinan tersebut dan tidak dijadikan satu dengan nama variabel 

gaya kepemimpinan. 

 Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa  

nilai t-statistic untuk gaya kepemimpinan transformasional ( TFM ) 

terhadap pelembagaan etika eksplisit ( EKP ) adalah sebesar 0,316 , 

dimana nilai tersebut < ( lebih kecil ) dari nilai t tabel sebesar 1,96 , p 

value sebesar 0,752 > ( lebih besar ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) 
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serta nilai orginal sampel sebesar 0,018. Hal tersebut berarti gaya 

kepemimpinan transformasional tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pelembagaan etika eksplisit. Sedangkan untuk gaya 

kepemimpinan transaksional ( TSK ) terhadap pelembagaan etika eksplisit 

( EKP ) nilai t-statisticnya menunjukkan angka 2,127  , dimana nilai 

tersebut > ( lebih besar ) dari nilai t tabel sebesar 1,96 , p value sebesar 

0,034 < ( lebih kecil ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai 

orginal sampel sebesar 0,138. Hal tersebut berarti gaya kepemimpinan 

transaksional berpengaruh signifikan positif terhadap pelembagaan etika 

eksplisit.   Selain itu, untuk gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu  gaya 

kepemimpinan Laissez-Faire ( LSF ) terhadap pelembagaan etika eksplisit 

( EKP ) nilai t-statisticnya menunjukkan angka 9,494, dimana nilai 

tersebut > ( lebih besar ) dari nilai t tabel sebesar 1,96 , p value sebesar 

0,000 < ( lebih kecil ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai 

orginal sampel sebesar -0,434. Hal tersebut berarti gaya kepemimpinan 

Laissez-Faire berpengaruh signifikan negatif terhadap pelembagaan etika 

eksplisit.    

Dari data yang didapatkan pada penelitian ini tidak dapat ditarik 

kesimpulan mengenai gaya kepemimpinan secara keseluruhan, karena 

pada ketiga dimensinya menunjukkan hasil yang berbeda - beda. Hal 

tersebut disebabkan data hasil pengisian kuesioner dari responden memang 

menunjukkan data yang tidak menjurus ke salah satu gaya kepemimpinan 

saja, bahkan dalam satu perusahaan yang sama, masing – masing 
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responden bisa mengisi kuesioner dengan hasil yang benar – benar 

berbeda. Selain itu, dalam suatu perusahaan juga terdapat 2 bahkan 3 gaya 

kepemimpinan sekaligus menurut hasil dari pengisian kuesioner oleh 

responden, yang membuat data juga tidak bisa dimasukkan dalam kategori 

dummy. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian terdahulu 

dari Floyd (2010) walaupun adanya sedikit perbedaan pada pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional. Pada penelitian terdahulu Floyd (2010) 

membuktikan bahwa gaya kepemimpinan baik transformasional maupun 

transaksional berpengaruh positif terhadap pelembagaan etika secara 

eksplisit. Sedangkan , untuk gaya kepemimpinan Laissez-Faire 

membuktikan hasil yang sama bahwa gaya kepemimpinan Laissez-Faire 

berpengaruh negatif terhadap pelembagaan etika secara eksplisit. 

Sedangkan hasil penelitian ini gaya kepemimpinan transformasional 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pelembagaan etika 

eksplisit. Pada penelitian terdahulu juga tidak terdapat penarikan 

kesimpulan mengenai gaya kepemimpinan secara keseluruhan. 

Secara nyata dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

pengaruh positif dari gaya kepemimpinan trasanksional adalah semakin 

seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang transaksional 

berarti semakin baik pula pelembagaan etika eksplisit yang tercipta dalam 

perusahaaan. Seperti adanya reward bagi karyawan yang telah memiliki 

pencapaian kinerja tertentu serta tetap berpegang teguh pada standar etik 

yang ada dalam perusahaan. Sebaliknya pengaruh negatif gaya 
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kepemimpinan Laissez-Faire terhadap pelembagaan etika eskplisit berarti, 

semakin pemimpin memiliki gaya kepemimpinan Laissez-Faire  yang 

cenderung acuh tak acuh maka pelembagaan etika eksplisit di perusahaan 

semakin tidak terbentuk dengan baik. Selain itu, untuk gaya 

kepemimpinan transformasional yang pada penelitian kali ini 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan berarti kode etik serta 

program etika yang terstruktur dalam perusahaan tidak semata – mata 

dipengaruhi oleh visi sang pemimpin yang lebih dulu memberikan 

inspirasi dalam perilaku etis yang ditunjukkannya.    

 

4.4.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua  

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa “Gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap pelembagaan etika implisit”. Seperti 

dalam pernyataan pada hasil uji hipotesis pertama diatas bahwa dalam 

penelitian ini gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu gaya 

kepemimpinan transformasional, transaksional serta  Laissez-Faire. Oleh 

sebab itu, didalam pengujian hipotesis masing – masing gaya 

kepemimpinan tersebut dilakukan pengujian secara terpisah, untuk 

mengetahui secara jelas pengaruh dari masing – masing gaya 

kepemimpinan tersebut dan tidak dijadikan satu dengan nama variabel 

gaya kepemimpinan. 

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa  

nilai t-statistic untuk gaya kepemimpinan transformasional ( TFM ) 
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terhadap pelembagaan etika implisit ( IMP ) adalah sebesar 3,405 , dimana 

nilai tersebut > ( lebih besar ) dari nilai t tabel sebesar 1,96,  p value 

sebesar 0,001 < ( lebih kecil ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta 

nilai orginal sampel sebesar 0,252 . Hal tersebut berarti gaya 

kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pelembagaan etika implisit. Sedangkan untuk gaya kepemimpinan 

transaksional ( TSK ) terhadap pelembagaan etika implisit ( IMP ) nilai t-

statisticnya menunjukkan angka 5,212  , dimana nilai tersebut lebih besar  

( > ) dari nilai t tabel sebesar 1,96 , p value sebesar 0,000 < ( lebih kecil ) 

dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai orginal sampel sebesar 

0,356. Hal tersebut berarti gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh 

signifikan positif terhadap pelembagaan etika eksplisit.   Selain itu, untuk 

gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu  gaya kepemimpinan Laissez-

Faire ( LSF ) terhadap pelembagaan etika implisit ( IMP ) nilai t-

statisticnya menunjukkan angka 1,393 , dimana nilai tersebut < ( lebih 

kecil ) dari nilai t tabel sebesar 1,96 , p value sebesar 0,164 > ( lebih besar 

) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai orginal sampel sebesar   

-0,066 . Hal tersebut berarti gaya kepemimpinan Laissez-Faire tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pelembagaan etika implisit.    

Seperti pada hipotesis pertama yang telah dijabarkan diatas, dari 

data yang didapatkan pada penelitian ini tidak dapat ditarik kesimpulan 

mengenai gaya kepemimpinan secara keseluruhan, karena pada ketiga 

dimensinya menunjukkan hasil yang berbeda - beda. Hal tersebut 
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disebabkan data hasil pengisian kuesioner dari responden memang 

menunjukkan data yang tidak menjurus ke salah satu gaya kepemimpinan 

saja, bahkan dalam satu perusahaan yang sama, masing – masing 

responden bisa mengisi kuesioner dengan hasil yang benar – benar 

berbeda. Selain itu, dalam suatu perusahaan juga terdapat 2 bahkan 3 gaya 

kepemimpinan sekaligus menurut hasil dari pengisian kuesioner oleh 

responden, yang membuat data juga tidak bisa dimasukkan dalam kategori 

dummy. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian 

terdahulu dari Floyd (2010) walaupun adanya sedikit perbedaan pada 

pengaruh gaya kepemimpinan transformasional. Pada penelitian 

sebelumnya dari Floyd (2010) membuktikan bahwa  gaya kepemimpinan 

Laissez-Faire berpengaruh negatif terhadap pelembagaan etika secara 

implisit sedangkan pada penelitian ini gaya kepemimpinan Laissez-Faire 

dinyatakan tidak berpengaruh terhadap pelembagaan etika implisit . 

Namun 2 gaya kepemimpinan lainnya baik transformasional maupun 

transaksional membuktikan hasil yang sama yaitu berpengaruh positif 

terhadap pelembagaan etika secara implisit. Pada penelitian terdahulu juga 

tidak terdapat penarikan kesimpulan mengenai gaya kepemimpinan secara 

keseluruhan. 

Pengaruh positif dari gaya kepemimpinan transformasional dan 

transaksional yang dimaksud adalah semakin seorang pemimpin memiliki 

gaya kepemimpinan transformasional maupun transaksional berarti 

semakin baik pula pelembagaan etika implisit yang tercipta dalam 
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perusahaaan. Pelembagaan etika implisit meliputi sistem insentif, 

kebijakan promosi serta evaluasi kinerja, dimana cara pemimpin dalam 

memberikan motivasi bagi karyawannya dengan cara memberikan reward 

setelah karyawan berhasil melakukan suatu pencapaian dalam tugasnya di 

perusahaan. Sedangkan pada gaya kepemimpinan Laissez-Faire berarti 

semakin pemimpin memiliki gaya kepemimpinan Laissez-Faire  yang 

cenderung acuh tak acuh maka pelembagaan etika implisit di perusahaan 

semakin tidak terbentuk dengan baik, karena dalam pembentukan 

pelembagaan etika implisit tersebut dibutuhkan kepedulian dari pemimpin 

terhadap karyawannya. 

 

4.4.3 Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Pelembagaan etika eksplisit berpengaruh positif terhadap iklim kerja 

etis”. Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa  nilai 

t-statistic hasil uji pengaruh pelembagaan etika eksplisit ( EKP ) terhadap 

iklim kerja etis ( IKE ) adalah sebesar 3,342 , dimana nilai tersebut lebih 

besar ( > ) dari nilai t tabel sebesar 1,96,  p value sebesar 0,001 < ( lebih 

kecil ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai orginal sampel 

sebesar 0,194 . Dari penjabaran hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pelembagaan etika eksplisit berpengaruh signifikan 

positif terhadap iklim kerja etis. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 
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hipotesis ketiga yaitu “Pelembagaan etika eksplisit berpengaruh positif 

terhadap iklim kerja etis” diterima. 

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian terdahulu 

dari Floyd (2010) yang menyatakan bahwa ada relasi antara pelembagaan 

etika eksplisit dengan iklim kerja etis. Selain itu juga menguatkan 

penelitian dari Schneider (1983)  yang menyatakan bahwa iklim kerja 

termasuk praktik serta prosedur perusahaan yang memberikan indikasi dari 

sistem normatif yang dilembagakan yang memandu perilaku (Floyd, 

2010). Serta penelitian dari Sims (2003) yang menyatakan bahwa proses 

pelembagaan etika eksplisit pada akhirnya mengarah pada pengembangan 

iklim kerja etis (Floyd, 2010). Secara lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa 

pelembagaan etika eksplisit yang baik berpengaruh terhadap iklim kerja 

etis yang juga baik dan juga sebaliknya pelembagaan etika eksplisit yang 

buruk akan membawa dampak pada iklim kerja yang buruk pula.  

 

4.4.4 Hasil Uji Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Pelembagaan etika implisit berpengaruh positif terhadap iklim kerja etis”. 

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa  nilai t-

statistic hasil uji pengaruh pelembagaan etika implisit ( IMP ) terhadap 

iklim kerja etis ( IKE ) adalah sebesar 9,457 , dimana nilai tersebut lebih 

besar ( > ) dari nilai t tabel sebesar 1,96,  p value sebesar 0,000 < ( lebih 

kecil ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai orginal sampel 
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sebesar 0,491 . Dari penjabaran hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pelembagaan etika imsplisit berpengaruh signifikan 

positif terhadap iklim kerja etis. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis keempat yaitu “Pelembagaan etika implisit berpengaruh positif 

terhadap iklim kerja etis” diterima. 

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian terdahulu 

dari Floyd (2010) yang menyatakan bahwa ada relasi atau pengaruh positif 

antara pelembagaan etika implisit dengan iklim kerja etis. Juga 

menguatkan penelitian dari Sims (2003)  yang menyatakan bahwa proses 

pelembagaan etika implisit pada akhirnya mengarah pada pengembangan 

iklim kerja etis (Floyd, 2010). Secara lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa 

pelembagaan etika implisit yang baik berpengaruh terhadap iklim kerja 

etis yang juga baik dan juga sebaliknya pelembagaan etika imsplisit yang 

buruk akan membawa dampak pada iklim kerja yang buruk pula. 

 Selain itu hasil dari penelitian ini juga membenarkan penelitian 

dari Jose & Thibodeaux (1999) yang menemukan bahwa para manajer 

menganggap bentuk implisit pelembagaan etika lebih efektif daripada 

bentuk pelembagaan etika yang eksplisit karena bentuk implisit lebih 

permanen daripada bentuk eksplisit. Hal itu terbukti dari nilai t-statistic 

hasil uji pengaruh pelembagaan etika implisit ( IMP ) terhadap iklim kerja 

etis ( IKE ) yang menunjukkan nilai  8,900  sedangkan pelembagaan etika 

eksplisit ( EKP ) terhadap iklim kerja etis ( IKE )  memiliki nilai t-statistic 

sebesar 3,224.   
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4.4.5 Hasil Uji Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa “Iklim 

kerja etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi (fraud).” 

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa  nilai t-

statistic hasil uji pengaruh variabel iklim kerja etis ( IKE ) terhadap 

kecurangan akuntansi ( Fraud ) adalah sebesar 5,094 , dimana nilai 

tersebut lebih besar ( > ) dari nilai t tabel sebesar 1,96,  p value sebesar 

0,000 < ( lebih kecil ) dari nilai signifikansi yaitu 5% (0,05) serta nilai 

orginal sampel sebesar -0,342 . Dari penjabaran hasil pengujian hipotesis 

tersebut, dapat dikatakan bahwa iklim kerja etis berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kecurangan akuntansi (fraud). Untuk itu dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kelima yaitu “Iklim kerja etis berpengaruh 

negatif terhadap kecurangan akuntansi (fraud)”  diterima. 

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian terdahulu 

secara lebih jelas dan mengarah karena pada penelitian terdahulu tidak 

disebutkan mengenai perilaku etis karyawan yang dimaksud, penelitian 

tersebut dari  Deshpande & Joseph (2009) menyatakan iklim kerja etis 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis karyawan. Untuk itu, ada 

pernyataan bahwa prinsip etika dalam suatu perusahaan merupakan 

cerminan dari perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan karena 

iklim kerja etis sendiri berpengaruh terhadap perilaku etis karyawan. Hal 

itu berarti, jika perilaku yang ditunjukkan oleh manajemen maupun 

anggota dalam perusahaan cenderung mengarah kepada perilaku yang 
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tidak etis maka hal itu bisa menjadi penyebab terjadinya kecenderungan 

kecurangan akuntansi  (Cressey, 1986).  

Selain itu, hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian dari 

Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis yang 

merupakan akibat dari iklim kerja yang tidak etis berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan (fraud) dalam perusahaan. Untuk itu, dengan 

adanya hasil penelitian ini, maka dinyatakan secara jelas bahwa, iklim 

kerja yang etis tidak mengindikasikan adanya kecurangan akuntansi 

(fraud), namun bila sebaliknya yang terjadi yaitu iklim kerja yang tidak 

etis maka ada indikasi pengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi 

(fraud). 

 

  




