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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1.Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan google form untuk menyebar 

kuesioner kepada responden di Universitas Katolik Soegijapranata. Terdapat 

336 responden yang mengisi kuesioner dan sebanyak 267 kuesioner dari 336 

yang dapat diolah. Berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin jumlah 

sampel minimal yang harus diperoleh adalah 231, hal tersebut menunjukkan 

bahwa sampel yang diperoleh peneliti sudah memenuhi jumlah sampel 

minimal yang dibutuhkan. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Tabel Distribusi Kuesioner 

ANGKATAN 
JUMLAH KUESIONER 

DISEBAR DAN KEMBALI 
KUESIONER 

YANG DIPAKAI 
SAMPEL MINIMAL 

2015 111 106 85 

2016 80 78 78 

2017 87 83 71 

TOTAL 278 267 234 

Sumber : Pengajaran program studi akuntansi, 2018 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peneliti memperoleh kuesioner 

yang dapat digunakan untuk penelitian sebesar 106 dari angkatan 2015, 78 

dari angkatan 2016, dan 83 dari angkatan 2017. Kuesioner yang diperoleh dari 

responden tersebut sudah memenuhi jumlah sampel minimal per angkatan 

berdasarkan rumus slovin yang digunakan peneliti. 
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Gambaran umum dari penelitian ini terdiri dari angkatan, gender, IPK, 

mata kuliah etika bisnis dan profesi, serta pengalaman kerja responden. 

Gambaran umum tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Tabel Gambaran Umum Responden 

Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Gender :    

Laki-Laki 85 31.8% 

Perempuan 182 68.2% 

Total 267 100% 

IPK :   

2.00 - 2.99 58 21.7% 

3.00 - 4.00 209 78.3% 

Total 267 100% 

Mata Kuliah Etika Bisnis :   

Belum mengambil 84 31.5% 

Sudah atau sedang mengambil 183 68.5% 

Total 267 100% 

Pengalaman Kerja :   

Belum pernah bekerja 169 63.3% 

Sedang atau pernah bekerja 98 36.7% 

Total 267 100% 

Angkatan     

2015 106 39.7% 

2016 78 29.2% 

2017 83 31.1% 

Total 267 100% 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden dari 

penelitian ini terdiri dari 68.2% perempuan dan 31.8% laki-laki, hal tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

perempuan. 
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 Kemudian, responden dari penelitian ini yang memiliki IPK 2.00 - 2.99 

sebanyak 21.7%, responden yang memiliki IPK 3.00 - 4.00 sebanyak 78.3%, 

dan tidak ada responden yang memiliki IPK dibawah 2.00. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki IPK yang tinggi. 

 Berikutnya, responden yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis 

dan profesi sebanyak 31.5% sedangkan responden yang sudah atau sedang 

mengambil mata kuliah etikas bisnis dan profesi sebanyak 68.5%. Hal tersebut 

berarti bahwa mayoritas responden sudah mengambil mata kuliah etika bisnis 

dan profesi. 

 Pada penelitian ini, responden yang belum memiliki pengalaman kerja 

sebanyak 63.3% sedangkan responden yang sudah atau sedang bekerja 

sebanyak 36.7%. Hal tersebut berarti bahwa mayoritas responden belum 

memiliki pengalaman kerja.  

 Penelitian ini memiliki responden sebanyak 39.7% dari angkatan 2015, 

29.2% dari angkatan 2016, dan 31.1% dari angkatan 2017. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata responden berasal dari angkatan 2015, namun 

memiliki proporsi yang hampir seimbang di tiap angkatannya. 

 

4.2.Uji Kualitas Data 

4.2.1.Uji Validitas 

 Uji ini digunakan untuk mengukur kebenaran atau valid tidaknya 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Data dapat dikatakan valid 

jika nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil Cronbach's Alpha 
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instrument. Apabila masih ada kuesioner yang tidak valid, maka harus 

dihilangkan kemudian diuji ulang hingga kuesioner tersebut valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Validitas Persepsi Etis ke 1 

Pertanyaan 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach's Alpha Keterangan 

PE1 0.871 0.877 Valid 

PE2 0.87 0.877 Valid 

PE3 0.867 0.877 Valid 

PE4 0.871 0.877 Valid 

PE5 0.871 0.877 Valid 

PE6 0.869 0.877 Valid 

PE7 0.875 0.877 Valid 

PE8 0.871 0.877 Valid 

PE9 0.868 0.877 Valid 

PE10 0.868 0.877 Valid 

PE11 0.867 0.877 Valid 

PE12 0.882 0.877 Tidak Valid 

PE13 0.871 0.877 Valid 

PE14 0.871 0.877 Valid 

PE15 0.864 0.877 Valid 

PE16 0.864 0.877 Valid 

PE17 0.875 0.877 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan 

terkait persepsi etis mahasiswa dinyatakan valid kecuali pertanyaan ke 12. 

Pertanyaan ke 12 dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted lebih besar dari nilai Cronbach's Alpha instrument. 

Sehingga, pertanyaan ke 12 harus dihilangkan kemudian seluruh 

pertanyaan di uji ulang hingga semua valid. 
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Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Validitas Persepsi Etis ke 2 

Pertanyaan 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach's Alpha Keterangan 

PE1 0.878 0.882 Valid 

PE2 0.876 0.882 Valid 

PE3 0.873 0.882 Valid 

PE4 0.877 0.882 Valid 

PE5 0.876 0.882 Valid 

PE6 0.874 0.882 Valid 

PE7 0.881 0.882 Valid 

PE8 0.876 0.882 Valid 

PE9 0.873 0.882 Valid 

PE10 0.873 0.882 Valid 

PE11 0.871 0.882 Valid 

PE13 0.876 0.882 Valid 

PE14 0.876 0.882 Valid 

PE15 0.869 0.882 Valid 

PE16 0.87 0.882 Valid 

PE17 0.881 0.882 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas Reliabilitas 

 Tabel tersebut menunjukkan pengujian validitas ulang setelah 

menghilangkan pertanyaan ke 12 atau pertanyaan yang tidak valid di 

pengujian validitas yang pertama. Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa seluruh pertanyaan sudah dapat dikatakan valid karena 

memiliki nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai 

Cronbach's Alpha instrumen. 
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Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas Religiusitas ke 1 

Pertanyaan 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 
Cronbach's Alpha Keterangan 

R1 0.919 0.913 Tidak Valid 

R2 0.897 0.913 Valid 

R3 0.903 0.913 Valid 

R4 0.9 0.913 Valid 

R5 0.897 0.913 Valid 

R6 0.897 0.913 Valid 

R7 0.901 0.913 Valid 

R8 0.902 0.913 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan 

dinyatakan valid kecuali pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama pada 

kuesioner terkait religiusitas dapat dikatakan tidak valid karena memiliki 

nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih besar dari nilai Cronbach's 

Alpha instrumen. Karena masih terdapat pertanyaan dalam kuesioner yang 

menunjukkan tidak valid, maka pertanyaan tersebut harus dibuang 

kemudian seluruh pertanyaan harus di uji ulang hingga seluruh pertanyaan 

menunjukkan valid. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas Religiusitas ke 2 

Pertanyaan 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
Cronbach's Alpha Keterangan 

R2 0.905 0.919 Valid 

R3 0.91 0.919 Valid 

R4 0.907 0.919 Valid 

R5 0.903 0.919 Valid 

R6 0.903 0.919 Valid 

R7 0.907 0.919 Valid 

R8 0.909 0.919 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 

 Tabel tersebut menunjukkan hasil dari pengujian validitas yang kedua. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan membuang pertanyaan kuesioner 

yang tidak valid kemudian di uji ulang. Berdasarkan tabel hasil uji 

validitas tersebut dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan sudah dapat 

dikatakan valid karena memiliki nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted 

lebih kecil dari nilai Cronbach's Alpha instrumen. 

4.2.2.Uji Reliabilitas 

 Uji ini digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari 

variabel. Data dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha nya 

tinggi. Reliabilitas dari suatu data dapat dikategorikan menjadi 4 kriteria. 

Berikut merupakan kriteria reliabilitas data yang digunakan Rainsch 

(2004) dalam (Murniati et al., 2013) : 
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Tabel 4.7 

Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

> 0.9 Reliabilitas Sempurna 

0.7 - 0.9 Reliabilitas Tinggi 

0.5 - 0.7 Reliabilitas Moderat 

< 0.5 Reliabilitas Rendah 

Sumber : Rainsch, 2004 dalam Murniati et al., 2013 

 Tabel tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan perincian 

hasil pengujian reliabilitas per variabel yang ada di kuesioner penelitian : 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Religiusitas 0.919 Reliabilitas Sempurna 

Persepsi Etis 0.882 Reliabilitas Tinggi 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 

 Tabel tersebut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari penelitian ini. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel Religiusitas 

memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.919 sehingga dapat dikatakan 

variabel religiusitas memiliki reliabilitas sempurna. Sedangkan variabel 

Persepsi Etis dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 

0.882, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi etis memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

dapat dikatakan reliabel. 
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4.3.Statistik Deskriptif 

4.3.1.Compare Means 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel utama dalam 

penelitian ini. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran 

responden dalam penelitian. Gambaran umum responden dalam penelitian ini 

yaitu meliputi jenis kelamin (gender), nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), 

mata kuliah etika bisnis dan profesi yang telah ditempuh, pengalaman kerja 

serta angkatan. Penjelasan deskriptif tersebut dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 4.9 

Tabel Compare Means 

Keterangan 

Compare Means 

Persepsi Etis Religiusitas 

Mean Sig Mean Sig 

Gender     

Laki-laki 4.0243 
0.003 

3.9866 
0.072 

Perempuan 4.2198 4.1358 

Pendidikan Etika     

Belum mengambil 4.1049 
0.245 

4.0646 
0.679 

Sudah atau sedang mengambil 4.1817 4.0991 

Pengalaman Kerja     

Belum pernah bekerja 4.1849 
0.241 

4.1090 
0.481 

Sedang atau pernah bekerja 4.1103 4.0525 

Performa Akademik     

2.00 - 2.99 4.1940 
0.532 

4.1232 
0.635 

3.00 - 4.00 4.1474 4.0786 

Angkatan     

2015 4.138 

0.156 

4.1563 

0.330 2016 4.246 4.022 

2017 4.0994 4.0637 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 
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 Tabel tersebut menunjukkan hasil dari pengujian compare means yang 

dilakukan dengan SPSS. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

persepsi etis responden perempuan sebesar 4.2198 sedangkan laki-laki sebesar 

4.0243. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi etis perempuan lebih tinggi 

dibanding laki-laki. Sedangkan rata-rata tingkat religiusitas responden laki-

laki sebesar 3.9866 dan responden perempuan sebesar 4.1358. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat religiusitas perempuan lebih tinggi daripada laki-

laki. Baik laki-laki maupun perempuan semakin tinggi tingkat religiusitas 

yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula tingkat persepsi etis yang 

dimiliki nya. 

 Rata-rata persepsi etis responden yang belum mengambil mata kuliah 

etika bisnis dan profesi sebesar 4.1049 dan responden yang sudah atau sedang 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi sebesar 4.1817. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden yang sudah atau sedang mengambil mata 

kuliah etika bisnis dan profesi lebih etis daripada responden yang belum 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi. Sedangkan, rata-rata tingkat 

religiusitas responden yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan 

profesi sebesar 4.0646 dan yang sudah atau sedang mengambil sebesar 4.0991. 

Hal tersebut berarti bahwa responden yang sudah atau sedang mengambil 

mata kuliah etika bisnis dan profesi lebih religius daripada responden yang 

belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi. 

 Rata-rata persepsi etis responden yang belum memiliki pengalaman kerja 

sebesar 4.1849 sedangkan responden yang sedang atau pernah memiliki 
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pengalaman kerja sebesar 4.1103. Hal tersebut berarti bahwa responden yang 

belum memiliki pengalaman kerja lebih etis daripada yang sedang atau pernah 

memiliki pengalaman kerja. Sedangkan, rata-rata tingkat religiusitas 

responden yang belum memiliki pengalaman kerja sebesar 4.109 dan 

responden yang sedang atau pernah memiliki pengalaman kerja sebesar 

4.0525. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang belum memiliki 

pengalaman kerja memiliki tingkat religiusitas lebih tinggi daripada responden 

yang sedang atau pernah memiliki pengalaman kerja. 

 Selanjutnya performa akademik dengan IPK 2.00 - 2.99 memiliki rata-

rata persepsi etis sebesar 4.194 dan IPK 3.00 - 4.00 memiliki rata-rata persepsi 

etis sebesar 4.1474. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang 

memiliki IPK 2.00 - 2.99 lebih etis daripada responden yang memiliki IPK 

3.00 - 4.00. Sedangkan rata-rata tingkat religiusitas responden yang memiliki 

IPK 2.00 - 2.99 sebesar 4.1232 dan responden yang memiliki IPK 3.00 - 4.00 

sebesar 4.0786. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

IPK 2.00 - 2.99 lebih religius daripada responden yang memiliki IPK 3.00 - 

4.00. 

 Bagi angkatan 2015, rata-rata tingkat persepsi etis sebesar 4.138, 

angkatan 2016 sebesar 4.246, dan angkatan 2017 sebesar 4.0994. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa angkatan 2016 lebih etis daripada 

angkatan lain. Sedangkan rata-rata religiusitas angkatan 2015 sebesar 4.1563, 

angkatan 2016 sebesar 4.022, dan angkatan 2017 sebesar 4.0637. Hal tersebut 
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berarti bahwa mahasiswa angkatan 2015 memiliki tingkat religiusitas yang 

tinggi daripada angkatan lain.  

4.3.2.Compare Means Antara Persepsi Etis dengan Gender 

 Untuk mengetahui lebih lanjut statistik deskriptif antara persepi etis 

dengan gender maka dilakukan pengujian compare means antara persepsi etis 

dengan gender pada penelitian ini. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.10 

Compare Means Gender 

Gender Demografi 
Persepsi Etis 

Mean sig 

Laki-laki 

Performa 

Akademik 

  

2.00-2.99 4.037946 
0.876 

3.00-4.00 
4.017544 

Pendidikan 

Etika 

  

belum mengambil etbis 3.840278 

0.038 sudah atau sedang 

mengambil etbis 
4.109914 

Pengalaman 

Kerja 

  

belum bekerja 4.067402 

0.388 sedang atau sudah pernah 

bekerja 
3.959559 

Perempuan 

Performa 

Akademik 

  

2.00-2.99 4.339583 
0.118 

3.00-4.00 
4.196135 

Pendidikan 

Etika 

  

belum mengambil etbis 4.230263 

0.836 sudah atau sedang 

mengambil etbis 
4.2150 

Pengalaman 

Kerja 

  

belum bekerja 4.235699 

0.527 sedang atau sudah pernah 

bekerja 
4.19043 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan tabel hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa mean laki-

laki yang memiliki IPK 2.00-2.99 sebesar 4.037946 lebih besar daripada laki-

laki yang memiliki IPK 4.017544, hal tersebut berarti bahwa semakin rendah 
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IPK laki-laki maka semakin tinggi persepsi etis nya. Kemudian, laki-laki yang 

sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis lebih etis daripada laki-

laki yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis hal tersebut dikarenakan 

nilai mean laki-laki yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis sebesar 

3.840278 lebih kecil daripada laki-laki yang sudah atau sedang mengambil 

mata kuliah etika bisnis sebesar 4.109914. Selanjutnya, laki-laki yang belum 

pernah bekerja memiliki nilai mean sebesar 4.067402 lebih besar dari pada 

nilai mean laki-lakki yang sedang atau sudah pernah bekerja sebesar 

3.959559, hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki yang belum pernah 

bekerja memiliki persepsi etis yang lebih tinggi daripada yang sedang atau 

pernah bekerja. 

 Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut juga dapat dilihat bahwa mean 

perempuan yang memiliki IPK 2.00-2.99 sebesar 4.339583 lebih tinggi 

daripada perempuan yang memiliki IPK 3.00-4.00 sebesar 3.00-4.00 hal 

tersebut berarti bahwa mahasiswa perempuan yang memiliki IPK tinggi tidak 

lebih etis daripada mahasiswa yang memiliki IPK rendah. Kemudian 

mahasiswa perempuan yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis 

memiliki nilai mean sebesar 4.230263 lebih tinggi daripada nilai mean 

mahasiswa perempuan yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika 

bisnis yaitu sebesar 4.2150 hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi etis 

lebih tinggi pada mahasiswa perempuan yang belum mengambil mata kuliah 

etika bisnis. Selanjutnya, mahasiswa perempuan yang belum pernah bekerja 

memiliki mean sebesar 4.235699 sedangkan mahasiswa perempuan yang 
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sedang atau pernah bekerja memiliki nilai mean sebesar 4.19043, hal tersebut 

menunjukkan pengalaman kerja seseorang tidak mempengaruhi persepsi etis 

nya karena mahasiswa perempuan yang belum pernah bekerja lebih etis 

daripada yang sedang atau sudah pernah bekerja. 

4.3.3.Compare Means Antara Persepsi Etis dengan Pendidikan Etika 

Untuk mengetahui lebih lanjut statistik deskriptif antara persepi etis 

dengan pendidikan etika maka dilakukan pengujian compare means antara 

persepsi etis dengan pendidikan etika pada penelitian ini. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Compare Means Pendidikan Etika 

Pendidikan 

Etika 
Demografi 

Persepsi Etis 

Mean Sig 

Belum 

Mengambil 

Gender 

  

laki-laki 3.840278 
0.002 

Perempuan 4.230263 

Pengalaman 

Kerja 

  

belum bekerja 4.195833 

0.014 sedang atau sudah pernah 

bekerja 
3.877604 

Performa 

Akademik 

  

2.00-2.99 4.077206 
0.815 

3.00-4.00 
4.111940 

Sudah 

Mengambil 

Gender 

  

laki-laki 4.109914 
0.169 

Perempuan 4.2150 

Pengalaman 

Kerja 

  

belum bekerja 4.178899 

0.924 sedang atau sudah pernah 

bekerja 
4.185811 

Performa 

Akademik 

  

2.00-2.99 4.242378 
0.359 

3.00-4.00 
4.164173 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 

 Tabel tersebut menunjukkan hasil bahwa mahasiwa yang belum 

mengambil mata kuliah etika bisnis yang berjenis kelamin laki-laki memiliki 
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nilai mean sebesar 3.840278 sedangkan mahasiswa perempuan yang belum 

mengambil mata kuliah etika bisnis memiliki nilai mean sebesar 4.230263 hal 

tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah 

etika bisnis yang lebih etis adalah mahasiswa yang berjenis kelamin 

perempuan. Kemudian, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika 

bisnis dan belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan memiliki nilai mean 

sebesar 4.195833 lebih tinggi daripada mahasiswa yang belum mengambil 

mata kuliah etika bisnis dan sedang atau pernah bekerja, hal tersebut berarti 

bahwa mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan belum 

bekerja memiliki persepsi etis yang tinggi dibanding dengan mahasiswa yang 

belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan sedang atau pernah bekerja. 

Selanjutnya, nilai mean mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika 

bisnis dan memiliki IPK 2.00-2.99 sebesar 4.077206 sedangkan nilai mean 

mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan memiliki IPK 

3.00-4.00 sebesar  4.111940 hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

IPK mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis akan 

menyebabkan semakin tinggi pula persepsi etis yang dimiliki nya. 

 Selanjutnya dapat dilihat bahwa mahasiswa yang sudah atau sedang 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan berjenis kelamin laki-laki memiliki 

nilai mean sebesar 4.109914 sedangkan mahasiswa yang sudah atau sedang 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan berjenis kelamin perempuan memilki 

nilai mean sebesar 4.2150 hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

sudah mengambil mata kuliah etika bisnis yang lebih etis adalah mahasiswa 
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perempuan.  Kemudian, mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata 

kuliah etika bisnis dan belum bekerja memiliki nilai mean 4.178899 

sedangkan mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika 

bisnis dan sedang atau pernah bekerja memiliki nilai mean sebesar 4.185811 

hal tersebut berarti bahwa persepsi etis lebih tinggi pada mahasiswa yang 

sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis dan sedang atau pernah 

bekerja. Terakhir, nilai mean mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil 

mata kuliah etika bisnis dan memiliki IPK 2.00-2.99 sebesar 4.242378 

sedangkan nilai mean mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata 

kuliah etika bisnis dan memiliki IPK 3.00-4.00 sebesar 4.164173 hal tersebut 

menunjukkan bahwa persepsi etis lebih tinggi pada mahasiswa yang sudah 

atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis dan memiliki IPK 2.00-2.99. 

4.3.4.Compare Means Antara Persepsi Etis dengan Pengalaman Kerja 

  Untuk mengetahui lebih lanjut statistik deskriptif antara persepi etis 

dengan pengalaman kerja maka dilakukan pengujian compare means antara 

persepsi etis dengan pengalaman kerja pada penelitian ini. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12 

Compare Means Pengalaman Kerja 

Pengalaman 

Kerja 
Demografi 

Persepsi Etis 

Mean Sig 

Belum 

Bekerja 

Gender 
laki-laki 4.067402 

0.039 
perempuan 4.235699 

Performa 

Akademik 

2.00-2.99 4.146341 
0.562 

3.00-4.00 4.197266 

Pendidikan Etika 
belum mengambil etbis 4.195833 

0.829 sudah atau sedang 

mengambil etbis 4.178899 

Sedang atau 

Sudah Pernah 

Bekerja 

Gender 
laki-laki 3.959559 

0.037 
Perempuan 4.190430 

Performa 

Akademik 

2.00-2.99 4.308824 
0.085 

3.00-4.00 4.068673 

Pendidikan Etika 
belum mengambil etbis 3.877604 

0.011 sudah atau sedang 

mengambil etbis 4.185811 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 

 Tabel tersebut menunjukkan hasil dari pengujian compare means, dari 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa yang belum bekerja dan 

berjenis kelamin laki-laki memiliki nilai mean sebesar 4.067402 sedangkan 

mahasiswa yang belum bekerja dan berjenis kelamin perempuan memiliki 

nilai mean sebesar 4.235699 hal tersebut berarti bahwa persepsi etis lebih 

tinggi pada mahasiswa perempuan yang belum bekerja. Kemudian nilai means 

dari mahasiswa yang belum bekerja dan memiliki IPK 2.00-2.99 sebesar 

4.146341 sedangkan nilai means dari mahasiswa yang belum bekerja dan 

memiliki IPK 3.00-4.00 sebesar 4.197266 hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi IPK mahasiswa yang belum bekerja semakin tinggi pula 

persepsi etis nya. Selanjutnya, mahasiswa yang belum bekerja dan belum 
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mengambil mata kuliah etika bisnis memiliki nilai means sebesar 4.195833 

sedangkan mahasiswa yang belum bekerja dan sudah atau sedang mengambil 

mata kuliah etika bisnis memilki nilai means sebesar 4.178899 hal tersebut 

berarti bahwa persepsi etis lebih tinggi pada mahasiswa yang belum bekerja 

dan belum mengambil mata kuliah etika bisnis. 

 Kemudian dapat diketahui juga bahwa mahasiswa yang sedang atau 

pernah bekerja dan berjenis kelamin laki-laki memiliki nilai means sebesar 

3.959559 sedangkan mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja dan berjenis 

kelamin perempuan memiliki nilai means sebesar 4.190430 sehingga persepsi 

etis lebih tinggi pada mahasiswa perempuan yang sedang atau pernah bekerja. 

Selanjutnya, nilai means yang diperoleh mahasiswa yang sedang atau pernah 

bekerja dan memiliki IPK 2.00-2.99 sebesar 4.308824 sedangkan nilai means 

yang diperoleh mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja dan memiliki IPK 

3.00-4.00 sebesar 4.068673 hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi etis 

lebih tinggi pada mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja dan memiliki 

IPK 2.00-2.99. Terakhir, mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja dan 

belum mengambil mata kuliah etika bisnis memiliki nilai means sebesar 

3.877604 sedangkan mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja dan sudah 

atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis memiliki nilai means sebesar 

4.185811 sehingga semakin banyak pendidikan etika yang di ambil oleh 

mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja maka semakin tinggi pula 

persepsi etis nya. 
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4.3.5.Compare Means Antara Persepsi Etis dengan Performa Akademik 

 Untuk mengetahui lebih lanjut statistik deskriptif antara persepi etis 

dengan performa akademik maka dilakukan pengujian compare means antara 

persepsi etis dengan performa akademik pada penelitian ini. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Compare Means Performa Akademik 

Performa 

Akademik 
Demografi 

Persepsi Etis 

Mean Sig 

2.00-2.99 

Gender 
laki-laki 4.037946 

0.011 
perempuan 4.339583 

Pendidikan Etika 
belum mengambil etbis 4.077206 

0.213 sudah atau sedang 

mengambil etbis 
4.242378 

Pengalaman 

Kerja 

belum bekerja 4.146341 

0.220 sedang atau sudah 

pernah bekerja 
4.308824 

3.00-4.00 

Gender 
laki-laki 4.017544 

0.025 
perempuan 4.196135 

Pendidikan Etika 
belum mengambil etbis 4.111940 

0.493 sudah atau sedang 

mengambil etbis 
4.164173 

Pengalaman 

Kerja 

belum bekerja 4.197266 

0.077 sedang atau sudah 

pernah bekerja 
4.068673 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 

Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian compare means, dapat 

diketahui bahwa mahasiswa dengan IPK 2.00-2.99 yang berjenis kelamin laki-

laki memiliki nilai means sebesar 4.037946 sedangkan mahasiswa dengan IPK 

2.00-2.99 yang berjenis kelamin perempuan memiliki nilai means sebesar 

4.339583 sehingga mahasiswa dengan IPK 2.00-2.99 yang berjenis kelamin 
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perempuan memiliki persepsi etis yang lebih tinggi. Kemudian, mahasiswa 

dengan IPK 2.00-2.99 yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis 

memiliki nilai means sebesar 4.077206 sedangkan mahasiswa dengan IPK 

2.00-2.99 yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis 

memiliki nilai means sebesar 4.242378 sehingga dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa dengan IPK 2.00-2.99 memiliki persepsi yang lebih tinggi ketika 

sudah mengambil mata kuliah etika bisnis. Selanjutnya, mahasiswa dengan 

IPK 2.00-2.99 yang belum bekerja memiliki nilai means sebesar 4.146341 

sedangkan mahasiswa dengan IPK 2.00-2.99 yang sedang atau pernah bekerja 

memiliki nilai means sebesar 4.308824 sehingga dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa dengan IPK 2.00-2.99 akan lebih etis ketika memiliki pengalaman 

kerja. 

Selain itu, dapat diketahui bahwa mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang 

berjenis kelamin laki-laki memiliki nilai means sebesar 4.017544 sedangkan 

mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang berjenis kelamin perempuan memiliki 

nilai means sebesar 4.196135 sehingga persepsi etis lebih tinggi pada 

mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang berjenis kelamin perempuan. 

Kemudian mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang belum mengambil mata 

kuliah etika bisnis memiliki nilai means sebesar 4.111940 sedangkan 

mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang sudah atau sedang mengambil mata 

kuliah etika bisnis memiliki nilai means sebesar 4.164173 sehingga dapat 

dikatakan mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 akan lebih etis ketika sudah 

mengambil pendidikan etika. Terakhir, mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang 
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belum pernah bekerja memiliki nilai means sebesar 4.197266 sedangkan 

mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang sedang atau sudah pernah bekerja 

memiliki nilai means sebesar 4.068673 sehingga persepsi etis lebih tinggi 

pada mahasiswa dengan IPK 3.00-4.00 yang belum pernah bekerja. 

4.3.6. Statistik Deskriptif 

 Agar memudahkan dalam membaca dan memahami deskripsi setiap 

variabel yang ada, maka peneliti melakukan penggolongan berdasarkan 

kisaran teoritis, kisaran aktual, mean, dan rentang skala. Rentang skala 

diperoleh dengan rumus : 

Rentang Skala = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Tabel 4.14 

Tabel Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Persepsi 

Etis 
1 - 5 

1.5625 

- 5 

4.157

5 
1 - 2.33 

2.34 - 

3.66 

3.67 - 

5 
Tinggi 

Religiusitas 1 - 5 1 - 5 
4.157

5 
1 - 2.33 

2.34 - 

3.67 

3.67 - 

6 
Tinggi 

Gender 0 - 1 0 - 1 
0.681

7 
0 - 0.33 

0.34 - 

0.66 

0.67 - 

1 
Tinggi 

Pendidikan 

Etika 
0 - 1 0 - 1 

0.685

4 
0 - 0.33 

0.34 - 

0.66 

0.67 - 

1 
Tinggi 

Pengalaman 

Kerja 
0 - 1 0 - 1 

0.367

0 
0 - 0.33 

0.34 - 

0.66 

0.67 - 

1 
Sedang 

Performa 

Akademik 
0 - 2 1 - 2 

1.782

8 
0 - 0.66 

0.67 - 

1.2 
1.3 - 2 Tinggi 

Sumber : Data diolah, 2018 

 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa, skor rata-rata persepsi 

etis sebesar 4.1575 termasuk kedalam kategori tinggi. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini ketika bekerja tidak akan 

melakukan tindakan yang tidak etis. Responden akan cenderung menghindari 

tindakan yang dianggap tidak etis seperti menggunakan fasilitas kantor, 

melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak salah, hingga memalsukan 

laporan.  

 Berikutnya, skor rata-rata religiusitas sebesar 4.1575 yang termasuk 

kedalam kategori rentang skala tinggi. Hal tersebut berarti bahwa responden 

dalam penelitian ini memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Mereka 

cenderung meluangkan waktu untuk berdoa, menjadikan agama sebagai 

pedoman tindakan, hingga kereligiusan mereka mempengaruhi kehidupan 

sehari-harinya. 

 Variabel yang selanjutnya adalah gender. Gender memperoleh skor rata-

rata sebesar 0.6817. Berdasarkan tabel tersebut variabel gender termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden mayoritas 

berjenis kelamin perempuan atau dapat dikatakan bahwa yang paling banyak 

mengisi kuesioner ini adalah mahasiswa perempuan. 

 Selanjutnya adalah pendidikan etika. Skor rata-rata pendidikan etika 

sebesar 0.6854 berdasarkan rentang skala tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal tersebut berarti bahwa mayoritas responden sudah atau sedang 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi atau bisa dikatakan bahwa 

mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah etika bisnis dan 

profesi menjadi responden yang paling dominan dalam penelitian ini. 
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 Variabel berikutnya adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja 

memiliki skor rata-rata sebesar 0.3670 termasuk dalam kategori rentang skala 

tinggi. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

yang mengisi kuesioner ini merupakan mahasiswa yang belum pernah 

memiliki pengalaman kerja. 

 Kemudian, variabel yang terakhir adalah performa akademik. Variabel 

performa akademik memiliki skor rata-rata sebesar 1.7828 termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki IPK yang tinggi. Sebagian besar atau hampir semua responden 

memliki IPK di antara 3.00 hingga 4.00. 

4.4.Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan regresi berganda, 

penelitian ini harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

4.4.1.Uji Normalitas 

 Uji asumsi klasik yang pertama digunakan adalah uji normalitas. 

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai sig pada 

Standardized Residual. Nilai sig pada Standardized Residual harus lebih 

besar dari pada tingkat error yang digunakan. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat error sebesar 0.05. Berikut merupakan hasil dari 

pengujian normalitas : 
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 Tabel 4.15 

 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sig 
Standardized Residual 

0.200 

 Sumber : Lampiran 5 – Uji Asumsi Klasik 

  Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar 0.200. 

Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika memiliki nilai sig lebih 

besar dari 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

4.4.2.Uji Heteroskedastisitas 

 Uji asumsi klasik yang berikutnya digunakan adalah uji 

heteroskedastisitas. Pengujian ini gunakan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. Data dapat dikatakan terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas jika masing-masing variabel independen memiliki 

nilai sig lebih besar dari tingkat error yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan tingkat error sebesar 0.05. Hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig 

Religiusitas 0.924 

Gender 0.065 

Pendidikan Etika 

0.831 

Pengalaman Kerja 

0.953 

Performa Akademik 

0.106 

Sumber : Lampiran 5 – Uji Asumsi Klasik 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Religiusitas memiliki 

nilai sig sebesar 0.924. Nilai sig tersebut lebih besar dari tingkat error 

sebesar 0.05. Sehingga dapat dikatakan bahwa data pada variabel 

religiusitas terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 Variabel Gender pada penelitian ini memiliki nilai sig sebesar 

0.065. Nilai sig tersebut lebih besar dari tingkat error 0.05. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa data pada variabel gender terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas.  

 Variabel Pendidikan Etika menunjukkan nilai sig sebesar  0.831. 

Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat error 0.05. Sehingga dapat 

diketahui bahwa data pada variabel pendidikan etika terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 Variabel Pengalaman Kerja memiliki nilai sig sebesar 0.953. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai sig lebih besar dari tingkat error atau 
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dapat dikatakan bahwa data yang ada di variabel pengalaman kerja 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 Variabel Performa Akademik menunjukkan nilai sig sebesar 0.106. 

Nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data yang ada di variabel performa akademik terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas.  

 Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seluruh variabel memiliki nilai sig diatas tingkat error 0.05 

sehingga seluruh variabel dapat dikatakan terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.4.3.Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi klasik yang digunakan selanjutnya adalah uji 

multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah masing-

masing variabel independen memiliki hubungan yang kuat satu sama 

lain. Variabel harus terbebas dari masalah tersebut. Variabel dapat 

dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas dengan melihat nilai 

Tolerance dan VIF pada tabel Coefficients. Variabel dapat dikatakan 

terbebas dari masalah multikolinearitas jika  memiliki nilai Tolerance 

lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berikut merupakan 

hasil dari pengujian multikolinearitas yang dilakukan : 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Religiusitas 0.983 1.017 

Gender 0.949 1.054 

Pendidikan Etika 0.985 1.015 

Pengalaman Kerja 0.975 1.026 

Performa Akademik 0.954 1.048 

  Sumber : Lampiran 5 – Uji Asumsi Klasik 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Religiusitas memiliki 

nilai tolerance sebesar 0.983 dan nilai VIF sebesar 1.017. Nilai tolerance 

menunjukkan lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 

 Berikutnya, variabel Gender memiliki nilai tolerance sebesar 0.949 

dan nilai VIF sebesar 1.054. Nilai tolerance menunjukkan lebih kecil 

dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel gender terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 Variabel Pendidikan Etika memiliki nilai tolerance sebesar 0.985 

dan nilai VIF sebesar 1.015. Nilai tolerance menunjukkan lebih kecil 

dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel pendidikan etika terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 Variabel Pengalaman Kerja memiliki nilai tolerance sebesar 0.975 

dan nilai VIF sebesar 1.026. Nilai tolerance menunjukkan lebih kecil 
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dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel pengalaman kerja terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 Kemudian, variabel Performa Akademik memiliki nilai tolerance 

sebesar 0.954 dan nilai VIF sebesar 1.048. Nilai tolerance menunjukkan 

lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel performa akademik terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 

 Berdasarkan hasil tersbut, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel terbebas dari masalah multikolinearitas karena semua variabel 

memiliki nilai Tolerance < 1 dan nilai VIF < 10. 

4.5.Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linear 

Berganda. Uji tersebut dipilih karena penelitian ini memiliki lebih dari satu 

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan t-tabel dengan t-hitung yang ada. Hipotesis 

dapat diterima jika memiliki t-hitung lebih besar dari t-tabel. Penelitian ini 

berarah atau satu sisi, sehingga t-tabel yang digunakan adalah 1.645. Berikut 

merupakan hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan : 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Hipotesis 

Coefficients 

Variabel Beta t Sig 

Religiusitas 0.067 1.398 0.163 

Gender 0.194 2.933 0.004 

Pendidikan Etika 0.08 1.221 0.223 

Pengalaman Kerja -0.066 -1.036 0.301 

Performa Akademik -0.076 -1.018 0.31 

Sumber : Lampiran 6 – Uji Regresi Berganda 

Setelah dilakukan pengujian, maka ditemukan Persamaan dari regresi 

berganda dalam penelitian ini adalah :  

PE = 3.649 + 0.080P + 0.067R + 0.194G – 0.076PA – 0.066PK + 0.05 

 Keterangan : 

   PE = Persepsi Etis 

   P = Pendidikan Etika 

   R = Religiusitas 

   G = Gender 

   PA = Performa Akademik 

   PK = Pengalaman Kerja 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Pendidikan Etika memiliki t hitung sebesar 
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1.221 lebih kecil dari t tabel 1.645. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis 

pertama dalam penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan pendidikan etika 

tidak berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

 Variabel selanjutnya yaitu Gender mempengaruhi Persepsi Etis karena 

memiliki nilai t hitung sebesar 2.933 lebih besar dari t tabel 1.645. Hal 

tersebut berarti bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima atau dapat 

dikatakan bahwa gender berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. 

 Variabel Religiusitas menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.398 lebih 

kecil dari t tabel 1.645 sehingga religiusitas tidak berpengaruh terhadap 

persepsi etis. Hal tersebut menunjukkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

ditolak atau dapat dikatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

 Berikutnya, variabel Performa Akademik memiliki nilai t hitung -1.018 

lebih kecil dari t tabel 1.645 sehingga performa akademik tidak berpengaruh 

terhadap persepsi etis mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

ke empat penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan performa akademik tidak 

berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

 Variabel yang terakhir yaitu Pengalaman Kerja memiliki t hitung -1.036 

lebih kecil dari t tabel 1.645 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

pengalaman kerja dengan persepsi etis. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis ke 

lima dalam penelitian ini ditolak atau dapat dikatakn bahwa pengalaman kerja 

tidak berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 
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4.6.Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa :   

1. Pengaruh Positif Pendidikan Etika terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

 Hipotesis 1 ditolak karena memiliki nilai t hitung sebesar 1.221 

lebih kecil daripada t tabel sebesar 1.645, selain itu sig menunjukkan 0.223 

lebih besar daripada tingkat error atau alpha 0.05 sehingga pendidikan 

etika tidak berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.  

Alasan penolakan hipotesis 1 dikarenakan terdapat kuliah moral atau 

pendidikan moral diluar mata kuliah etika bisnis dan profesi untuk 

angkatan 2017 dimana didalamnya terdapat muatan etika dan moral 

didalam pendidikan moral tersebut yang dapat mempengaruhi persepsi etis 

mahasiswa. Sehingga pendidikan etika tidak hanya dari mata kuliah etika 

bisnis dan profesi tetapi juga dari kuliah moral atau pendidikan moral. 

Sehingga angkatan 2017 yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis 

dan profesi memiliki etika yang cenderung sama dengan angkatan 2016 

dan angkatan 2015. 

 Selain itu, penelitian ini di lakukan di Indonesia yang memiliki 

culture etika yang cenderung sama. Etika merupakan bagian yang tidak 

dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sehingga 

pendidikan etika yang diberikan baik itu oleh guru maupun orang tua di 

Indonesia cenderung memiliki standar yang sama sehingga menyebabkan 
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persepsi etis responden cenderung sama yaitu bersikap etis karena sama-

sama orang Indonesia yang mempunyai culture yang cenderung sama.  

 Persamaan budaya di Indonesia tersebut sesuai dengan teori serta 

penelitian milik Hofstede (1994) dalam Oktoria (2012) yang melakukan 

penelitian diberbagai macam negara dan membandingkan negara-negara 

dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Hofstede (1994) dalam 

Oktoria (2012) mengklasifikasikan budaya menjadi empat dimensi yaitu 

power distance, invidualism vs collectivism, masculinity, dan uncertainty 

avoidance. Pada dimensi budaya invidualism vs collectivism, Indonesia 

tergolong dalam masyarakat collectivism dimana orang Indonesia 

cenderung hidup berkelompok. Hubungan antar masyarakat di Indonesia 

sangat erat sehingga lebih memperhatikan orang sekitar. Hal tersebut 

cenderung membuat etika hidup bermasyarakat dijunjung tinggi sehingga 

masyarakat Indonesia hidup beretika dengan standar yang cenderung 

sama. 

 Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian milik Nugroho (2008) 

dalam Revita Mardawati (2016) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan 

etika atau pendidikan etika mahasiswa tidak mempengaruhi persepsi etis 

mahasiswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang sudah 

maupun sedang mengambil mata kuliah bisnis tidak lebih etis daripada 

mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi. 
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2. Pengaruh Positif Gender terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

 Hipotesis 2 diterima karena menunjukkan hasil t hitung sebesar 

2.933 lebih besar daripada t tabel 1.645 dan memiliki nilai sig sebesar 

0.004 lebih kecil daripada alpha 0.05 sehingga Gender berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan hasil dari 

pengujian compare means, dapat diketahui bahwa  perempuan memiliki 

rata-rata persepsi etis sebesar 4.2198 lebih tinggi daripada laki-laki sebesar 

4.0243 dengan sig sebesar 0.003 < 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat persepsi etis perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.  

 Hal tersebut juga sejalan dengan teori individual behavior 

framework milik Gibson (2012) yang memberikan gambaran bahwa faktor 

individu yang mempengaruhi tingkah laku atau persepsi etis seseorang 

adalah gender. Hasil penelitian terdahulu milik Sankaran dan Bui (2003) 

serta Joseph, J et al. (2010) dalam Revita Mardawati (2016) juga 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara laki-laki dan 

perempuan, perempuan akan berpersepsi lebih tegas terhadap perilaku 

tidak etis dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa gender berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa atau 

dapat dikatakan bahwa perempuan lebih etis daripada laki-laki. 

3. Pengaruh Positif Religiusitas terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

 Hipotesis 3 ditolak karena hasil regresi berganda menunjukkan t 

hitung sebesar 1.398 lebih kecil dari t tabel 1.645 dan nilai sig sebesar 
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0.163 lebih besar dari alpha 0.05 sehingga religiusitas tidak berpengaruh 

positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Alasan hipotesis 

ditolak disebabkan karena kondisi psikologis responden dimana responden 

tidak ingin pandangan peneliti menganggap diri mereka tidak religius 

sehingga mereka cenderung mengisi kuesioner dengan isian yang baik. 

 Selain itu, berdasarkan teori symbolic religiosity milik F’odea 

(1996) religiusitas manusia digolongkan menjadi dua golongan yaitu 

golongan tua dengan usia lebih dari 50 tahun dan golongan muda dengan 

usia kurang dari 50 tahun. Orang yang masuk golongan tua atau usia lebih 

dari 50 tahun menganggap religiusitas sebagai kepercayaan dan 

menerapkan kepercayaan tersebut didalam kehidupan sehari-harinya. 

Sedangkan orang yang masuk golongan muda dengan usia kurang dari 50 

tahun menganggap religiusitas hanya sebagai identitias atau hanya sebagai 

simbol dan tidak selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini responden atau mahasiswa berada di golongan muda 

sehingga mereka cenderung menganggap religiusitas hanya sebagai 

identitas atau simbol dan tidak selalu menerapkan ajaran agama tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga religiusitas tidak mempengaruhi 

persepi etisnya. 

 Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu milik Brown dan 

Annis (1978) dalam Pamungkas (2014) yang menunjukkan tidak ada 

korelasi yang signifikan antara penalaran moral dengan religiusitas, hal 

tersebut juga berarti bahwa religiusitas tidak mempengaruhi persepsi etis 
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seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki 

tingkat religiusitas lebih tinggi tidak lebih etis dari mahasiswa yang 

memiliki tingkat religiusitas yang rendah. 

4. Pengaruh Positif Performa Akademik terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi 

 Hipotesis 4 ditolak karena memiliki nilai t hitung -1.018 lebih kecil 

dari t tabel 1.645 dan nilai sig sebesar 0.31 lebih besar dari nilai alpha 0.05 

sehingga performa akademik tidak berpengaruh positif terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi. Alasan hipotesis 4 ditolak karena performa 

akademik merupakan hasil akademik atau pengetahuan yang tidak sama 

dengan etika karena etika merupakan moral. Pengetahuan tentang 

akademik diperoleh dari hasil belajar dan diajarkan oleh dosen sedangkan 

moral bersumber dari hati masing-masing. Sehingga pengetahuan 

merupakan teori yang merupakan suatu pegangan saja sedangkan moral 

berdasarkan pemikiran individu yang berkaitan dengan benar atau salah. 

Benar atau salah suatu tindakan tergantung pada situasi dan kondisi 

sehingga performa akademik yang diperoleh dari perkuliahan tidak 

menjamin seseorang memilki persepsi etis yang baik karena di perkuliahan 

kadang tidak diajarkan mana etika yang benar dan mana yang salah, 

terkadang hanya diajarkan teori dan hafalan.  

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IPK mahasiswa 

tidak menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki persepsi etis yang 
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baik atau dapat dikatakan mahasiswa yang memiliki IPK tinggi tidak lebih 

etis daripada mahasiswa yang memiliki IPK rendah. 

5. Pengaruh Positif Pengalaman Kerja terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi 

 Hipotesis 5 ditolak karena memiliki t hitung sebesar -1.036 lebih 

kecil daripada t tabel 1.645 dan nilai sig sebesar 0.301 lebih besar dari 

alpha 0.05 sehingga pengalaman kerja tidak berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi. Alasan hipotesis ditolak karena 

kuesioner yang ada dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang 

berhubungan dengan pekerjaan dibidang akuntansi. Sedangkan tidak 

semua responden yang sedang atau pernah bekerja dibidang akuntansi dan 

peneliti tidak menanyakan secara spesifik jenis pekerjaan responden yang 

sedang atau pernah bekerja. Kemungkinan sebagian besar responden yang 

sedang atau pernah bekerja tidak bekerja dibidang akuntansi sehingga 

menyebabkan ketidaksesuaian antara kuesioner dengan responden. Bisa 

saja responden banyak yang tidak sesuai dengan kondisi pertanyaan yang 

ada di kuesioner sehingga mereka cenderung memilih isian yang baik dan 

membuat hasilnya tidak berpengaruh. 

 Penelitian terdahulu milik Fischer and Rosenzweig (1995) dalam 

Ustadi & Utami (2005) menyimpulkan bahwa mahasiswa MBA yang telah 

bekerja memiliki kecenderungan perilaku etis yang paling rendah. 

Penelitian terdahulu milik Borkowski and Ugras (1992) dalam Ustadi & 

Utami (2005) juga menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi bertindak 
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lebih etis daripada mahasiswa MBA yang sudah memiliki pengalaman 

kerja. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa akuntansi biasa cenderung 

lebih justice-oriented atau berorientasi pada keadilan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja tidak 

lebih etis daripada mahasiswa yang belum pernah bekerja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


