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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian  

Proses penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa aktif program studi Akuntansi yang memiliki akreditasi A pada 

periode Agustus 2018 yang terdiri dari Universitas Islam Sultan Agung, Unika 

Soegijapranata Semarang, Universitas Stikubank, Universitas Dian Nusantoro, 

Univeristas Dipenogoro, UNNES. Proses penyebaran kuesioner ini dilakukan 

pada setiap universitas dengan menggunakan google form dan mendatangi 

langsung. Berikut ini adalah hasil penyebarannya: 

Tabel 4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

Universita Jumlah sampel Populasi 

Universitas Islam Sultan Agung 55 756 

Universitas Diponegoro 63 771 

Universitas Katolik Soegijapranata 68 932 

Universitas Dian Nuswantoro 77 947 

Universitas Stikubank 75 1076 

UNNES 49 790 

Total  387 5020 

 

 Dari tabel 4.1. diketahui bahwa jumlah sampel pada Universitas Islam 

Sultan Agung Sebanyak 55 mahasiswa dari 756 populasi mahasiswa, jumlah 

sampel pada Universitas Diponegoro sebanyak 63 mahasiswa dari 771 populasi 

mahasiswa, jumlah sampel pada Universitas Katolik Soegijapranata sebanyak 68 

mahasiswa dari 932 populasi mahasiswa, jumlah sampel pada Universitas Dian 

Nuswantoro sebanyak 77 mahasiswa dari 947 populasi mahasiswa, jumlah sampel 
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pada Universitas Stikubank sebanyak 75 mahasiswa dari 1076 populasi 

mahasiswa, jumlah sampel pada Universitas UNNES sebanyak 49 mahasiswa dari 

790 populasi mahasiswa 

Tabel 4.2. Data Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah  

Kuesioner yang dibagikan 378 

Kuesioner yang kembali 376 

Kuesioner yang tidak lengkap (4) 

Kuesioner yang diolah 372 

                    Sumber: Lampiran 1 

Dari tabel 4.2. diketahui bahwa kuesioner yang dibagikan kepada 

responden berjumlah 387 orang (telah memenuhi syarat sampel minimum sesuai 

perhitungan Slovin) dengan kuesioner yang kembali sebanyak 387, tetapi terdapat 

15 kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan ada kuesioner yang belum terisi 

seluruhnya dan data yang kurang lengkap sehingga kuesioner tersebut tidak dapat 

diolah. Maka kuesioner yang diolah pada penelitian ini sebanyak 372 kuesioner. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi gender ,usia, IPK, 

asal univeristas dan mahasiswa yang sudah/belum mengambil mata kuliah etika 

bisnis. Data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Berdasarkan pada gambar 4.1. diketahui bahwa responden pada penelitian 

ini yang bergender laki-laki berjumlah 153 orang (41,1%) dan sisanya 219 orang 

atau 58,9% adalah perempuan. 
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Gambar 4.1. Gender Responden 

 

Sumber: Lampiran 2 

Gambar 4.2. Asal Universitas Responden 

 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan gambar 4.2. diketahui bahwa responden yang berasal dari 

UDINUS berjumlah 77 orang (20,7%), sedangkan mahasiswa yang berasal dari 

UNDIP berjumlah 61 orang (16,4%), mahasiswa yang berasal dari UNISBANK 

berjumlah 53 orang (19.,4%), mahasiswa yang berasal dari UNISULA berjumlah 

53 orang (14.2%), mahasiswa yang berasal dari Universitas Katolik 
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Soegijapranata 66 orang (17,7%), mahasiswa yang berasal dari UNNES 

berjumlah 43 orang (11.6%) 

Gambar 4.3. Angkatan Responden 

 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan gambar 4.3. diketahui bahwa responden yang berasal dari 

angkatan 2012 berjumlah 4 orang (1,1%), responden yang berasal dari angkatan 

2013 berjumlah 18 orang (4,8%), responden yang berasal dari angkatan 2014 

berjumlah 119 orang ( 32%), responden yang berasal dari angkatan 2015 

berjumlah 127 orang (34,1%), responden yang berasal dari angkatan 2016 

berjumlah 28 orang (7,5%), responden yang berasal dari angkatan 2017 berjumlah 

52 orang (14%), responden yang berasal dari angkatan 2018 berjumlah 24 orang 

(6.5%). 

Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa yang belum mengambil etika 

bisnis berjumlah 24 orang (6,5%), dan responden yang sudah mengambil etika 

bisnis berjumlah 348 orang (93,5%). 
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Gambar 4.4. Responden yang mengambil Etika Bisnis 

 

Sumber: Lampiran 2 

 

Tabel 4.3. Usia Responden 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

USIA 372 18,00 25,00 20,9409 1,16635 

IPK 372 1,91 4,00 3,1011 ,34834 

Valid N (listwise) 372     

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa responden yang paling 

muda berumur 18  tahun dan yang paling tua berumur 25 tahun. Berdasarkan table 

tersebut diketahui bahwa IPK responden yang paling rendah berada pada angka 

1.91 sedangkan IPK responden yang paling tinggi berada pada angka 4,00. 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian 

pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel love of money: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian love of money 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

LOM1 0,685 0,100 Valid 

LOM2 0,539 0,100 Valid 

LOM3 0,702 0,100 Valid 

LOM4 0,634 0,100 Valid 

LOM5 0,625 0,100 Valid 

LOM6 0,702 0,100 Valid 

LOM7 0,649 0,100 Valid 

LOM8 0,518 0,100 Valid 

LOM9 0,500 0,100 Valid 

LOM10 0,489 0,100 Valid 

LOM11 -0,457 0,100 Tidak Valid 

LOM12 0,464 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.4  diketahui bahwa item pertanyaan LOM 11 

tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian 

ulang dengan hasil: 

Dilihat dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel love of money ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel sifat 

machiavelian: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian love of money 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

LOM1 0,691 0,100 Valid 

LOM2 0,551 0,100 Valid 

LOM3 0,695 0,100 Valid 

LOM4 0,640 0,100 Valid 

LOM5 0,634 0,100 Valid 

LOM6 0,692 0,100 Valid 

LOM7 0,656 0,100 Valid 

LOM8 0,541 0,100 Valid 

LOM9 0,522 0,100 Valid 

LOM10 0,524 0,100 Valid 

LOM12 0,463 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel tabel 4.6. diketahui bahwa pertanyaan MA3, MA4, 

MA5, MA6, MA7, MA8, MA9, MA10, MA11, MA12, MA13, MA14, MA15, 

MA16, MA17, MA20 tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel.  

Kemudian dilakukan uji ulang yang dapat dilihat pada tabel 4.7  yang 

mendapatkan hasil r hitung > r tabel sehingga untuk pertanyaan MA1, MA2, 

MA18, MA19 dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan pada tabel 4.8. diketahui pertanyaan MR2 dan MR7 memiliki 

nilai dibawah 0,102 sehingga membuat pertanyaan tersebut tidak valid karena 

memiliki nilai r hitung < r tabel. Sehingga dilakukan pengujian ulang terhadap 

variabel moral reasoning ini yang dapat dilihat pada tabel 4.9 
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian sifat machiavelian 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MA1 0,126 0,100 Valid 

MA2 0,122 0,100 Valid 

MA3 -0,037 0,100 Tidak Valid 

MA4 0,042 0,100 Tidak Valid 

MA5 -0,175 0,100 Tidak Valid 

MA6 -0,004 0,100 Tidak Valid 

MA7 -0,034 0,100 Tidak Valid 

MA8 -0,117 0,100 Tidak Valid 

MA9 -0,092 0,100 Tidak Valid 

MA10 -0,069 0,100 Tidak Valid 

MA11 -0,176 0,100 Tidak Valid 

MA12 -0,085 0,100 Tidak Valid 

MA13 -0,229 0,100 Tidak Valid 

MA14 -0,004 0,100 Tidak Valid 

MA15 -0,039 0,100 Tidak Valid 

MA16 -0,023 0,100 Tidak Valid 

MA17 -0,359 0,100 Tidak Valid 

MA18 0,193 0,100 Valid 

MA19 0,197 0,100 Valid 

MA20 0,089 0,100 Tidak Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian sifat machiavelian 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MA1 0,433 0,100 Valid 

MA2 0,439 0,100 Valid 

MA18 0,413 0,100 Valid 

MA19 0,406 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 
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Tabel 4.8. Hasil Pengujian moral reasoning 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MR1 0,373 0,100 Valid 

MR2 -0,439 0,100 Tidak Valid 

MR3 0,359 0,100 Valid 

MR4 0,470 0,100 Valid 

MR5 0,455 0,100 Valid 

MR6 0,442 0,100 Valid 

MR7 -0,476 0,100 Tidak Valid 

MR8 0,173 0,100 Valid 

MR9 0,160 0,100 Valid 

MR10 0,170 0,100 Valid 

MR11 0,393 0,100 Valid 

MR12 0,430 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian moral reasoning 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MR1 0,402 0,100 Valid 

MR3 0,468 0,100 Valid 

MR4 0,543 0,100 Valid 

MR5 0,518 0,100 Valid 

MR6 0,473 0,100 Valid 

MR8 0,400 0,100 Valid 

MR9 0,346 0,100 Valid 

MR10 0,363 0,100 Valid 

MR11 0,316 0,100 Valid 

MR12 0,325 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Dilihat dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel moral reasoning ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel persepsi etis: 
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Tabel 4.10. Hasil Pengujian Persepsi Etis Mahasiswa 1 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PE1 0,139 0,100 Valid 

PE2 -0,065 0,100 Tidak Valid 

PE3 0,291 0,100 Valid 

PE4 0,533 0,100 Valid 

PE5 0,481 0,100 Valid 

PE6 0,542 0,100 Valid 

PE7 0,558 0,100 Valid 

PE8 0,527 0,100 Valid 

PE9 0,429 0,100 Valid 

PE10 0,476 0,100 Valid 

PE11 0,493 0,100 Valid 

PE12 0,513 0,100 Valid 

PE13 0,458 0,100 Valid 

PE14 0,386 0,100 Valid 

PE15 0,370 0,100 Valid 

PE16 0,209 0,100 Valid 

PE17 0,293 0,100 Valid 

PE18 0,342 0,100 Valid 

PE19 0,421 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.10. diketahui ada beberapa item pertanyaan yang 

tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel sehingga dilakukan pengujian 

ulang dengan hasil yang dapat dilihat dari tabel 4.11.Dilihat dari tabel 4.11. diketahui 

bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item pertanyaan untuk variabel 

persepsi etis mahasiswa ini dapat dikatakan valid. Sehingga item pertanyaan PE1, 

PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE11, PE12, PE13, PE14, PE15, PE16, 

PE17, PE18, PE19 dapat dikatakan valid pada penelitian ini. 
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Tabel 4.11. Hasil Pengujian Persepsi Etis Mahasiswa 2 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PE1 0,193 0,100 Valid 

PE3 0,260 0,100 Valid 

PE4 0,536 0,100 Valid 

PE5 0,481 0,100 Valid 

PE6 0,544 0,100 Valid 

PE7 0,557 0,100 Valid 

PE8 0,533 0,100 Valid 

PE9 0,443 0,100 Valid 

PE10 0,476 0,100 Valid 

PE11 0,493 0,100 Valid 

PE12 0,511 0,100 Valid 

PE13 0,479 0,100 Valid 

PE14 0,415 0,100 Valid 

PE15 0,392 0,100 Valid 

PE16 0,228 0,100 Valid 

PE17 0,314 0,100 Valid 

PE18 0,365 0,100 Valid 

PE19 0,425 0,100 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Love Of Money 0,886 Reliabel 

Sifat Machiavelian 0,643 Reliabel 

Moral Reasoning 0,750 Reliabel 

Persepsi Etis Mahasiswa 0,826 Reliabel 

Sumber: Lampiran 3 

Dilihat dari tabel 4.12. dapat diketahui bahwa love of money memiliki nilai 

alpha cronbach sebesar 0,886, sifat Machiavellian memiliki nilai alpha cronbach 

sebesar 0,643 , moral reasoning memiliki nilai alpha cronbach sebesar 0,750 dan 
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persepsi etis mahasiswa memiliki nilai alpha cronbach sebesar 0,826. Untuk 

masing-masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai alpha cronbach yang 

lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel. 

 

4.2.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini merupakan alat yang akan dipakai 

untuk memberikan gambaran dari data penelitian, dengan maksud untuk 

mengetahui awaban responden kepada setiap pernyataan dari masing-masing 

variabel penelitian. Persepsi responden terhadap setiap variabel dalam penelitian 

ini ditunjukan dengan statistik deskriptif dengan kriteria Rendah, Sedang, dan 

Tinggi. Kriteria tersebut dilihat dari hasil mean yang sesuai dengan kategori dan 

kisaran teoritis yang berbeda. Berikut hasil mean tersebut: 

 

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel Mean Skala 
Kategori 

Keterangan 
Rendah Tinggi 

Love Of Money 4,0232 1-5 1-3 3-5 Tinggi 

Sifat Machiavelian 3,9214 1-5 1-3 3-5 Tinggi 

Moral Reasoning 4,0935 1-5 1-3 3-5 Tinggi 

Persepsi Etis Mahasiswa 4,1404 1-5 1-3 3-5 Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

Tabel 4.13. statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata 

pada jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. 

Pada variabel Love Of Money nilai mean jawaban responden sebesar 4,0232 yang 

tergolong dalam kategori tinggi artinya responden yang cinta dan suka terhadap 

uang  akan mengabaikan nilai etika atau moral yang ada. Jadi menurut responden 
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pada penelitian ini uang dapat membuat seseorang melakukan kecurangan, uang 

adalah sesuatu yang paling berharga (tujuan hidup), uang dapat memberikan 

segalanya, uang membuatnya dihormati dalam sebuah komunitas, uang 

memberinya kebebasan dan kekuasaan, uang  bisa menyelesaikan semua masalah, 

uang adalah akar dari kejahatan. Dilihat dari kuesioner yang memiliki nilai 

tertinggi adalah kuesioner no 10 yang menyatakan bahwa saya sangat percaya 

bahwa uang bisa menyelesaikan semua masalah saya, hal tersebut berarti 

responden memiliki kecenderungan mencintai uang karena menganggap bahwa 

uang dapat menyelesaikan segala masalah yang sedang dihadapinya yang 

membuat seseorang untuk terikat akan uang 

Sifat Machiavelian dengan nilai mean jawaban responden sebesar 3,9214 

yang tergolong dalam kategori tinggi artinya mahasiswa yang memiliki 

kepribadian yang buruk dan kurang memperhatikan peraturan yang ada dan 

memiliki kecenderungan untuk memanipulasi orang lain merupakan kepribadian 

yang negatif. Sifat Machiavellian adalah kepribadian yang kurang memiliki afeksi 

dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan 

memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai 

kecenderungan untuk memanipulasi orang lain. Dilihat dari kuesioner yang 

memiliki nilai tertinggi yaitu pertanyaan no 1 yang mengatakan bahwa jangan 

pernah mengatakan pada orang lain alasan yang sebenarnya tentang apa yang 

telah anda lakukan, kecuali jika sangat dibutuhkan. Hal tersebut menyatakan 

bahwa responden cenderung untuk melakukan kebohongan dari pada melakukan 
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kejujuran, sehingga responden cenderung memiliki sifat machiavellian yang 

tinggi pada penelitian ini. 

Lalu pada variabel Moral Reasoning nilai mean jawaban responden 

sebesar 4,0935 yang tergolong dalam kategori tinggi, artinya sikap mental dan 

emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam 

melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok sudah baik. Moral 

reasoning adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai 

anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada 

kelompok. Variabel ini diukur menggunakan .lima konstruk moral terefleksi 

dalam MES adalah justice atau moral equity, relativism, egoism, utilitarianism, 

dan deontology atau contractual. Jadi responden pada penelitian ini memiliki 

sikap mental dan emosional yang baik. Dilihat dari kuesioner yang memiliki nilai 

tertinggi yaitu kuesioner no 11 yang mengatakan bahwa tindakan yang diambil 

melanggar kontrak tertulis, hal tersebut berarti bahwa sikap seseorang akan 

menjadi lebih baik jika ada peraturan tertulis yang mengatur tentang perilakunya. 

Pada variabel Persepsi Etis Mahasiswa dengan nilai mean jawaban 

responden sebesar 4,1404 yang tergolong dalam kategori sedang, artinya artinya 

mahasiswa semakin mampu untuk menilai suatu keadaan dalam pengambilan 

keputusan antara keputusan yang baik atau buruk. Dilihat dari kuesioner yang 

memiliki nilai tertinggi yaitu pertanyaan no 8 yang mengatakan bahwa martabat 

dan kesejahteraan seorang individu harus menjadi perhatian utama di dalam 

masyarakat, hal tersebut berarti bahwa setiap orang harus menjaga martabatnya 
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dengan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan perilaku, hukum yang 

berlaku dimasyarakat.  

 

4.2.3. Compare Means 

Compare means merupakan gambaran responden dilihat dari gender, 

angkatan, asal universitas dibandingkan dengan variabel penelitian yaitu love of 

money, sifat Machiavellian, moral reasoning dan persepsi etis mahasiswa: 

Ditinjau dari tabel 4.14, yang pertama yaitu adalah gender menyatakan 

bahwa kecintaan mahasiswa terhadap uang sehingga membuat mahasiswa 

cenderung mengabaikan nilai etika dan moral adalah tinggi yaitu dengan nilai 

4,0550 untuk mahasiswa laki-laki dan 4,0011 untuk mahasiswa perempuan, hasil 

tersebut berarti antara laki – laki dan perempuan tidak berbeda signifikan sehingga 

mereka memiliki kecintaan uang yang hampir sama. sedangkan dari segi 

Machiavellian memiliki nilai 3,9216 untuk laki-laki dan 3,9212 untuk perempuan 

yang berarti responden juga memiliki kesamaan memiliki kepribadian yang buruk 

antara laki – laki dan perempuan, sedangkan dari segi moral reasoning yaitu 

mahasiswa memiliki sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu 

sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas 

pada kelompok  yang sudah cukup baik yaitu tinggi dengan nilai sebesar 4,1150 

untuk laki-laki dan 4,0785 untuk perempuan, sedangkan untuk persepsi etis 

mahasiswa memiliki nilai mean sebesar 4,1616 untuk laki-laki dan 4,1256 untuk 

perempuan. Ketiga faktor tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih besar 

dari 0,05 yang bearti tidak ada perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan. 
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Untuk persepsi etis nilai signifikansinya dibawah 0.05 artinya ada perbedaan 

signifikan antara perempuan dan laki-laki ditinjau dari persepsi etisnya. 

Ditinjau dari angkatan mahasiswa mereka yang berada pada angkatan 

2015 memiliki mean tertinggi untuk love of money sebesar 4,0642 dan variabel 

sifat machiavelian nilai tertinggi adalah mereka yang angkatan 2018 sebesar 

3,9896 sedangkan untuk moral reasoning tertinggi adalah mereka yang angkatan 

2014 sebesar 4,2202. Antara faktor LOM dan Machiavellian memiliki nilai 

signifikansi diatas 0,05 yang bearti tidak ada perbedaan persepsi dari angkatan 

2012 hingga 2018 sedangkan untuk moral reasoning dan persepsi etis mahasiswa 

memiliki nilai sig dibawah 0,05 yang bearti ada perbedaan persepsi antara 

mahasiswa 2012 hingga 2018.  

Ditinjau dari Universitas mahasiswa yang memiliki love of money 

tertinggi adalah universitas UNNES dengan nilai 4,6423 sedangkan universitas 

yang memiliki nilai terendah adalah UNDIP dengan nilai 3,7611. Universitas 

yang memiliki sifat Machiavellian tertinggi adalah UNNES dengan nilai 4,2616, 

sedangkan untuk nilai terendah diperoleh dari UNDIP dengan nilai 3,6270. 

Universitas dengan moral reasoning tertinggi adalah UNIKA dengan nilai 4,4727, 

sedangkan universitas yang memiliki moral reasoning terendah dimiliki oleh 

UNISBANK dengan nilai 3,6875. Mahasiswa yang memiliki persepsi etis 

tertinggi didapat dari UNNES dengan nilai sebesar 4,5516 sedangkan untuk 

mahasiswa yang memiliki persepsi etis terendah diperoleh dari UNISBANK 

dengan nilai sebesar 3,9713. 
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Tabel 4.14. Compare Means 

Keterangan Love Of 

Money 

Sifat 

Machiavelian 

Moral 

Reasoning 

Persepsi Etis 

Mahasiswa 

Gender:     

Laki-laki 4,0550 3,9216 4,1150 4,1616 

Perempuan 4,0011 3,9212 4,0785 4,1256 

Sig. ANOVA 0,376 0,995 0,498 0,038 

Angkatan:     

2012 3,5475 3,6250 3,7250 3,8175 

2013 3,8833 3,8472 3,6889 4,0811 

2014 4,0549 3,9454 4,2202 4,1162 

2015 4,0642 3,9232 4,1457 4,2346 

2016 4,0193 3,9018 4,1071 4,2121 

2017 4,0088 3,8894 3,9673 4,0460 

2018 3,8696 3,9896 3,8125 3,9812 

Sig. ANOVA 0,371 0,890 0,000 0,003 

Universitas:     

UDINUS 3,9177 3,9675 3,9688 4,1265 

UNDIP 3,7611 3,6270 4,3033 4,1274 

UNISBANK 3,8350 3,7986 3,6875 3,9713 

UNISULA 4,3413 4,1226 3,8698 3,9772 

UNIKA 3,9352 3,8902 4,4727 4,2164 

UNNES 4,6423 4,2616 4,3930 4,5516 

Sig. ANOVA 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sumber: Lampiran 4 

 

4.3. Langkah-Langkah Uji Hipotesis 

 4.3.1. Menyatakan Hipotesis 

Penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesisnya. Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho1: β = 0, artinya moral Reasoning tidak berpengaruh terhadap persepsietis 

mahasiswa akuntansi 

Ha1: β >1, artinya Moral Reasoning berpengaruh positif terhadap persepsietis 

mahasiswa akuntansi 
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Ho2: β = 0, artinya love of Money tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ha2: β <1, artinya love of Money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ho3 : β = 0, artinya sifat Machiavellian tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ha3 : β <1, artinya sifat Machiavellian berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ho4: β = 0, artinya gender tidak berpengaruh terhadap persepsietis mahasiswa 

akuntansi 

Ha4:β ≠ 0, artinya gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 

 

4.3.2. Uji Asumsi Klasik: Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.15. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

LoveOfMoney ,689 1,451 

SifatMachiavekian ,691 1,448 

Gender ,975 1,026 

MoralReasoning ,982 1,018 

a. Dependent Variable: PersepsiEtis 

 

Sumber: Lampiran 5 
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Dilihat dari  tabel 4.15, nilai untuk Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Jadi 

dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada penelitian ini. 

 

4.3.3. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  

Dilihat dari tabel 4.16 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

Tabel 4.16. Hasil Pengujian Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Standardized 

Residual 

N 372 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,99459456 
Most Extreme Differences Absolute ,071 

Positive ,039 
Negative -,071 

Test Statistic ,071 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Sumber: Lampiran 5 

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.17. Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,175 2,108  3,403 ,001 

LoveOfMoney ,046 ,035 ,081 1,293 ,197 

SifatMachiavekian -,111 ,102 -,068 -1,098 ,273 

Gender -,009 ,393 -,001 -,022 ,982 

MoralReasoning -,069 ,038 -,095 -1,813 ,071 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan tabel 4.17. diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

independen diatas 0.05, maka dapat dikatan bahwa data yang diolah tidak terjadi 

heterokedasitas. 

 

4.5. Uji t 

Tabel 4.18. Uji t   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 
 
 

Sig./2 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 47,687 3,350  14,235 ,000  

LoveOfMoney -,095 ,056 -,090 -1,692 ,091 ,045 

SifatMachiavekian ,207 ,161 ,068 1,281 ,201 ,105 

Gender -1,296 ,624 -,093 -2,077 ,039 ,019 

MoralReasoning ,698 ,061 ,510 11,495 ,000 ,000 

 a. Dependent Variable: PersepsiEtis 

Sumber: Lampiran 5 

 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah moral reasoning berpengaruh 

positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan pada tabel 
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tersebut diperoleh nilai t-hitung untuk variabel moral reasoning sebesar 11,495 

yang nilainya > t tabel (1.645). Artinya moral reasoning berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Jadi hipotesis pertama diterima. 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah love of money berpengaruh 

negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan pada tabel 

tersebut diperoleh nilai t-hitung untuk variabel love of money sebesar -1,692 yang 

nilainya < -t tabel (-1,645). Artinya love of money berpengaruh negatif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi. Jadi hipotesis pertama diterima. 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sifat machiavellian berpengaruh 

negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan pada tabel 

tersebut diperoleh nilai t-hitung untuk variabel sifat machiavellian sebesar 1,281 

yang nilainya < t-tabel (1.645). Artinya sifat machiavellian tidak berpengaruh 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Jadi hipotesis ketiga ditolak.  

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah gender berpengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi. Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai  

t-hitung untuk variabel gender sebesar -2.077 yang nilainya < -t tabel (-1.96). 

Artinya gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Jadi 

hipotesis keempat diterima. 
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4.7. Pembahasan 

4.7.1. Pengaruh Moral Reasoning Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel 

moral reasoning sebesar 11,495 yang nilainya > t tabel (1.645). Artinya moral 

reasoning berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur pemikiran bukan isi. 

Dengan demikian penalaran moral bukanlah tentang apa yang baik atau yang 

buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa 

sesuatu adalah baik atau buruk (Kohlberg, 1977: 1981). Penalaran-penalaran 

moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahapan kematangan 

moral. 

Seseorang yang mempunyai moral reasoning yang tinggi tentang persepsi 

etis pasti akan bersikap lebih rasional dan lebih professional dalam berpersepsi. 

Orang yang lebih berpengetahuan pasti telah mengerti apa akibat dari melanggar 

persepsi etis tersebut sehingga ia akan berpikir panjang jika akan melakukan 

pelanggaran tersebut.  

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Al-Fithrie (2015) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan moral reasoning 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hasil ini juga didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Hornsby (2007) menemukan bahwa perkembangan penalaran 

moral tidak terjadi secara linier juga tidak ada titik di mana seseorang akan 

memenuhi semua kondisi yang diperlukan dan cukup untuk penalaran moral yang 
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baik. Artefak siswa mengumpulkan keterampilan penalaran moral saat ini sebagai 

lebih dari pasang surut, jenis model koherensi dengan penyesuaian terus-menerus 

dari keyakinan, prinsip moral, nilai, dan informasi faktual seseorang. 

 

4.7.2. Pengaruh Love Of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel 

love of money sebesar -1,692 yang nilainya < -t tabel (-1,645). Artinya love of 

money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.  

Love of money merupakan kesukaan atau keinginan seseorang terhadap 

uang yang dapat timbul karena adanya kecintaan terhadap barang material 

maupun imaterial ((Aziz, 2015). Menurut Tang (1992) uang mempunyai dampak 

yang signifikan untuk memotivasi seseorang dalam perilaku saat bekerja. 

Sikapnya terhadap uang mungkin dapat berdampak pada penilaian mereka pada 

pekerjaan, reward, dan motivasi yang terdapat dalam dirinya untuk dapat 

mempengaruhi perilaku dalam pekerjaan, task performance, kepuasan kerja, dan 

moral serta efektivitas organisasi. Persepsi etis merupakan cara seseorang untuk 

menilai suatu keadaan dalam pengambilan keputusan antara keputusan yang baik 

atau buruk. Persepsi etis yang ada didalam penelitian ini adalah merupakan 

tanggapan mahasiswa mengenai isu etis mengenai kasus skandal yang terjadi pada 

auditor dan corporate manager sesuai dengan orientasi etika yang mereka miliki. 

Peneliti menemukan bahwa love of money merupakan kecintaan individu 

terhadap uang sehingga terdorong untuk mendapatkan apa yang dicintai dengan 
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menghalalkan segala cara. Apabila seseorang yang mempunyai kecintaan terhadap 

uang tinggi, maka seseorang tersebut akan berusaha melakukan berbagai cara 

untuk memenuhi kebutuhannya meskipun tidak sesuai dengan etika/aturan yang 

ada.  

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Aziz, 2015) 

menghasilkan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 

2017) bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa. 

Hal tersebut terjadi karena kecintaan seseorang terhadap uang sehingga individu 

mampu melakukan hal yang tidak etis untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

 

4.7.3. Pengaruh Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel sifat 

machiavellian sebesar 1,281 yang nilainya < t-tabel (1.645). Artinya sifat 

machiavellian tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

Alasannya adalah karena sifat Machiavellian tidak terlalu kuat pengaruhnya 

terhadap persepsi etis mahasiswa. 
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Tabel 4.19. Compare Mean Sifat Machiavellian 

Keterangan Sifat 

Machiavelian 

Gender:  

Laki-laki 3,9216 

Perempuan 3,9212 

Sig. ANOVA 0,995 

Angkatan:  

2012 3,6250 

2013 3,8472 

2014 3,9454 

2015 3,9232 

2016 3,9018 

2017 3,8894 

2018 3,9896 

Sig. ANOVA 0,890 

Universitas:  

UDINUS 3,9675 

UNDIP 3,6270 

UNISBANK 3,7986 

UNISULA 4,1226 

UNIKA 3,8902 

UNNES 4,2616 

Sig. ANOVA 0,000 

 

Berdasarkan dari tabel compare mean, diketahui bahwa untuk gender 

memilikinilai signifikan 0,995>0,05 dan hasil mean untuk angkatan tidak berbeda 

jauh sehingga hipotesis ditolak.  Mayoritas responden bergender perempuan lebih 

rendah daripada laki-laki sehingga menjadikan hipotesis ditolak. Dilihat dari nilai 

uji beda ANOVA signifikansinya diatas 0.05 sehingga menjadikan tidak ada 

pengaruh antara sifat machiavellian terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

Hal ini menunjukan bahwa jumlah tanggapan atau jawaban responden untuk 

machiavellian  antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda jauh, maka hipotesis 
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ini ditolak. Jadi karena jawaban atau persepsi jawaban responden terhadap sifat 

Machiavellian sama berarti ada indikasi antara perempuan dan laki-laki memiliki 

machiavellian yang tidak jauh berbeda, begitu pula untuk tiap angkatan dan tiap 

universitas dan menjadikan hipotesis ditolak.  Selain itu dilihat dari hasil validitas, 

cukup banyak item kuesioner yang tidak valid sehingga menjadikan hipotesis 

ditolak. 

Alasan ditolaknya hipotesis dilihat dari hasil rata – rata kuesioner sifat 

Machiavellian maka ditemukan bahwa nilai kuesioner terendah terdapat pada 

kuesioner nomor 18 dan 19 yaitu sulit untuk maju tanpa melakukan jalan pintas 

dan Seseorang yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan seharusnya 

mempunyai pilihan untuk meninggal (mati) tanpa rasa sakit yang dapat diartikan 

bahwa banyak mahasiswa menganggap mereka tetap mampu maju tanpa harus 

melakukan jalan pintas dengan memanipulasi atau melakukan kecurangan, mereka 

merasa bahwa jalan pintas bukan hal segalanya untuk mencapai kesuksesan 

seseorang. karena bukan hanya dengan jalan pintas tetapi dengan kerja keras dan 

semangat tidak mudah putus asa walaupun mereka mendapatkan masalah seberat 

apapun mereka beranggapan pasti dapat mencapai kesusksesan dengan kerja keras 

dan sikap tidak mudah putus asa tersebut sehingga Sifat Machiavellian tersebut 

tidak mempengaruhi persepsi etis mahasiswa. 
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4.7.4. Pengaruh Gender Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai  t-hitung untuk variabel 

gender sebesar -2.077 yang nilainya < -t tabel (-1.96). Artinya gender berpengaruh 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

 (Gatbraith & Stephenson, 1993) menyatakan bahwa perempuan dan laki – 

laki dalam mengambil sebuah keputusan memiliki cara berpikir dan sikap etis 

yang berbeda dalam menanggapi sebuah persoalan. Hasil ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh (Rindayanti & Budiarto, 2017) menyatakan bahwa adanya 

perbedaan antara perempuan dan laki- laki. Hasil ini juga didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Suwardi et al (2014) menyatakan bahwa laki laki dan 

perempuan mempunyai respon moral yang berbeda didalam suatu kondisi. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rindayanti dan 

Budiarto (2017) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap persepsi 

etis. 

 


