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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Responden  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan google form untuk menyebar 

kuesioner kepada mahasiswa aktif  universitas di Semarang yang terakreditasi A 

menurut BAN-PT, yaitu UNIKA, UNISSULA, UNDIP, UNNES, UNISBANK, 

UDINUS. Terdapat 371 responden yang mengisi kuesioner dan sebanyak 317 

kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Adapun rinciannya sebagai berikut :  

Tabel 4.1. Distribusi Kuesioner 

Nama Perguruan 

Tinggi 
Populasi Sampel Minimal 

Kuesioner yang 

kembali dan 

diolah 

UNIKA 204 41 41 

UNISSULA 379 79 79 

UNDIP 234 48 48 

UNNES 215 45 45 

UNISBANK 296 63 63 

UDINUS 200 41 41 

Total Mahasiswa   1528 317 317 

 

Sumber: Lampiran 2 

Gambaran umum dari penelitian ini terdiri dari gender dan jenis institusi SMA. 

Gambaran umum tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.2. Gambaran Umum Responden 

 

Keterangan  Jumlah (Orang) Persentase (%)  

GENDER 

Laki-laki 120 37.9% 

Perempuan 197 62.1% 

Total 317 100% 

JENIS ISNTITUSI SMA 

Sekolah menengah negeri 197 62.1% 

Sekolah menengah swasta 120 37.9% 

Total 317 100% 

Sumber : Lampiran 3 

 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki laki berjumlah 120 orang (37,9%), dan perempuan berjumlah 197 

orang (62,1%). Responden yang berasal dari sekolah menengah negeri berjumlah 

197 orang (62,1%), dan sekolah menengah swasta berjumlah 120 orang (37,9%). 

Tabel 4.3. Compare Mean 

Keterangan Jumlah 

(orang) 
Narsisme 

Ketidakjujuran 

Akademik 

Ketidakjujuran 

Profesional 

Gender  Laki-laki 120 0.9152 4.0833 4.1333 

Perempuan 197 0.9076 4.0254 4.0558 

Asal sekolah Sekolah 

menengah negeri 
197 0.9154 4.1117 4.1523 

Sekolah 

menengah swasta 
120 0.9025 3.9417 3.9750 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah 

120 orang dengan nilai rata-rata untuk variabel narsisme sebesar 0.9152, 

ketidakjujuran akademik sebesar 4.0833, dan ketidakjujuran profesional sebesar 

4.1333. Pada responden perempuan berjumlah 197 orang dengan angka  narsisme 

0.9076, ketidakjujuran akademik sebesar 4.0254, dan ketidakjujuran profesional 
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sebesar 4.0558. Hal ini menunjukkan bahwa untuk narsisme lebih tinggi laki--laki 

daripada perempuan, begitu juga untuk variabel ketidakjujuran akademik dan 

ketidakjujuran profesional. 

Pada responden yang memiliki pendidikan sekolah menengah negeri 

berjumlah 197 orang dengan nilai rata-rata atau mean narsisme sebesar 0.9154, 

ketidakjujuran akademik sebesar 4.1117, dan ketidakjujuran profesional sebesar 

4.1523. Pada responden yang berpendidikan sekolah menengah swasta dengan 

nilai mean untuk variabel  narsisme 0.9025, ketidak jujuran akademik sebesar 

3.9417, dan ketidakjujuran profesional sebesar 3.9750. Hal ini menunjukkan 

bahwa mereka yang lulusan sekolah menengah negeri memiliki nilai rata-rata 

untuk variabel narsisme, ketidakjujuran akademik dan ketidakjujuran profesional 

lebih tinggi daripada mereka yang lulusan sekolah menengah swasta. 

 

4.2.Uji Kualitas Data  

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Uji ini digunakan untuk mengukur kebenaran atau valid tidaknya 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Data dapat dikatakan valid jika 

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

nstrument. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel ketidakjujuran 

akademik: 
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Tabel 4.4. Hasil Pengujian Validitas Ketidakjujuran Akademik 

Pertanyaan Corrected 

Item-Total 

Correlation   

(r hitung) 

 

 (r tabel) 

Keterangan 

KA1 0.510 0,110 Valid 

KA2 0.293 0,110 Valid 

KA3 0.427 0,110 Valid 

KA4 0.502 0,110 Valid 

KA5 0.305 0,110 Valid 

KA6 0.534 0,110 Valid 

KA7 0.598 0,110 Valid 

KA8 0.597 0,110 Valid 

KA9 0.617 0,110 Valid 

KA10 0.521 0,110 Valid 

KA11 0.521 0,110 Valid 

KA12 0.467 0,110 Valid 

KA13 0.462 0,110 Valid 

KA14 0.488 0,110 Valid 

KA15 0.452 0,110 Valid 

KA16 0.503 0,110 Valid 

Sumber : Lampiran 5 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan ketidakjujuran akademik dapat dikatakan valid. Tabel berikut ini 

menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel ketidakjujuran profesional: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Validitas Ketidakjujuran Profesional 

Pertanyaan Corrected 

Item-Total 

Correlation 

 (r hitung) 

 

 (r tabel) 

Keterangan 

KP1 0.601 0,110 Valid 

KP2 0.560 0,110 Valid 

KP3 0.234 0,110 Valid 

KP4 0.346 0,110 Valid 

KP5 0.136 0,110 Valid 

KP6 0.364 0,110 Valid 

KP7 0.499 0,110 Valid 

KP8 0.539 0,110 Valid 

KP9 0.576 0,110 Valid 

KP10 0.597 0,110 Valid 

KP11 0.626 0,110 Valid 

KP12 0.626 0,110 Valid 

KP13 0.232 0,110 Valid 

KP14 0.160 0,110 Valid 

KP15 0.218 0,110 Valid 

KP16 0.132 0,110 Valid 

     Sumber : Lampiran 5 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga untuk item 

pertanyaan ketidakjujuran profesional dapat dikatakan valid.   

 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

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

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Variabel Cronbach's Alpha  Keterangan 

Ketidakjujuran akademik  0,862 Reliabel 

Ketidakjujuran profesional 0,815 Reliabel 

Sumber : Lampiran 5 
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Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel 

pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 

 

4.3. Statistik Deskriptif  

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi  

Ketidakjujuran 
akademik 

1-5 2.00-
5.00 

4.0473 
1-2.33 2.34-

3.66 
3.67-
5.00 

Tinggi 

Ketidakjujuran 

professional 

1-5 3.00-

5.00 
4.0852 

1-2.33 2.34-

3.66 

3.67-

5.00 

Tinggi  

Narsisme 0-40 29.00-
40.00 

36.4196 
0 -13.33 13.34 – 

26.66 
26.67 – 
40.00 

Tinggi 

 Sumber: Lampiran 4 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa untuk variabel 

ketidakjujuran akademik rata-ratanya sebesar 4,0473 dan termasuk dalam kategori 

tinggi.  Artinya mahasiswa tidak memperlihatkan kertas ujian saya pada 

mahasiswa lain, tidak menulis tugas untuk mahasiswa lain, tidak meminta 

mahasiswa lain untuk mengikuti ujian menggunakan namanya, tidak 

mempersiapkan kertas contekan, walaupun pada akhirnya tidak digunakan, tidak 

menggunakan kertas contekan selama ujian, tidak menggunakan sumber untuk 

tugas tetapi tidak dimasukkan dalam daftar pustaka, dan kebanyakan dari mereka 

pernah menyontek pada ujian atau tugas kuliah serta memberi bantuan kepada 

temannya untuk menyontek. Mereka menganggap menyontek secara etis salah 
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namun mereka tetap melakukannya untuk mendapatkan nilai yang maksimal di 

lingkungan akademik. 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa untuk variabel 

ketidakjujuran profesional rata-ratanya sebesar 4,0852 dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya, tidak keluar jam istirahat lebih lama dari waktu yang 

ditentukan dan tidak melapor, tidak berbohong kepada atasan atas pekerjaan yang 

saya hilangkan, tidak menulis laporan untuk rekan kerja, tidak mengesahkan 

pengeluaran dengan tanda tangan orang lain, tidak mengisi laporan pengeluaran 

palsu tetapi tidak mengubahnya, tidak memaksa seorang rekan untuk melakukan 

pekerjaan saya, tidak memalsukan absen hadir untuk rekan kerja yang tidak 

masuk, tidak menjual informasi rahasia tentang klien. 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa untuk variabel 

narsisme rata-ratanya sebesar 36.4196 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya mahasiswa memiliki bakat alami untuk mempengaruhi orang, mahasiswa 

tidak lebih baik atau lebih buruk daripada kebanyakan orang, mahasiswa merasa 

mudah untuk memanipulasi orang, memiliki keinginan kuat untuk berkuasa, suka 

melakukan hal-hal untuk orang lain, biasanya mendapatkan rasa hormat yang 

layak saya dapatkan, suka memamerkan diri, orang terkadang sulit dipahami, suka 

bertanggung jawab untuk membuat keputusan, suka melakukan hal-hal untuk 

orang lain, puas dengan apa yang didapat, suka dipuji, memiliki kekuatan untuk 

kepentingannya sendiri, suka memulai mode baru, tidak suka orang mengintip 

hidupnya dengan alasan apa pun, dan ada banyak yang bisa dipelajari dari orang 

lain. 
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4.4. Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan regresi berganda, 

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

digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

 

4.4.1. Uji Normalitas 

 Uji asumsi klasik yang pertama digunakan adalah uji normalitas. 

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai sig pada Standardized Residual. Nilai 

sig pada Standardized Residual harus lebih besar dari pada tingkat error yang 

digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat error sebesar 0.05. Berikut 

merupakan hasil dari pengujian normalitas: 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 317 

Normal Parametersa,b Mean ,0464958 

Std. Deviation ,91627340 

Most Extreme Differences Absolute ,046 

Positive ,037 

Negative -,046 

Test Statistic ,046 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Sumber : Lampiran 6 

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

standardized 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. 

 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik yang berikutnya digunakan adalah uji 

heteroskedastisitas. Pengujian ini gunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Data dapat dikatakan terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas jika masing-masing variabel independen memiliki nilai sig 

lebih besar dari tingkat error yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tingkat 

error sebesar 0.05. Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga 

dilakukan untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,496 ,519  2,882 ,004 

Narsisisme -,014 ,014 -,055 -,950 ,343 

K_Akademik -,004 ,004 -,063 -1,090 ,276 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber : Lampiran 6 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik yang digunakan selanjutnya adalah uji multikolinearitas. 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen 

memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Variabel harus terbebas dari 

masalah tersebut. Variabel dapat dikatakan terbebas dari masalah 

multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF pada tabel Coefficients. 

Variabel dapat dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas jika memiliki 

nilai Tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berikut 

merupakan hasil dari pengujian multikolinearitas yang dilakukan : 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Narsisisme .934 1.071 

K_Akademik .934 1.071 

a. Dependent Variable: K_Profesional 

 

Sumber : Lampiran 6 



35 
 

 
 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, 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. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Linear 

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

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini 

dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.11. Uji Hipotesis 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.057 3.594  2.242 .026 

Narsisisme .202 .099 .061 2.039 .042 

K_Akademik .767 .027 .842 28.237 .000 

a. Dependent Variable: K_Profesional 

Sumber : Lampiran 6 

Persamaan regresi: 

Y = 8,057 +0,202 X1 +0,767 X2  + e 

Dimana: 

Y = ketidakjujuran profesional 

X1 = narsisisme 

X2= ketidakjujuran akademik 
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e = eror 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai t untuk variabel narsisisme 

sebesar 2,039 yang nilainya > 1,645 dengan nilai koefisien 0.061. Artinya 

narsisisme berpengaruh positif terhadap ketidakjujuran profesional. Jadi hipotesis 

pertama diterima. Nilai t untuk variabel ketidakjujuran akademik sebesar 28.237 

yang nilainya > 1,645 dengan nilai koefisien 0.842. Artinya ketidakjujuran 

akademik berpengaruh positif terhadap ketidakjujuran profesional. Jadi hipotesis 

kedua diterima. 

 

 

 

4.6. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel–variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasilnya: 

Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .860a .739 .738 3.89622 1.670 

a. Predictors: (Constant), K_Akademik, Narsisisme 

b. Dependent Variable: K_Profesional 

Sumber : Lampiran 6 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa R Square sebesar 0,738  

yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 

73,8% dan sisanya sebesar 26,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.7. Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasilnya: 

 

 

Tabel 4.13. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13514.774 2 6757.387 445.134 .000b 

Residual 4766.696 314 15.181   

Total 18281.470 316    

a. Dependent Variable: K_Profesional 

b. Predictors: (Constant), K_Akademik, Narsisisme 

Sumber : Lampiran 6 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 

< 0,05 yang artinya model fit. Artinya narsisisme, ketidakjujuran akademik, 

bersama-sama berpengaruh terhadap ketidakjujuran profesional. 

 

4.8. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa H1 diterima. Artinya 

narsisisme berpengaruh positif terhadap ketidakjujuran profesional.  Jadi semakin 

tinggi narsisme akan meningkatkan ketidakjujuran professional.  
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif dikatakan bahwa untuk variabel 

narsisme rata-ratanya sebesar 36.4196 dan termasuk dalam kategori tinggi. 

Artinya, mahasiwa memiliki bakat alami untuk mempengaruhi orang, dapat 

melakukan hampir semua hal dengan berani, lebih suka berbaur dengan orang 

banyak, tidak lebih baik atau lebih buruk daripada kebanyakan orang, tegas, suka 

memiliki otoritas atas orang lain, merasa mudah untuk memanipulasi orang, 

bersikeras untuk mendapatkan rasa hormat yang seharusnya diterima, bisa 

membaca orang seperti buku, suka memamerkan diri, suka bertanggung jawab 

untuk membuat keputusan, suka melakukan hal-hal untuk orang lain, dan tidak 

akan pernah puas sampai mendapatkan semua yang dipantas dapatkan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

(Brunell et al., 2011) yang menyatakan bahwa narsisme berpengaruh dengan 

ketidakjujuran profesional, para narsisis memiliki ambisi untuk membuat kagum 

dan menunjukkan superioritasnya terhadap yang lain, demi menaikkan prestasi 

mereka dengan melakukan perilaku kecurangan. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa H2 diterima. Artinya 

ketidakjujuran akademik  berpengaruh positif terhadap ketidakjujuran profesional.  

Jadi semakin tinggi ketidakjujuran akademik  akan meningkatkan ketidakjujuran 

profesional.   

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dikatakan bahwa untuk variabel 

ketidakjujuran akademik rata-ratanya sebesar 4.0473 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya mahasiswa tidak membesarkan font huruf untuk membuat kertas 

ujian tampak lebih panjang, tidak berbohong kepada dosen untuk melewatkan 



39 
 

 
 

kelas, tidak mengerjakan tugas kelompok hanya sedikit dari pembagian tugas 

yang seharusnya, tidak menggunakan kutipan langsung dari sumber lain. 

Kebanyakan dari mereka pernah menyontek pada ujian atau tugas kuliah serta 

memberi bantuan kepada temannya untuk menyontek. Mereka menganggap 

menyontek secara etis salah dan mereka takut terhadap hukuman yang diberikan 

jika ketahuan menyontek saat ujian namun mereka tetap melakukannya, agar 

mendapatkan nilai yang maksimal di lingkungan akademik. Hal ini memberikan 

dampak pada variabel ketidakjujuran profesional dimana ketidakjujuran akademik 

mempengaruhi ketidakjujuran profesional. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Davis dan 

Ludvigson (1995), Crown and Spiller (1998), Smith, et all (2002) dan Martin, Rao 

dan Sloan (2009) dalam (Augusto & Franco, 2017) yang menyatakan bahwa 

ketidakjujuran akademik berpengaruh terhadap ketidakjujuran profesional, yang 

memperlihatkan  bahwa adanya perilaku tidak etis di masa lalu dapat menjadi 

prediktor kuat untuk kecurangan di masa depan. Selain itu, (Baird, 1980) 

menemukan bahwa mahasiswa jurusan bisnis seperti Akuntansi cenderung 

melakukan tindakan tidak jujur dibanding mahasiswa di jurusan lain.  

 

 

 

 

 

 


