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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Pada penelian ini, peneliti membagikan kuesioner secara langsung dan dengan 

menggunakan google form kepada responden mahasiswa akuntansi akreditasi A di 

enam Universitas di Kota Semarang. Dari 400 kuesioner yang disebar, sebanyak 

384 kuesioner dapat diolah. Berdasar dari rumus penghitungan jumlah sampel 

minimal Slovin, jumlah sampel minimal yang harus diperoleh yaitu sebanyak 381 

sampel. Maka, jumlah sampel peneliti sudah mencukupi jumlah sampel minimal, 

yaitu sebanyak 384 responden. Rincian sampel adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Tabel Distribusi Kuesioner 

Universitas Jumlah 

Kuesioner yang 

Disebar 

Kuesioner yang 

Kembali 

Kuesioner 

yang Dapat 

Dipakai 

Sampel 

Minimal 

UNIKA 51 51 51 49 

UNDIP 60 53 52 52 

UNISBANK 85 82 81 80 

UDINUS 64 64 62 62 

UNNES 50 47 46 46 

UNISSULA 95 95 92 92 

TOTAL 405 392 384 381 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
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Berdasarkan Tabel 4.1, dari 405 kuesioner yang disebar, sebanyak 392 

kuesioner kembali ke peneliti dan sebanyak 384 kuesioner dapat digunakan dalam 

penelitian. Dari 384 kuesioner, 51 responden merupakan mahasiswa Unika, 52 

responden merupakan mahasiswa Undip, 81 responden merupakan mahasiswa 

Unisbank, 62 responden merupakan mahasiswa Udinus, 46 responden merupakan 

mahasiswa Unnes, dan 92 responden merupakan mahasiswa Unissula. Kuesioner 

yang didapatkan dari responden sudah mencukupi jumlah sampel minimal per 

universitas.  

Gambaran umum responden dalam penelitian ini terdiri dari gender, 

pengalaman kerja, usia, angkatan, asal universitas, IPK, dan mata kuliah etika 

bisnis dan profesi. Gambaran umum responden dalam peneliitan ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah perempuan, yaitu sebesar 251 responden atau 65,4%. Sedangkan 

responden laki-laki hanya sebesar 133 responden atau 34,6%. Kemudian, sebanyak 

205 responden atau 53,4% yang mengisi kuesioner belum memiliki pengalaman 

kerja. Ini menunjukkan bahwa, dalam penelitian ini, responden didominasi oleh 

mereka yang belum memiliki pengalaman kerja. Dari 384 responden yang mengisi 

kuesioner, sebanyak 40,4% atau 155 orang berusia 17-20 tahun dan 59,6% atau 229 

orang berusia 21-23 tahun. Ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

didominasi oleh mereka yang berusia 21-23 tahun.  
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Gender:   

Laki-laki 133 34,6% 

Perempuan 251 65,4% 

Total  384 100% 

Pengalaman Kerja:   

Belum pernah berkerja 205 53,4% 

Sedang atau pernah 

bekerja 

179 46,6% 

Total 384 100% 

Usia:   

17 - 20 155 40,4% 

21 - 23 229 59,6% 

Total 384 100% 

Angkatan:   

2015 8 2,1% 

2016 212 55,2% 

2017 164 42,7% 

Total: 384 100% 

Asal Universitas:   

UNIKA 51 13,3% 

UNDIP 52 13,5% 

UNISBANK 81 21,1% 

UDINUS 62 16,1% 

UNNES 46 12% 

UNISSULA 92 24% 

Total: 384 100% 

IPK:   

2.00 – 2.99 11 2,9% 

3.00 – 4.00 373 97,1% 

Total 384 100% 

Mata Kuliah Etika 

Bisnis: 

  

Belum mengambil 0 0% 

Sudah atau sedang 

mengambil 

384 100% 

Total: 384 100% 

Sumber: Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 
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Kemudian, dalam penelitian ini, sebanyak hanya 2,1% responden adalah 

angkatan 2015, 55,2% responden adalah angkatan 2016, dan 42,7% adalah 

angkatan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa 

dari angkatan 2016. 

Dilihat dari asal universitas, 13,3% responden merupakan mahasiswa Unika, 

13,5% merupakan mahasiswa Undip, 21,1% merupakan mahasiswa Unisbank, 

16,1% merupakan mahasiswa Udinus, 12% mahasiswa Unnes dan 24% mahasiswa 

Unissula. Pembagian jumlah mahasiswa berdasarkan asal universitas ini sudah 

sesuai dengan pembagian proporsi jumlah sampel berdasarkan asal universitas.  

Selanjutnya, dalam penelitian ini sebanyak 2,9% atau sebanyak 11 responden 

memiliki IPK di antara 2.00 – 2.99 dan 97,1% atau 373 responden memiliki IPK di 

antara 3.00 – 4.00. Dalam penelitian ini, tidak ada responden yang mempunyai IPK 

di bawah 2.00. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 

memiliki IPK yang tinggi, dengan mayoritas responden memiliki IPK pada rentang 

3.00 – 4.00. 

Dalam penelitian ini, seluruh responden sudah atau sedang menempuh mata 

kuliah etika bisnis dan profesi. Hal ini sesuai dengan kriteria pemilihan sampel oleh 

peneliti, dimana responden yang dipilih adalah responden yang sedang atau sudah 

menempuh mata kuliah etika bisnis dan profesi.  
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4.2. Uji Kualitas Data 

4.2.1. Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Data dapat dikatakan valid ketika pernyataan pada kuesioner 

mampu menunjukkan apa yang akan diukur berdasarkan kuesioner tersebut. 

Data dinyatakan valid ketika nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil 

dari nilai Cronbach’s Alpha. Ketika masih ada pernyataan yang tidak valid, 

maka item tersebut harus dihilangkan dan kemudian diuji ulang hingga semua 

item dalam kuesioner tersebut valid.  

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Pertama Validitas Persepsi Etis Manajemen Laba 

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

OM 1 0,794 0,787 Tidak Valid 

OM 2 0,780 0,787 Valid  

OM 3 0,774 0,787 Valid 

OM 4 0,775 0,787 Valid 

OM 5A 0,776 0,787 Valid 

OM 5B 0,778 0,787 Valid 

OM 6 0,775 0,787 Valid 

OM 7 0,783 0,787 Valid 

OM 8 0,778 0,787 Valid 

AM 1 0,772 0,787 Valid 

AM 2 0,773 0,787 Valid 

AM 3 0,774 0,787 Valid 

AM 4 0,776 0,787 Valid 

AM 5 0,773 0,787 Valid 

AM 6 0,776 0,787 Valid 

AM 7 0,772 0,787 Valid 

AM 8A 0,770 0,787 Valid 

AM 8B 0,782 0,787 Valid 

Sumber: Lampiran 4.1 
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 Berdasarkan Tabel 4.3, terdapat satu pernyataan yang tidak valid (OM 1) 

karena nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih besar dari nilai 

Cronbach’s Alpha, sehingga pernyataan harus dibuang dan dilakukan 

pengujian ulang sehingga semua pernyataan valid. Hasil pengujian ulang 

terdapat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Kedua Validitas Persepsi Etis Manajemen Laba  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

OM 2 0,789 0,794 Valid  

OM 3 0,782 0,794 Valid 

OM 4 0,783 0,794 Valid 

OM 5A 0,783 0,794 Valid 

OM 5B 0,786 0,794 Valid 

OM 6 0,782 0,794 Valid 

OM 7 0,792 0,794 Valid 

OM 8 0,786 0,794 Valid 

AM 1 0,781 0,794 Valid 

AM 2 0,781 0,794 Valid 

AM 3 0,782 0,794 Valid 

AM 4 0,785 0,794 Valid 

AM 5 0,781 0,794 Valid 

AM 6 0,784 0,794 Valid 

AM 7 0,780 0,794 Valid 

AM 8A 0,778 0,794 Valid 

AM 8B 0,789 0,794 Valid 

Sumber: Lampiran 4.2 

 Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, setelah dilakukan pengujian ulang dengan 

membuang item yang valid, semua pernyataan memiliki nilai Cronbach’s 
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Alpha if Item Deleted yang lebih kecil dari Cronbach’s Alpha. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa semua item pernyataan persepsi etis mahasiswa atas 

praktik manajemen laba dinyatakan valid.  

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Pertama Validitas Idealisme  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

ID 1 0,617 0,666 Valid  

ID 2 0,660 0,666 Valid 

ID 3 0,625 0,666 Valid 

ID 4 0,617 0,666 Valid 

ID 5 0,602 0,666 Valid 

ID 6 0,608 0,666 Valid 

ID 7 0,759 0,666 Tidak Valid 

ID 8 0,626 0,666 Valid 

ID 9 0,630 0,666 Valid 

ID 10 0,647 0,666 Valid 

Sumber: Lampiran 4.3 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat satu item 

pernyataan, yaitu ID 7 yang memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

yang lebih besar daripada Cronbach’s Alpha. Sehingga, item pernyataan 

ketujuh ini harus dibuang dan dilakukan pengujian ulang hingga diperoleh 

semua pernyatan yang valid. 
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Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Kedua Validitas Idealisme  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

ID 1 0,727 0,759 Valid  

ID 2 0,769 0,759 Tidak Valid 

ID 3 0,743 0,759 Valid 

ID 4 0,728 0,759 Valid 

ID 5 0,717 0,759 Valid 

ID 6 0,722 0,759 Valid 

ID 8 0,730 0,759 Valid 

ID 9 0,744 0,759 Valid 

ID 10 0,752 0,759 Valid 

Sumber: Lampiran 4.4 

 Setelah dilakukan pengujian ulang validitas setelah menghilangkan 

pernyataan ke tujuh, masih terdapat satu item yang memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted yang lebih besar dari Cronbach’s Alpha, yaitu item 

kedua. Sehingga, item kedua tersebut harus dihilangkan dan dilakukan 

pengujian ulang sehingga semua pernyataan dinyatakan valid.  
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Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Ketiga Validitas Idealisme  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

ID 1 0,735 0,769 Valid  

ID 3 0,759 0,769 Valid 

ID 4 0,736 0,769 Valid 

ID 5 0,724 0,769 Valid 

ID 6 0,732 0,769 Valid 

ID 8 0,741 0,769 Valid 

ID 9 0,758 0,769 Valid 

ID 10 0,766 0,769 Valid 

Sumber: Lampiran 4.5 

 Setelah dilakukan pengujian validitas ulang, dapat dilihat pada Tabel 4.7 

bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil dari 

Cronbach’s Alpha. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua 

item pernyataan dari variabel idealisme dinyatakan valid.  

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Pertama Validitas Relativisme  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

RE 1 0,775 0,780 Valid  

RE 2 0,764 0,780 Valid 

RE 3 0,763 0,780 Valid 

RE 4 0,761 0,780 Valid 

RE 5 0,750 0,780 Valid 

RE 6 0,754 0,780 Valid 

RE 7 0,753 0,780 Valid 

RE 8 0,769 0,780 Valid 

RE 9 0,763 0,780 Valid 

RE 10 0,764 0,780 Valid 

Sumber: Lampiran 4.6 
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 Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa semua item pernyatan 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang lebih kecil daripada nilai 

Cronbach’s Alpha sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dari variabel relativisme dikatakan valid. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Pertama Validitas Machiavellian 

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

MACH 1 0,736 0,728 Tidak Valid 

MACH 2 0,726 0,728 Valid  

MACH 3 0,709 0,728 Valid 

MACH 4 0,707 0,728 Valid 

MACH 5 0,705 0,728 Valid 

MACH 6 0,715 0,728 Valid 

MACH 7 0,715 0,728 Valid 

MACH 8 0,724 0,728 Valid 

MACH 9 0,739 0,728 Tidak Valid 

MACH 10 0,713 0,728 Valid 

MACH 11 0,736 0,728 Tidak Valid 

MACH 12 0,711 0,728 Valid 

MACH 13 0,708 0,728 Valid 

MACH 14 0,718 0,728 Valid 

MACH 15 0,713 0,728 Valid 

MACH 16 0,707 0,728 Valid 

MACH 17 0,712 0,728 Valid 

MACH 18 0,713 0,728 Valid 

MACH 19 0,712 0,728 Valid 

MACH 20 0,721 0,728 Valid 

Sumber: Lampiran 4.7 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga item 

pernyataan yang memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang lebih 

besar dari nilai Cronbach’s Alpha, yaitu item ke 1,9, dan 11 sehingga ketiga 

item tersebut dapat dikatakan tiga valid. Karena terdapat item yang tidak valid, 

maka ketiga item pernyataan tersebut harus dibuang dan dilakukan pengujian 

ulang sehingga seluruh pernyataan dalam variabel Machiavellian valid.  

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Kedua Validitas Machiavellian 

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

MACH 2 0,757 0,761 Valid  

MACH 3 0,747 0,761 Valid 

MACH 4 0,746 0,761 Valid 

MACH 5 0,738 0,761 Valid 

MACH 6 0,754 0,761 Valid 

MACH 7 0,757 0,761 Valid 

MACH 8 0,758 0,761 Valid 

MACH 10 0,749 0,761 Valid 

MACH 12 0,748 0,761 Valid 

MACH 13 0,741 0,761 Valid 

MACH 14 0,752 0,761 Valid 

MACH 15 0,747 0,761 Valid 

MACH 16 0,746 0,761 Valid 

MACH 17 0,746 0,761 Valid 

MACH 18 0,750 0,761 Valid 

MACH 19 0,749 0,761 Valid 

MACH 20 0,756 0,761 Valid 

Sumber: Lampiran 4.8 
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 Setelah dilakukan pengujian ulang, dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas 

bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil daripada nilai 

Cronbach’s Alpha sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dari variabel Machiavellian valid. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Pertama Validitas Locus of Control  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

LOC 1 0,542 0,563 Valid  

LOC 2 0,533 0,563 Valid 

LOC 3 0,556 0,563 Valid 

LOC 4 0,546 0,563 Valid 

LOC 5 0,580 0,563 Tidak Valid 

LOC 6 0,525 0,563 Valid 

LOC 7 0,549 0,563 Valid 

LOC 8 0,581 0,563 Tidak Valid 

LOC 9 0,544 0,563 Valid 

LOC 10 0,536 0,563 Valid 

LOC 11 0,550 0,563 Valid 

LOC 12 0,544 0,563 Valid 

LOC 13 0,576 0,563 Tidak Valid 

LOC 14 0,569 0,563 Tidak Valid 

LOC 15 0,555 0,563 Valid 

LOC 16 0,544 0,563 Valid 

LOC 17 0,555 0,563 Valid 

LOC 18 0,533 0,563 Valid 

LOC 19 0,548 0,563 Valid 

LOC 20 0,555 0,563 Valid 

LOC 21 0,545 0,563 Valid 

LOC 22 0,546 0,563 Valid 

LOC 23 0,570 0,563 Tidak Valid 

Sumber: Lampiran 4.9 
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 Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa terdapat lima item 

pernyataan yang memiliki Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang lebih besar 

dari Cronbach’s Alpha, yaitu pernyataan ke 5,8,13,14, dan 23. Dengan 

demikian, maka kelima pernyataan tersebut harus dihapus dan kemudian 

dilakukan pengujian ulang hingga semua pernyataan valid.  

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Kedua Validitas Locus of Control  

Pernyataan  Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

LOC 1 0,622 0,636 Valid  

LOC 2 0,613 0,636 Valid 

LOC 3 0,634 0,636 Valid 

LOC 4 0,621 0,636 Valid 

LOC 6 0,602 0,636 Valid 

LOC 7 0,627 0,636 Valid 

LOC 9 0,620 0,636 Valid 

LOC 10 0,615 0,636 Valid 

LOC 11 0,627 0,636 Valid 

LOC 12 0,622 0,636 Valid 

LOC 15 0,629 0,636 Valid 

LOC 16 0,623 0,636 Valid 

LOC 17 0,635 0,636 Valid 

LOC 18 0,607 0,636 Valid 

LOC 19 0,633 0,636 Valid 

LOC 20 0,635 0,636 Valid 

LOC 21 0,622 0,636 Valid 

LOC 22 0,619 0,636 Valid 

Sumber: Lampiran 4.10 
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  Tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian kedua untuk variabel locus of 

control, setelah menghilangkan pernyaataan ke 5,8,13,14 dan 23. Dari Tabel 

4.12, dapat dilihat bahwa semua item memiliki Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

yang lebih kecil dari Cronbach’s Alpha, sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

item dari variabel locus of control adalah valid. 

4.2.2. Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi data dari 

instrument penelitian. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

teknik Cronbach’s Alpha. Berikut ini adalah rincian hasil uji reliabilitas tiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Persepsi Etis Manajemen Laba 0,794 Reliabilitas Tinggi 

2 Idealisme  0,769 Reliabilitas Tinggi 

3 Relativisme  0,780 Reliabilitas Tinggi 

4 Machiavellian 0,761 Reliabilitas Tinggi 

5 Locus of Control 0,636 Reliabilitas Moderat 

Sumber: Lampiran 4 

 Tabel 4.13 menunjukkan hasil dari pengujian reliabilitas pada penelitian 

ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel persepsi etis manajemen 

laba, idealisme, relativisme dan Machiavellian memiliki reliabilitas tinggi, 

karena nilai Cronbach’s Alpha berada di rentang 0,7 – 0,9. Sedangkan untuk 

variabel locus of control memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,636 
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sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ini memiliki reliabilitas moderat. 

Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa 

semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.  

4.3. Statistik Deskriptif 

4.3.1. Statistik Deskriptif 

Untuk mempermudah membaca tiap-tiap variabel dalam penelitian 

ini, maka akan dilakukan penggolongan variabel yang berdasarkan pada 

kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata atau mean, serta rentang skala. 

Rentang skala didapatkan dari rumus di bawah ini: 

Rentang Skala = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Tabel 4.14 

Statistik Deskriptif 

Variabel  Kisaran 

Teoritis 

Kisaran  

Aktual 

Mean Rentang skala Keterangan  

Rendah  Sedang  Tinggi  

Persepsi etis 

manajemen laba 

1-5 1,59 – 

3,65 

2,7494 1 – 2,33 2,34 – 

3,66 

3,67 - 

5 

Sedang 

Idealisme  1-5 3 – 5  4,1518 1 – 2,33 2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 

Tinggi 

Relativisme 1-5 1,6 – 

4,3  

3,1161 1 – 2,33 2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 

Sedang 

Machiavellian 1-5 1,29 – 

3,29 

2,3956 1 – 2,33 2,34 – 

3,66 

3,67 - 

5 

Sedang 

Locus of 

Control 

1-18 1 – 18  10,2292 1 – 6,66 6,67 – 

12,33 

12,34 

– 18  

Sedang 

Gender 0-1 0-1 0,65 0 - 0,33 0,34-

0,66 

0,67- 1 Tinggi 

Pengalaman 

Kerja 

0-1 0-1 0,47 0 - 0,33 0,34-

0,66 

0,67- 1 Sedang 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
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Berdasarkan Tabel 4.14, dapat dilihat bahwa skor rata-rata dari variabel 

persepsi etis manajemen laba sebesar 2,7494 yang termasuk dalam kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini cukup 

baik dan cenderung untuk menilai praktik manajemen laba sebagai perilaku 

yang tidak etis.  

Selanjutnya, skor rata-rata untuk variabel iealisme yaitu sebesar 4,1518 

yang masuk dalam kategori skala tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

pada penelitian ini memiliki tingkat idealisme yang tinggi. Responden dalam 

penelitian ini memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain serta 

cenderung menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain  

Kemudian, skor rata-rata untuk variabel relativisme yaitu sebesar 

3,1161 yang masuk dalam kategori skala sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

repsonden dalam penelitian ini memiliki tingkat relativisme yang cukup, 

dimana mereka akan cenderung untuk tidak mengikuti aturan moral yang 

berlaku, karena mereka berpandangan bahwa tiap-tiap individu memiliki sudut 

pandang yang berbeda mengenai etika.  

Variabel berikutnya yaitu Machiavellian. Dalam penelitian ini, skor 

rata-rata untuk variabel Machiavellian yaitu sebesar 2,3956 yang masuk dalam 

kategori rentang skala sedang. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini memiliki tingkat Machiavellian yang cukup baik. Responden 

dalam penelitian ini mempunyai kecenderungan untuk tidak melakukan segala 

macam cara dalam mencapai tujuannya.  
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Kemudian, skor rata-rata untuk variabel locus of control yaitu sebesar 

10,2292 yang masuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden mempercayai bahwa keberhasilan yang dicapai oleh dirinya berasal 

dari dalam diri sendiri, seperti kemampuan dan dari luar diri mereka, seperti 

faktor keberuntungan.  

Variabel gender memiliki skor rata-rata sebesar 0,65 yang masuk ke 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini merupakan mahasiswa perempuan. 

Variabel terakhir, merupakan pengalaman kerja. Variabel pengalaman 

kerja memperoleh skor rata-rata sebesar 0,47 yang masuk dalam kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner dalam 

penelitian ini jumlahnya hampir setara antara mereka yang memiliki 

pengalaman kerja dan mereka yang belum pernah bekerja.  

4.3.2. Compare Means 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

responden dalam penelitian. Gambaran umum responden pada penelitian ini 

adalah gender, pengalaman kerja, usia, serta IPK. Penjelasan masing-masing 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 

Tabel Compare Means 

 

Keterangan 

 

Jumlah 

Persepsi 

Etis 

Idealisme  Relativisme Machiavellian Locus of 

Control 

Mean Mean Mean Mean Mean 

Gender:       

Laki-laki 133 2,8016 4,1385 3,0932 2,4474 11,1429 

Perempuan  251 2,7218 4,1589 3,1283 2,3682 9,7450 

Sig  0,079 0,692 0,549 0,078 0,000 

Pengalaman Kerja:       

Belum pernah 

bekerja 

205 2,7592 4,1502 3,0907 2,3889 10,1220 

Sedang atau pernah 

bekerja 

179 2,7382 4,1537 3,1453 2,4033 10,3520 

Sig  0,634 0,943 0,334 0,737 0,480 

Usia:       

17 – 20 155 2,7728 4,1677 3,1658 2,4035 9,8710 

21 – 23  229 2,7335 4,1410 3,0825 2,3902 10,4716 

Sig   0,374 0,593 0,141 0,760 0,069 

Angkatan:       

2015 8 2,6250 4,2212 3,1625 2,5075 11,2500 

2016 212 2,7435 4,1326 3,0769 2,4007 10,4717 

2017 164 2,7630 4,1732 3,1646 2,3836 9,8659 

Sig  0,639 0,660 0,292 0,693 0,122 

Universitas:       

UNIKA 51 2,6912 4,1984 3,2255 2,4576 9,7843 

UNDIP 52 2,5910 4,2067 3,0000 2,2840 10,5192 

UNISBANK 81 2,8304 4,1601 3,1802 2,3595 10,0000 

UDINUS 62 2,7616 4,0848 3,1226 2,3374 11,5000 

UNNES 46 2,8224 4,2198 3,2652 2,4646 8,8043 

UNISSULA 92 2,7552 4,0988 2,9859 2,4608 10,3696 

Sig  0,026 0,489 0,013 0,072 0,001 

IPK:       

2,00 – 2,99 11 2,7636 4,2864 3,0545 2,4655 9,0000 

2,99 – 4,00 373 2,7490 4,1479 3,1180 2,3935 10,2654 

Sig   0,910 0,346 0,704 0,575 0,045 

Sumber: Lampiran 3 – Statistik Deskriptif  
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  Tabel 4.15 di atas menunjukkan hasil pengujian compare means yang 

dilakukan dengan menggunakan SPSS. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa 

rata-rata persepsi etis manajemen laba dari responden perempuan sebesar 2,7218 

dan laki-laki sebesar 2,8016. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

persepsi etis manajemen laba yang lebih rendah daripada laki-laki, yang berarti 

bahwa perempuan menganggap manajemen laba lebih tidak etis daripada laki-

laki. Kemudian, untuk variabel idealisme, relativisme, dan Machiavellian, 

responden laki-laki dan perempuan memiliki rata-rata yang hampir sama. Untuk 

variabel locus of control, mahasiswa perempuan memiliki rata-rata sebesar 

9,7450 dan laki-laki sebesar 11,1429. Ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki 

skor locus of control yang lebih tinggi daripada perempuan.  

  Rata-rata persepsi etis manajemen laba dari responden yang belum 

memiliki pengalaman kerja sebesar 2,7592, sedangkan responden yang sedang 

atau pernah berkerja sebesar 2,7382. Ini menunjukkan bahwa responden yang 

sedang atau pernah bekerja menilai praktik manajemen laba lebih tidak etis 

daripada mereka yang belum memiliki pengalaman kerja, walaupun tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, untuk variabel idealisme, 

relativisme, Machiavellian dan locus of control, responden yang belum memiliki 

pengalaman kerja dan yang memiliki pengalaman kerja memiliki rata-rata yang 

hampir sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. 
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  Jika dilihat dari usia, responden yang berusia 17-20 tahun memiliki rata-

rata persepsi etis manajemen laba sebesar 2,7728, yang lebih tinggi daripada 

responden yang berusia 21-23 tahun sebesar 2,7335. Ini menunjukkan bahwa 

responden yang lebih tua menganggap praktik manajemen laba lebih tidak etis 

daripada responden yang lebih muda. Untuk variabel idealisme, relativisme, 

Machiavellian dan locus of control dari responden yang berusia 17-20 tahun dan 

21-23 tahun memiliki rata-rata yang hampir sama dan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan.  

  Rata-rata persepsi etis manajemen laba dari responden angkatan 2015 

yaitu sebesar 2,6250; angkatan 2016 sebesar 2,7435 dan angkatan 2017 sebesar 

2,7630. Ini menunjukkan bahwa angkatan 2015 lebih tidak menyetujui 

manajemen laba, diikuti oleh angkatan 2016 dan angkatan 2017. Untuk rata-rata 

idealisme, relativisme dan Machiavellian, responden dari angkatan 2015-2017 

memiliki rata-rata yang hampir sama. Untuk variabel locus of control, responden 

dari angkatan 2015 memiliki rata-rata sebesar 11,25; angkatan 2016 sebesar 

10,4717 dan angkatan 2017 sebesar 9,8659. Ini menunjukkan bahwa responden 

dari angkatan 2017 memiliki locus of control yang paling rendah. 

  Kemudian, jika dilihat dari asal universitas, responden dari Unika 

memiliki rata-rata persepsi etis manajemen laba sebesar 2,6912; responden dari 

Undip sebesar 2,5910; responden dari Unisbank sebesar 2,8304; responden dari 

Udinus sebesar 2,7616; responden dari Unnes sebesar 2,8224 dan responden dari 
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Unissula sebesar 2,7552. Hal ini menunjukkan bahwa responden dari Undip 

adalah yang paling tidak menyetujui praktik manajemen laba, diikuti oleh 

responden dari Unika, Unissula, Udinus, Unnes dan Unisbank. Untuk variabel 

idealisme dan Machiavellian, responden dari keenam universitas memiliki rata-

rata yang hampir sama. Sedangkan untuk variabel relativisme, mahasiswa dari 

Unissula memiliki tingkat relativisme yang paling rendah dan mahasiswa Unnes 

memiliki tingkat relativisme yang paling tinggi. Berikutnya, variabel locus of 

control, responden dari Unnes memiliki tingkat locus of control yang paling 

rendah dan mahasiswa dari Udinus memiliki tingkat locus of control yang paling 

tinggi.  

  Rata-rata persepsi etis manajemen laba dari responden dengan IPK 2.00 

– 2.99 yaitu sebesar 2,7636 dan responden dengan IPK 3.00 – 4.00 yaitu sebesar 

2,7490. Ini menunjukkan bahwa responden dengan IPK 3.00 – 4.00 lebih 

menganggap manajemen laba itu tidak etis daripada responden dengan IPK 2.00 

– 2.99. Kemudian, untuk variabel idealisme, relativisme dan Machiavellian, baik 

dari responden dengan IPK 2.00 – 2.99 dan responden dengan IPK 3.00 – 4.00 

memiliki rata-rata yang hampir sama. Kemudian, responden dengan IPK 2.00 – 

2.99 memiliki rata-rata locus of control sebesar 9,00 yang lebih rendah daripada 

rata-rata locus of control responden dengan IPK 3.00 – 4.00, yaitu sebesar 

10,2654.  
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk setiap variabel 

dalam penelitian, selanjutnya peneliti akan melakukan uji asumsi klasik sebelum 

melakukan regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik yang dilakukan pertama adalah uji normalitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dalam penelitian ini 

terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat 

nilai Sig dari Standardized Residual, dengan tingkat α = 0,05. Jika Sig > 

0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas dalam penelitian in dapat dilihat pada Tabel 4.16.  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sig Standardized Residual Keterangan  

0,200 Normal  

Sumber: Lampiran 5.1 – Uji Normalitas 

Berdasarkan Tabel 4.16, diketahui bahwa nilai Sig, diperoleh 

sebesar 0,200 dan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 
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berdistribusi normal, karena memiliki nilai Sig yang lebih besar dari α = 

0,05.  

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan variance dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji 

Glejser, dimana jika tiap variabel independen memperoleh nilai sig yang 

lebih besar dari α = 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

Tabel 4.17.  

Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  Sig. Keterangan  

Idealisme  0,994 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Relativisme  0,067 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Machiavellian  0,650 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Locus of Control 0,366 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Gender  0,573 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Pengalaman Kerja 0,635 Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 5.2 – Uji Heteroskedastisitas  

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel 

idealisme yaitu sebesar 0,994; variabel relativisme sebesar 0,067; variabel 
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Machiavellian sebesar 0,650; variabel locus of control sebesar 0,366; variabel 

gender sebesar 0,573; dan variabel pengalaman kerja sebesar 0,635. Semua 

variabel memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari nilai error sebesar 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian 

ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.  

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 

penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel independen satu dengan 

lainnya. Variabel dapat dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas 

ketika memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIF 

yang kurang dari 10. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.18.  

Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Collinearity Statistics Keterangan  

Tolerance  VIF 

Idealisme  0,828 1,208 Tidak terjadi multikolinearitas 

Relativisme  0,874 1,145 Tidak terjadi multikolinearitas 

Machiavellian  0,715 1,398 Tidak terjadi multikolinearitas 

Locus of Control 0,848 1,179 Tidak terjadi multikolinearitas 

Gender  0,916 1,092 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pengalaman Kerja  0,976 1,024 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Lampiran 5.3 – Uji Multikolonearitas 
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  Berdasarkan Tabel 4.18, dapat diketahui bahwa seluruh variabel 

memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIF yang 

lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas, yaitu 

tidak terdapat kolerasi antar variabel independen. 

4.5. Uji Hipotesis 

Setelah uji asumsi klasik, peneliti selanjutnya akan melakukan uji hipotesis. 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda. 

Peneliti menggunakan uji tersebut karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari 

satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. 

4.5.1. Uji F 

Tabel 4.19 

Uji F 

Model  Sum of Squares Df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 25,586 6 4,264 37,099 0,000 

   Residual 43,335 377 0,115   

   Total 68,921 383    

Sumber: Lampiran 6.1 – Uji F 

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai F sebesar 37,099 dengan sig 0.000. 

Nilai sig berada di bawah 0,05 yang berarti bahwa model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

Variabel idealisme, relativisme, Machiavellian, locus of control, gender dan 
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pengalaman kerja secara bersama-sama mempengaruhi persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. 

4.5.2. Uji Determinasi 

Tabel 4.20 

Uji R2 

Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,609 0,371 0,361 0,33904 

Sumber: Lampiran 6.2 – Uji Determinasi 

Berdasarkan Tabel 4.19, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini, 

nilai Adjusted R square sebesar 0,361 atau sebesar 36,1%. Ini menunjukkan 

bahwa variabel idealisme, relativisme, Machiavellian, locus of control, gender 

dan pengalaman kerja menjelaskan 36,1% variasi persepsi etis mahasiswa 

akuntansi dan sisanya sebesar 63,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini 

4.5.3. Uji t 

Uji hipotesis dilihat dari nilai t hitung dengan t tabel. Penelitian ini 

merupakan penelitian satu sisi (one tailed) dengan alpha sebesar 0,05, sehingga 

t tabel dalam penelitian ini yaitu sebesar 1,645. Hipotesis akan diterima ketika 

nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel. Hasil pengujian hipotesis 

dapat dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4. 21 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel  Beta  T Sig  Sig/2 Keterangan  

Idealisme  -0,047 -1,188 0,236 0,118 Ditolak  

Relativisme  0,327 9,593 0,000 0,000 Diterima  

Machiavellian  0,252 5,154 0,000 0,000 Diterima  

Locus of Control -0,015 -2,482 0,013 0,0065 Diterima  

Gender  -0,087 -2,296 0,022 0,011 Diterima  

Pengalaman Kerja -0,029 -0,821 0,412 0,206 Ditolak  

Sumber: Lampiran 6.3 – Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji regresi berganda, maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

PE = 1,543 – 0,047 ID + 0,327 RE + 0,252 MACH – 0,015 LOC – 0,087 GEN 

– 0,029 PK + 0,05  

Keterangan: 

PE  = Persepsi Etis Manajemen Laba 

ID  = Idealisme 

RE   = Relativisme 

MACH = Machiavellian 

LOC   = Locus of Control 

GEN   = Gender 
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PK   = Pengalaman Kerja 

 Berdasarkan tabel 4.21, dapat dilihat pengaruh dari variabel idealisme, 

relativisme, Machiavellian, locus of control, gender dan pengalaman kerja 

terhadap persepsi etis manajemen laba. Dari hasil tersebut, nilai t hitung untuk 

variabel idealisme adalah -1,188 yang lebih besar daripada nilai t tabel -1,645 

dan mempunyai nilai sig/2 sebesar 0,118 yang lebih besar dari alpha 0,05. 

Koefisien beta dari variabel idealisme yaitu -0,047. Walaupun beta 

menunjukkan nilai negatif, tetapi idealisme tidak berpengaruh terhadap 

persepsi etis manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

pada penelitian ini ditolak atau dengan kata lain idealisme tidak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen 

laba.  

 Variabel selanjutnya yaitu relativisme memiliki nilai t hitung sebesar 

9,593 yang lebih besar daripada t tabel 1,645 dan mempunyai nilai sig/2 sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Koefisien beta dari variabel 

relativisme memiliki nilai positif 0,327. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua dalam penelitian ini diterima, atau relativisme berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

 Variabel ketiga dalam penelitian ini, yaitu Machiavellian mempunyai 

nilai t hitung sebesar 5,154 yang lebih besar dari t tabel 1,645 dan mempunyai 

nilai sig/2 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Koefisien beta 
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dari variabel Machiavellian memiliki nilai positif 0,252. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, atau Machiavellian berpengaruh 

positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen 

laba.  

 Variabel selanjutnya, yaitu locus of control mempunyai nilai t hitung 

sebesar -2,482 yang lebih kecil daripada t tabel -1,645 dan mempunyai nilai 

sig/2 sebesar 0,0065 yang lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Koefisien beta 

dari variabel locus of control yaitu -0,015. Niai beta negatif menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif locus of control terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima atau locus of control 

berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik 

manajemen laba.  

 Kemudian, variabel gender mempunyai nilai t hitung sebesar -2,296 

yang lebih kecil dari t tabel -1,645 dan mempunyai nilai sig/2 sebesar 0,011 

yang lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Koefisien beta dari variabel gender 

yaitu sebesar -0,087. Nilai beta negatif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

negatif gender terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik 

manajemen laba. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hipotesis kelima dalam 

penelitian ini diterima atau gender berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba.  
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 Terakhir, yaitu variabel pengalaman kerja memiliki nilai t hitung sebesar 

-0,821 yang lebih besar daripada t tabel -1,645 dan mempunyai nilai sig/2 

sebesar 0,206 yang lebih besar dari alpha sebesar 0,05. Koefisien beta dari 

variabel pengalaman kerja yaitu -0,029. Walaupun memiliki nilai beta negatif, 

tetapi variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam dalam 

penelitian ini ditolak atau pengalaman kerja tidak berpengaruh negatif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba.  

4.6. Pembahasan 

 Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka: 

Dari Tabel 4.21, diketahui bahwa hipotesis pertama ditolak. Dapat 

dilihat pada tabel 4.15, jika dilihat dari segi gender, pengalaman kerja, usia, 

angkatan, asal universitas dan IPK, responden memiliki nilai rata-rata idealisme 

yang hampir sama dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, karena semua 

memiliki nilai sig di atas 0,05. Mahasiswa dengan idealisme tinggi belum tentu 

menilai praktik manajemen laba lebih tidak etis. Hal ini dapat terjadi karena 

kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap praktik manajemen laba. 

Kurangnya pemahaman ini akan mempengaruhi penilaian mereka atas etis atau 

tidaknya suatu tindakan (Nugroho, 2008). Hal ini menyebabkan tidak adanya 

pengaruh idealisme terhadap persepsi etis manajemen laba. 
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Kemudian, alasan penolakan hipotesis ini karena penelitian ini 

merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia, dimana masyarakat 

Indonesia cenderung memiliki culture etika yang sama. Etika sebagai hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, baik pendidikan 

etika dari orang tua maupun guru di Indonesia memiliki standar yang cenderung 

sama. Adanya persamaan culture di Indonesia ini sesuai dengan teori dari 

Hofstede (1994) dalam Oktoria (2012), yang mengidentifikasikan budaya ke 

dalam empat dimensi berbeda, yaitu power distance, individualism vs 

collectivism, uncertainty distance, dan masculinity vs feminity. Masyarakat 

Indonesia sendiri tergolong sebagai collectivism, dimana masyarakat Indonesia 

cenderung untuk hidup bersama, dan akan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai 

yang dipegang oleh masyarakat di mana mereka berada. Dengan demikian, 

maka masyarakat Indonesia cenderung untuk menjunjung tinggi etika dalam 

kehidupan bermasyarakat dan memiliki dasar atau standar pondasi etika yang 

cenderung sama satu sama lain. Ini juga menyebabkan nilai idealisme yang 

dipegang oleh masyarakat Indonesia cenderung sama tinggi. Hal inilah yang 

menyebabkan tidak adanya pengaruh idealisme terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya milik 

Rahayuningsih (2016) yang menyimpulkan bahwa tingkat idealisme 

mahasiswa tidak berpengaruh terhadap persepsi mereka atas perilaku yang 
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tidak etis. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa idealisme tidak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen 

laba, atau individu yang memiliki idealisme tinggi tidak menganggap praktik 

manajemen laba itu tidak etis.  

Kemudian, berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.21, variabel 

relativisme memiliki koefisien beta yang bernilai positif, yang artinya yaitu 

semakin tinggi relativisme, maka mahasiswa akuntansi akan semakin 

menganggap bahwa praktik manajemen laba itu etis. Demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah relativisme, maka mahasiswa akuntansi akan semakin 

menganggap bahwa praktik manajemen laba itu tidak etis. Relativisme adalah 

persepsi dimana individu akan cenderung menolak aturan moral yang mengatur 

perilaku seseorang, karena adanya pandangan bahwa setiap individu memiliki 

sudut pandang yang berbeda-beda mengenai etika. Dengan demikian, 

mahasiswa yang memiliki relativisme tinggi akan cenderung menganggap 

bahwa praktik manajemen laba itu etis, sedangkan mahasiswa yang memiliki 

relativisme rendah akan cenderung menganggap bahwa praktik manajemen 

laba itu tidak etis.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya milik Elias 

(2002), Greenfield (2008) serta Barnett et.al. (1993), Bass et. al. (1994) dalam 

Baharuddin dan Satyanugraha (2004) dan Kusumawardani (2017), yang 

menyatakan bahwa individu dengan relativisme tinggi akan cenderung untuk 
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melakukan praktik manajemen laba dan menilai masalah yang terkait dengan 

etika lebih lunak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa relativisme berpengaruh 

positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba 

Berikutnya, pada Tabel 4.21, diketahui bahwa variabel Machiavellian 

memiliki koefisien beta bernilai positif, yang berarti bahwa Machiavellian 

berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik 

manajemen laba, artinya individu dengan Machiavellian tinggi akan 

menganggap praktik manajemen laba itu etis. Individu yang memiliki sifat 

Machiavellian yang tinggi cenderung lebih dapat menerima perilaku yang 

dipertanyakan secara etika demi mencapai apa yang diharapkannya serta lebih 

sering untuk melakukan tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan individu 

dengan Machiavellian yang rendah. Dengan demikian, mahasiswa akuntansi 

yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi akan cenderung untuk 

menganggap bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang etis.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Shafer 

dan Wang (2011) serta Karimi et al., (2014) yang menyatakan bahwa individu 

dengan Machiavelian tinggi cenderung untuk membuat keputusan yang kurang 

etis. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Machiavellian berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

Variabel selanjutnya, dilihat dari Tabel 4.21, koefisien beta dari variabel 

locus of control memiliki nilai negatif, yang berarti bahwa locus of control 
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berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa atas praktik manajemen 

laba, sehingga mahasiswa dengan locus of control internal akan menganggap 

praktik manajemen laba itu tidak etis. Locus of control terbagi menjadi dua, 

yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Individu yang 

memiliki locus of control internal akan meyakini bahwa segala sesuatu yang 

terjadi dalam kehidupannya itu berada di bawah kontrol dirinya, dan cenderung 

untuk tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan individu yang memiliki 

locus of control eksternal meyakini bahwa lingkungan memiliki kendali 

terhadap nasib atau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Individu 

dengan locus of control eksternal akan lebih menggantungkan harapannya 

kepada orang lain. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan 

oleh Trevino dan Youngblood (1990), Hegarty dan Sims (1978), serta Beu 

(2001) dalam Dayanandan et.al., (2012) dan Febrianty (2010) yang 

menyimpulkan bahwa individu dengan locus of control internal memiliki 

perilaku yang lebih etis. Kemudian penelitian Gable dan Dangello (1994), 

Comer (1987), Solar dan Breuhl (1971) dalam Donnelly et.al., (2003) yang 

menyimpulkan bahwa individu dengan locus of control eksternal akan lebih 

cenderung untuk melakukan manipulasi untuk mencapai tujuan pribadi. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa locus of control berpengaruh negatif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 
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Variabel selanjutnya, yaitu gender memiliki koefisien beta negatif, yang 

berarti bahwa gender memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. Perempuan akan lebih tegas daripada laki-laki ketika 

dihadapkan pada perilaku yang tidak etis, seperti praktik manajemen laba. Dari 

hasil pengujian compare means yang dapat dilihat pada Tabel 4.15, rata-rata 

persepsi etis manajemen laba perempuan sebesar 2,7218 yang lebih rendah 

daripada rata-rata persepsi etis laki-laki sebesar 2,8016. Ini menunjukkan 

bahwa perempuan menilai manajemen laba lebih tidak etis daripada laki-laki. 

Hasil penelitian sejalan dengan teori Individual Behavior Framework 

dari Gibson (2012) yang menyatakan bahwa faktor individu, salah satunya 

gender, dapat mempengaruhi persepsi individu. Hasil penelitian juga sesuai 

dengan penelitian sebelumnya milik Kusumawardani (2017) dan Norbarani 

(2018) yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih menentang adanya 

praktik manajemen laba. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa gender 

berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik 

manajemen laba. 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa 

pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi etis praktik manajemen 

laba. Pengalaman kerja tidak menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi etis manajemen laba mahasiswa. Mahasiswa yang telah 

memiliki pengalaman kerja belum tentu menganggap praktik manajemen laba 
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lebih tidak etis daripada mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja. 

Pada penelitian ini, responden yang memiliki pengalaman kerja hanya 

sebanyak 179 orang dan yang belum memiliki pengalaman kerja sebanyak 205 

orang. Kemudian, jika dilihat dari Tabel 4.15, antara responden yang sudah 

memiliki pengalaman kerja dan yang belum memiliki pengalaman kerja 

mempunyai rata-rata persepsi etis manajemen laba yang hampir sama dan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu sebesar 0,620. 

Alasan penolakan hipotesis ini disebabkan karena pengalaman kerja 

yang dimiliki oleh responden tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menilai 

praktik manajemen laba lebih tidak etis daripada mereka yang belum memiliki 

pengalaman kerja. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan sebuah keputusan, 

individu itu tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya, tetapi 

terdapat faktor lain seperti kebiasaan, sikap dan budaya individu tersebut 

(Sasongko, 2007 dalam Malia, 2010). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Borkowski dan Ugras 

(1992) dalam Ustadi dan Utami (2005) yang menyimpulkan bahwa mahasiswa 

akuntansi itu lebih etis dibandingkan dengan mahasiswa MBA yang sudah 

memiliki pengalaman kerja. Hal ini disebabkan karena mahasiswa akuntansi 

yang belum bekerja cenderung lebih berorientasi pada keadilan atau justice-

oriented. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 
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