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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Responden  

 Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 Akuntansi yang 

sedang atau sudah mengambil Pengauditan I pada Universitas dengan Program 

Studi Akuntansi Terakreditasi A di Kota Semarang. Jumlah sampel minimal 

sebanyak 375 sampel, diperoleh menggunakan metode Slovin. Peneliti mengambil 

jumlah sampel melebihi 375 untuk mengantisipasi jika terdapat data yang tidak 

valid. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan computer based survey 

melalui Google Form. Berikut merupakan tabel penyebaran data dalam penelitian 

ini : 

Tabel 4.1. Tabel Penyebaran Data 

No Penyebaran data Jumlah data yang 

disebarkan dan diisi 

Jumlah data yang dapat 

diolah 

1 Kuisioner 154 154 

2 Google Form 293 280 

 Total 447 434 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah data yang dapat diolah sebanyak 434 

sampel. Melalui penyebaran data melalui Google Form, 13 data tidak dapat 

digunakan karena responden belum mengambil Pengauditan I sebanyak 8 

responden dan pengisian google form sebanyak dua kali oleh responden yang sama 

sebanyak 5 responden.  
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4.2 Data Demografi Responden Penelitian 

4.2.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

  Tabel 4.2. Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase 

19 64 14,7 

20 138 31,8 

21 148 34,1 

22 80 18,4 

23 4 0,9 

Total 434 100 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel tersebut, responden yang mengisi kuisioner sebanyak 434 

responden yang terdiri dari usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun dan 23 tahun. 

Responden dengan umur termuda berusia 19 tahun sebanyak 64 responden (14,7%), 

sedangkan responden dengan umur tertua berusia 23 tahun sebanyak 4 responden 

(0,9%).  Responden yang berusia 20 tahun sebanyak 138 responden (31,8%), 21 

tahun sebanyak 148 responden (34,1%), 22 tahun sebanyak 80 responden (18,4%). 

4.2.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

     Tabel 4.3. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Prentase 

L 142 32,7 

P 292 67,3 

Total 434 100 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel tersebut, responden yang mengisi kuisioner sebanyak 434 

responden. Responden yang mengisi kuisioner didominasi oleh perempuan 
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sebanyak 292 dengan presentase 67,3 persen, sedangkan lelaki sebanyak 142 

responden dengan presentase 32,7%. 

4.2.3 Distribusi Responden Berdasarkan Semester 

Tabel 4.4. Frekuensi Responden Berdasarkan Semester 

Semester Frekuensi Presentase 

4 172 39,6 

6 165 38 

7 4 0,9 

8 93 21,4 

Total 434 100 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah responden yang mengisi kuisioner terdiri 

dari semester 4, 6, 7 dan 8. Responden terbanyak yaitu mahasiswa semester 4 

sebanyak 172 responden (39,6%), sedangkan responden tersedikit yaitu mahasiswa 

semester 7 sebanyak 4 responden (0,9%). Jumlah mahasiswa semester 6 yaitu 165 

responden (38%) dan semester 8 yaitu 93 responden (21,4%). 

4.2.4 Distribusi Responden Berdasarkan Universitas 

Tabel 4.5. Frekuensi Responden Berdasarkan Universitas 

Universitas Frekuensi  Presentase 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

87 20 

Universitas Diponegoro 68 15,7 

Universitas Islam Sultan 

Agung 

45 10,4 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

74 17,1 

Universitas Negeri 

Semarang 

60 13,8 

Universitas Stikubank 100 23 

Total 434 100 

Sumber : Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan data tabel diatas, responden terbanyak berasal dari Universitas 

Stikubank sebanyak 100 responden (23%), sedangkan responden tersedikit berasal 

dari Universitas Islam Sultan Agung sebanyak 45 responden (10,4%). Responden 

yang berasal dari Universitas Dian Nuswantoro sebanyak  87 responden (20%), 68 

responden (15,7%) berasal dari Universitas Diponegoro, 74 reponden (17,1%) 

berasal dari Universitas Katolik Soegijapranta dan 60 responden (13,8%) berasal 

dari Universitas Negeri Semarang. 

4.2.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pengambilan Audit I 

Tabel 4.6. Frekuensi  Responden Berdasarkan Pengambilan Audit I 

Pengambilan Audit Frekuensi Presentase 

Sedang 92 21,2 

Ya 342 78,8 

Total 434 100 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel diatas, responden yang mengisi kuisoner didominasi oleh 

responden sudah mengambil Pengauditan I sebanyak 342 reponden (78,8%). 

Responden yang sedang mengambil Pengauditan I sebanyak 92 responden (21,2%).  

 

4.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 4.3.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuisioner.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian Cronbach Alpha. 

Pengujian dikatakan valid jika nilai Cronbach Alpha if Item Deleted lebih kecil dari 

nilai Cronbach Alpha. 
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Tabel 4.7 

                            Hasil Uji Validitas Variabel Idealisme    

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

IDE1 ,785 ,756 VALID 

IDE2 ,785 ,755 VALID 

IDE3 ,785 ,756 VALID 

IDE4 ,785 ,766 VALID 

IDE5 ,785 ,761 VALID 

IDE6 ,785 ,761 VALID 

IDE7 ,785 ,761 VALID 

IDE8 ,785 ,799 TIDAK VALID 

IDE9 ,785 ,772 VALID 

IDE10 ,785 ,780 VALID 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Dari tabel hasil pengujian validitas diatas, masih terdapat satu pernyataan 

yaitu no 8 yang tidak valid karena nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih 

besar dari nilai Cronbach’s Alpha. Oleh karena itu, peneliti menguji kembali 

validitas dengan membuang pernyataan no 8. Hasil pengujian ulang validitas 

ditampilkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas (Ulang) Variabel Idealisme 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Keterangan 

IDE1 ,799 ,769 VALID 

IDE2 ,799 ,775 VALID 

IDE3 ,799 ,773 VALID 

IDE4 ,799 ,778 VALID 

IDE5 ,799 ,772 VALID 

IDE6 ,799 ,774 VALID 

IDE7 ,799 ,779 VALID 

IDE9 ,799 ,793 VALID 

IDE10 ,799 ,796 VALID 

Sumber : Data primer diolah, 2019 
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Dari tabel hasil pengujian validitas diatas, semua variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa semua variabel idealisme telah valid.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Relativisme 

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

REL1 ,837 ,828 VALID 

REL2 ,837 ,822 VALID 

REL3 ,837 ,817 VALID 

REL4 ,837 ,818 VALID 

REL5 ,837 ,814 VALID 

REL6 ,837 ,814 VALID 

REL7 ,837 ,828 VALID 

REL8 ,837 ,823 VALID 

REL9 ,837 ,820 VALID 

REL10 ,837 ,831 VALID 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Dari tabel hasil pengujian validitas diatas, semua variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa semua variabel relativisme telah valid. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan 

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Keterangan 

TP1 ,676 ,647 VALID 

TP2 ,676 ,654 VALID 

TP3 ,676 ,663 VALID 

TP4 ,676 ,636 VALID 

TP5 ,676 ,640 VALID 

TP6 ,676 ,633 VALID 

TP7 ,676 ,627 VALID 

TP8 ,676 ,721 TIDAK VALID 

TP9 ,676 ,646 VALID 
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TP10 ,676 ,652 VALID 

 Sumber : Data primer diolah, 2019 

Dari hasil pengujian validitas diatas, masih terdapat pernyataan yang tidak 

valid yaitu no 8 sehingga dilakukan pengujian ulang dengan membuang pernyataan 

no 8. Hasil pengujian ulang ditampilkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas (Ulang) Variabel Tingkat Pengetahuan 

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Keterangan 

TP1 ,721 ,694 VALID 

TP2 ,721 ,704 VALID 

TP3 ,721 ,720 VALID 

TP4 ,721 ,689 VALID 

TP5 ,721 ,691 VALID 

TP6 ,721 ,685 VALID 

TP7 ,721 ,677 VALID 

TP9 ,721 ,698 VALID 

TP10 ,721 ,705 VALID 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Dari tabel hasil pengujian validitas diatas, semua variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa semua variabel tingkat pengetahuan telah valid.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Mahasiswa Tentang Krisis Etika 

Akuntan Profesional 

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

PER1 ,555 ,353 VALID 

PER2 ,555 ,375 VALID 

PER3 ,555 ,479 VALID 

PER4 ,555 ,417 VALID 

PER5 ,555 ,764 TIDAK VALID 
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Sumber : Data primer diolah, 2019 

Dari hasil pengujian validitas diatas, masih terdapat pernyataan yang tidak 

valid yaitu no 5 sehingga dilakukan pengujian ulang dengan membuang pernyataan 

no 5. Hasil pengujian ulang ditampilkan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Mahasiswa Tentang Krisis Etika 

Akuntan Profesional 

Variabel Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Keterangan 

PER1 ,764 ,682 VALID 

PER2 ,764 ,698 VALID 

PER3 ,764 ,732 VALID 

PER4 ,764 ,718 VALID 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Dari tabel hasil pengujian validitas diatas, semua variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted < Cronbach’s Alpha sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa semua variabel persepsi mahasiswa tentang krisis etika 

akuntan profesional telah valid.  

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur kehandalan suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Metode yang digunakan peneliti untuk menguji 

reliabilitas dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Kriteria dalam menentukan 

tingkat reliabilitas data dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha. Jika Cronbach’s 

Alpha > 0,9 dikatakan reliabilitas sempurna, 0,7-0,9 termasuk reliabilitas tinggi, 

0,5-0,7 termasuk reliabilitas moderat, < 0,5 termasuk reliabilitas rendah. Berikut ini 

akan disajikan tabel hasil uji reliabilitas untuk semua variabel penelitian :  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Idealisme ,799 

Relativisme ,837 

Tingkat Pengetahuan ,721 

Persepsi Mahasiswa Tentang Krisis 

Etika Akuntan Profesional 

,764 

Sumber : Data primer diolah, 2019  

 Berdasarkan tabel 5.4, maka variabel idelisme, relativisme, tingkat 

pengetahuan dan persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional 

memiliki reliabilitas tinggi karena memiliki interval Cronbach’s Alpha antara 0,7-

0,9. 

 

4.4 Statistik Deskriptif 

 Dalam statistik deskriptif, pembagian kategori terdiri dari tiga yaitu 

rendah, sedang dan tinggi. Rumus yang digunakan dalam pembagian kategori 

yaitu : 

 Rentang skala =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 
 

   = 
5−1

3
 = 1,33  

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 
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  Tabel 4.15 Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean Rentang Skala 

Rendah 

1-2,33 

Sedang 

2,34-

3,66 

Tinggi 

3,67-5 

Idealisme 2,33 5,00 3,9852   √ 

Relativisme 1,80 5,00 3,2270  √  

Tingkat 

Pengetahuan 

2,89 5,00 3,8953   √ 

Persepsi 

Mahasiswa 

Tentang 

Krisis Etika 

Akuntan 

Profesional 

1,00 5,00 2,0818 √   

Sumber : Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan data tersebut, skor rata-rata idealisme sebesar 3,9852 termasuk 

kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden yang 

mengisi kuisioner memiliki pandangan bahwa kesesuaian antara tindakan dengan 

norma akan menghasilkan tujuan yang diharapkan.  

Selanjutnya, skor rata-rata variabel relativisme sebesar 3,2270 termasuk 

kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden yang 

mengisi kuisioner belum bisa memutuskan secara pasti atau masih ragu-ragu 

terhadap pandangan bahwa prinsip etika dapat dikatakan benar atau salah 

tergantung pada situasi dimana mereka berada. 

Selanjutnya, skor rata-rata variabel tingkat pengetahuan sebesar 3,8953 

termasuk kategori tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yang mengisi kuisioner memahami dan menguasai pengetahuan mengenai bidang 

profesi akuntansi, terutama di bidang audit.  
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 Selanjutnya, skor rata-rata variabel persepsi mahasiswa tentang krisis etika 

akuntan profesional sebesar 2,0818 termasuk kategori rendah. Hal tersebut 

menujukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuisioner memiliki 

pandangan yang negatif terhadap skandal-skandal kecurangan akuntansi yang 

dilakukan oleh akuntan. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

 4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan adalah nilai sig pada Standardized Residual > 0.05. 

Berikut merupakan tabel hasil pengujian normalitas : 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sig Standardized Residual 

0,200 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai sig sebesar 0,200. Data 

dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig lebih besar dari 0.05. Hasil tabel 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Data dapat dikatakan bebas 

dari heteroskedastisitas jika masing-masing variabel independen memiliki nilai 
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probabilitas (Sig) > 0.05. Hasil dari pengujian heteroskedastisitas disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan  

Idealisme 0,453 Bebas Heteroskedastisitas 

Relativisme 0,216 Bebas Heteroskedastisitas 

Tingkat Pengetahuan 0,936 Bebas Heteroskedastisitas 

Gender 0,237 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa variabel idealisme memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,453. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel idealisme bebas dari heteroskedastisitas. 

 Variabel relativisme memiliki nilai signifikansi sebesar 0,216. Nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

relativisme bebas dari heteroskedastisitas. 

 Variabel tingkat pengetahuan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,936. 

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

tingkat pengetahuan bebas dari heteroskedastisitas. 

 Variabel gender memiliki nilai signifikansi sebesar 0,237. Nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel gender bebas dari 

heteroskedastisitas. 

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji  apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan 

dengan melihat nilai Variance Inflarion Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai 
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tolerance < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian 

akan disajikan dalam tabel berikut :  

Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients 

 

Variabel 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Keterangan  

Idealisme 0,803 1,245 Bebas Multikolinearitas 

Relativisme 0,946 1,057 Bebas Multikolinearitas 

Tingkat 

Pengetahuan 

0,784 1,276 Bebas Multikolinearitas 

Gender 0,989 1,012 Bebas Multikolinearitas 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.18, variabel Idealisme, Relativisme, Tingkat 

Pengetahuan dan Gender memiliki nilai tolerance lebih kecil dari 1 dan nilai 

Variance Inflarion Factor (VIF) kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan semua 

variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji F  

Tabel 4.20 

Hasil Uji F 

 F Sig 

Regression 25,468 0,000 b 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.20, dapat diketahi bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar < 0,05, sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa variabel independen dapat digunakan untuk 
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memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, idealisme, relativisme, 

tingkat pengetahuan dan gender secara bersama-sama mempengaruhi 

persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional. 

4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Model Adjusted R Square 

1 0,206 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square adalah 0,206, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 20,6%, 

sisanya sebesar 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

4.6.3 Uji t 

        Tabel 4.21 

Hasil Uji t 

 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

 

Sig/2 

 

Keterangan 

Beta 

Constant 14,968 14,076    

Idealisme -0,073 -3,129 0,002 0,001 H1 Diterima 

Relativisme -0,030 -1,510 0,132 0,066 H2 Ditolak 

Tingkat 

Pengetahuan 

-0,118 -4,423 0,000 0,000 H3 Diterima 

Gender 1,169 5,709 0,000 0,000 H4 Diterima 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21, didapatkan persamaan sebagai berikut : 

PER   =  14,968 – 0,073 IDE – 0,030 REL – 0,118 TP + 1,169 GEN 

Dimana : 
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PER = Persepsi Mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional 

IDE = Idealisme 

REL = Relativisme 

TP = Tingkat Pengetahuan 

GEN = Gender 

 

4.7 Pembahasan  

1.             Hipotesis pertama menduga tingkat idealisme berpengaruh negatif 

terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional.  

Hipotesis pertama diterima karena memiliki nilai signifikansi sebesar  0,001 

lebih kecil dari 0,05. Nilai unstandardized coeficient bernilai negatif. Hal 

ini membuktikan bahwa tingkat idealisme berpengaruh negatif terhadap 

persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional. Artinya,  semakin 

tinggi tingkat idealisme yang dimiliki mahasiswa maka semakin negatif 

persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional. Idealisme adalah 

orientasi etika yang memandang kesesuaian antara tindakan dan norma akan 

menghasilkan tujuan yang diharapkan. Seseorang yang idealis 

mempedulikan orang lain sehingga akan menghindari tindakan yang 

merugikan orang lain. Ia akan memiliki pandangan negatif terhadap orang-

orang yang melakukan pelanggaran etika. Dalam hal ini, semakin idealis 

mahasiswa maka ia akan semakin memandang negatif pelanggaran etika 

yang dilakukan oleh akuntan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dzakirin 

(2013), Fitria & Sari (2014), Sugiantari & Widanaputra (2016) dan 
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Comunale et al., (2006) yang menyimpulkan tingkat idealisme berpengaruh 

negatif terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional. 

2.            Hipotesis kedua menduga tingkat relativisme berpengaruh positif 

terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional.    

Hipotesis kedua ditolak karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,066 

diatas 0,05, sehingga tingkat relativisme tidak berpengaruh terhadap 

persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional. Berdasarkan tabel 

statistik deskriptif, rata-rata (mean) relativisme berada pada kategori 

sedang. Responden tidak dapat memutuskan dengan pasti terhadap jawaban 

yang diberikan untuk variabel relativisme. Mereka masih memiliki 

keraguan sehingga rata-rata variabel relativisme berada pada kategori 

sedang. Mahasiswa yang memiliki relativisme yang tinggi belum tentu 

menilai pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan dengan lebih 

toleran. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep yang menyatakan 

bahwa seseorang yang memiliki relativisme yang tinggi cenderung 

mengabaikan etika dan memberikan toleransi terhadap kasus-kasus 

pelanggaran etika. Namun penelitian ini berbeda dengan konsep yang ada 

dikarenakan mereka masih memiliki nilai-nilai etika dan dapat 

membedakan perilaku yang etis dengan yang tidak etis, sehingga 

mempengaruhi penilaian mereka untuk tidak membenarkan perilaku tidak 

etis. Selain itu, mahasiswa akuntansi belum dihadapkan pada situasi yang 

nyata sehingga belum mengetahui dilema yang dihadapi oleh akuntan dan 

kemudian memberikan penilaian secara akurat terhadap perilaku etis atau 
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tidak etis. Hasil penelitian ini didukung oleh Dzakirin (2013) dan Comunale 

et al., (2006) yang menyimpulkan tingkat relativisme tidak berpengaruh 

terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional.  

3.                Hipotesis ketiga menduga tingkat pengetahuan berpengaruh 

negatif terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima karena memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai unstandardized 

coeficient bernilai negatif. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengetahuan 

berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan 

profesional. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki 

mahasiswa maka persepsi mahasiswa atas krisis etika akuntan profesional 

semakin negatif. Ketika mahasiswa memiliki pengetahuan akuntansi yang 

memadai, maka ia akan mampu memahami serta mengidentifikasi 

permasalahan dalam skandal akuntansi, sehingga mempengaruhi 

persepsinya untuk menolak pelanggaran etika oleh akuntan. Mahasiswa 

tersebut mengetahui bahwa seorang akuntan perlu menjunjung kode etik. 

Oleh karena itu, mahasiswa akan memberikan persepsi negatif serta 

menolak pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan Dzakirin (2013) yang menyimpulkan tingkat 

pengetahuan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa atas krisis 

etika akuntan profesional.  

4.                  Hipotesis keempat menduga mahasiswa akuntansi perempuan 

cenderung lebih tegas terhadap krisis etika akuntan profesional. Hipotesis 
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keempat dalam penelitian ini diterima karena memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dibawah 0,05. Nilai unstandardized coeficient bernilai positif. 

Hal tersebut menyatakan mahasiswa akuntansi perempuan cenderung lebih 

tegas terhadap krisis etika akuntan profesional.  Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori Coate & Frey (2000) yang menjelaskan bahwa dalam 

pendekatan sosialisasi, wanita lebih mengutamakan self perfomance dalam 

pelaksanaan tugas serta menjaga keseimbangan sehingga wanita akan lebih 

taat dengan peraturan dan tidak memberikan toleransi terhadap orang-orang 

yang melanggar etika. Dengan pendekatan sosialisasi, mahasiswa akuntansi 

perempuan lebih menaati peraturan sehingga cenderung menghindari 

pelanggaran etika. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fitria & Sari (2014) 

yang menyatakan bahwa mahasiswa mahasiswa akuntansi perempuan 

cenderung lebih tegas terhadap krisis etika akuntan profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


