
 

48 
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses penyebaran kuesioner 

terhadap responden yang merupakan akuntan pemerintah, akuntan publik, 

akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik yang ada di Kota Semarang 

berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan PDDIKTI. Berikut merupakan tabel 

proses penyebaran kuesioner terhadap akuntan publik, akuntan perusahaan, dan 

akuntan pendidik pada penelitian ini: 

Tabel 4.1 Proses Penyebaran Kuesioner terhadap Akuntan Publik 

No. Nama KAP Disebar Diterima Diolah 

1 KAP I. Soetikno 1 1 1 

2 KAP Siswanto 4 4 4 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 2 2 2 

4 KAP Pho & Rekan 4 4 4 

5 KAP Endang Dewiwati 2 2 2 

6 KAP Jonas Subarka 3 3 3 

7 KAP Hananta Budianto & Rekan 5 5 5 

8 KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 5 5 4 

Total 26 26 25 

Sumber: data primer diolah, 2020 (lampiran 2) 
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Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kuesioner yang disebar di 8 KAP di 

Semarang berjumlah 26 kuesioner sama dengan jumlah kuesioner yang diterima 

dan yang dapat diolah sebanyak 25 kuesioner. 

Tabel 4.2 Proses Penyebaran Kuesioner terhadap Akuntan Perusahaan 

No. Nama Perusahaan Disebar Diterima Diolah 

1 PT. Sinar Amaril Factory 1 1 1 

2 PT. Besi Baja Makmur 4 1 1 

3 CV. Anugerah Cipta Kreasi 1 1 1 

4 CV. Karoseri Enggal Jaya 1 1 1 

5 Konveksi Maryanti 1 1 1 

6 CV. Mebel Internasional 3 3 3 

7 PT. Indonesia Steel Tube Works 3 3 3 

8 PT. Pentasari Pranakarya 2 1 1 

9 PT. Rehobat 1 1 1 

10 PT. Sumber Tex 1 1 1 

11 PT. Guna Mekar Industri 5 5 5 

12 PT. Intac Brass Indonesia 2 2 2 

13 PT. Daiya Plas 2 2 2 

14 PT. Bandeng Juwana 5 5 5 

15 PT. Megah Jaya Lestari Prima 2 2 1 

16 PT. Petropack Agro Industries 6 5 5 

17 PT. Pasific Furniture 4 1 1 

18 CV. Asta Mandiri Kartonindo 1 1 1 

19 
CV. Anugrah Karya (Industri Sepatu 

Prodano) 
1 1 1 

20 PT. Everfresh Indo Beverage 1 1 1 
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No. Nama Perusahaan Disebar Diterima Diolah 

21 Percetakan Sasa 1 1 1 

22 CV. ISO 1 1 1 

23 UD. Samudra Jaya 1 1 1 

24 PT. Panca Usaha Sakti 4 4 4 

25 PT. Rattan House Industries 1 1 1 

26 Hostome 1 1 1 

27 PT. Samwon Busana Indonesia 1 1 1 

28 PT. Tri Sinar Purnama 8 3 3 

29 CV. Sendang Agung 1 1 1 

30 Sanggar Transfer Printing 1 1 1 

31 CV. Anugrah Prima 2 2 2 

32 PT. Sai Apparel Industries 3 2 2 

33 PT. Majati Furniture 1 1 1 

34 CV. Jadi Jaya Makmur 3 1 1 

35 Elia Cake and Bakery 1 1 1 

36 Holland Bakery 1 1 1 

37 PT. Global Multi Pharmalab 1 1 1 

38 PT. Rahmi Ida Nusantara 1 0 0 

39 PT. Janata Marina Indah 1 0 0 

40 PT. Kurnia Jati Utama Indonesia 1 0 0 

41 PT. Selaras Pariwara Ekacitra Adv 2 0 0 

42 PT. Java Agritech 2 0 0 

43 PT. Marie Albert Indonesia 1 0 0 

44 PT. Indodecor Primantara 2 0 0 

45 PT. Bukit Perak 3 0 0 

Total 91 74 62 

Sumber: data primer diolah, 2020 (lampiran 2) 
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Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa peneliti menyebar kuesioner ke 45 

perusahaan yang ada di Kota Semarang dengan jumlah sebanyak 91 kuesioner, 

sedangkan yang diterima kembali sebanyak 74 kuesioner dan yang dapat diolah 

sebanyak 62 kuesioner saja. 

Tabel 4.3 Proses Penyebaran Kuesioner terhadap Akuntan Pendidik 

No. Nama Universitas Disebar Diterima Diolah 

1 UIN Walisongo 5 5 5 

2 Universitas Diponegoro 10 4 4 

3 Unika Soegijapranata 2 2 2 

4 Universitas Dian Nuswantoro 12 8 8 

5 Universitas Pandanaran 5 2 2 

6 Universitas Islam Sultan Agung 5 5 5 

Total 39 26 26 

 Sumber: data primer diolah, 2020 (lampiran 2) 

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa proses penyebaran kuesioner ke 

akuntan pendidik dilakukan di 6 Universitas di Kota Semarang dengan jumlah 

kuesioner sebanyak 39 kuesioner, sedangkan yang diterima kembali dan dapat 

diolah sebanyak 26 kuesioner. 

Berdasarkan tabel proses penyebaran kuesioner tersebut, peneliti 

merangkum tabel proses penyebaran kuesioner terhadap responden menjadi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Proses Penyebaran Kuesioner terhadap Responden 

Responden Disebar Diterima Diolah 

Akuntan Pemerintah 25 24 24 

Akuntan Publik 26 26 25 

Akuntan Perusahaan 91 74 62 

Akuntan Pendidik 39 26 26 

Total 181 151 137 

Sumber: data primer diolah, 2020 (lampiran 2) 

Berdasarkan Tabel 4.4 jumlah kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada 

akuntan pemerintah berjumlah 25 kuesioner, kemudian diterima kembali 

sebanyak 24 kuesioner dan dapat diolah semuanya. Untuk jumlah kuesioner yang 

disebarkan kepada akuntan publik sesuai dengan jumlah yang diterima kembali 

yaitu 26 kuesioner, namun ada satu kuesioner yang tidak dapat diolah karena 

informasi demografis yang tidak lengkap. Kemudian jumlah kuesioner yang 

disebarkan kepada akuntan perusahaan sebanyak 91 kuesioner dan yang diterima 

kembali hanya 74 kuesioner dikarenakan beberapa akuntan perusahaan terkait 

sedang sibuk dan tidak sempat mengisi kuesioner yang dibagikan. Sedangkan 

jumlah kuesioner yang dapat diolah untuk responden akuntan perusahaan 

sebanyak 62 kuesioner, jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah yang diterima 

karena beberapa responden tidak lengkap dalam mengisi informasi demografis. 

Untuk penyebaran kuesioner terhadap akuntan pendidik di beberapa universitas 

berjumlah 39 kuesioner dan yang diterima kembali hanya 26 kuesioner karena 

beberapa akuntan pendidik tidak sempat mengisi kuesioner tersebut, dan semua 
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kuesioner yang diterima dapat diolah semua. Dengan begitu jumlah kuesioner 

yang dapat diolah seluruhnya oleh peneliti berjumlah 137 kuesioner. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, jenis akuntan, lama bekerja, dan penghasilan. Agar 

dapat mengetahui lebih jelas maka berikut merupakan tabel gambaran umum 

responden: 

Tabel 4.5 Gambaran Umum Responden 

Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 

Pria 49 35,8% 

Wanita 88 64,2% 

Total 137 100% 

Usia 

< 30 tahun 35 25,5% 

> 30 tahun 102 74,5% 

Total 137 100% 

Pendidikan Terakhir 

S1 104 75,9% 

S2 29 21,2% 

S3 4 2,9% 

Total 137 100% 

Jenis Akuntan 

Akuntan Pemerintah 24 17,5% 
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Keterangan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Akuntan Publik 25 18,2% 

Akuntan Perusahaan 62 45,3% 

Akuntan Pendidik 26 19% 

Total 137 100% 

Lama Bekerja 

0 – 4 tahun 47 34,3% 

> 4 tahun 90 65,7% 

Total 137 100% 

Penghasilan 

< 3 juta 27 19,7% 

3 – 6 juta 75 54,7% 

6 – 10 juta 21 15,3% 

> 10 juta 14 10,2% 

Total 137 100% 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (lampiran 3) 

Berdasarkan Tabel 4.5 jumlah responden pada penelitian ini mayoritas 

berjenis kelamin wanita dengan jumlah 88 orang dari total 137 orang atau sebesar 

64,2% sedangkan responden pria hanya sebesar 35,8% saja. Kemudian jika 

dilihat dari faktor usia, responden dengan usia < 30 tahun sebanyak 35 orang saja 

sedangkan responden yang berusia > 30 tahun sebanyak 102 orang atau 74,5% 

dari total keseluruhan responden.  

Untuk jenjang pendidikan terakhir pada responden penelitian ini banyak 

didominasi oleh jenjang pendidikan S1 karena memiliki persentase 75,9% lalu 
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diikuti oleh jenjang pendidikan S2 dengan persentase 21,2% dan yang paling 

sedikit jenjang pendidikan S3 dengan persentase 2,9% saja.  

Responden pada penelitian ini terdiri dari empat macam akuntan yaitu 

akuntan pemerintah, akuntan publik, akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik. 

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner 

berasal dari pekerjaan akuntan perusahaan yaitu sebesar 45,3%, kemudian diikuti 

oleh akuntan pendidik dengan persentase 19%, lalu akuntan publik sebesar 

18,2% dan responden dengan persentase paling sedikit yaitu akuntan pemerintah 

dengan 17,5%. 

Jika dilihat dari lama bekerja, responden yang bekerja selama 0 – 4 tahun 

memiliki persentase sebesar 34,3% sedangkan responden yang telah bekerja 

selama lebih dari 4 tahun sebanyak 65,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini telah memiliki 

pengalaman kerja yang cukup lama. Sedangkan jika ditinjau dari segi 

penghasilan, responden dengan penghasilan antara 3 – 6 juta per bulan memiliki 

tingkat persentase yang cukup tinggi dibandingkan dengan rentang penghasilan 

yang lain yaitu sebesar 54,7%, kemudian dengan persentase 19,7% adalah 

responden dengan penghasilan dibawah 3 juta, selanjutnya responden dengan 

penghasilan 6 – 10 juta memiliki persentase 15,3%, dan persentase yang paling 

sedikit adalah responden dengan penghasilan diatas 10 juta yaitu sebesar 10,2% 

saja. Biasanya responden dengan penghasilan diatas 10 juta ini adalah responden 

yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 4 tahun. 
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4.3. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya item pernyataan 

yang terdapat dalam setiap variabel. Pengujian validitas ini menggunakan Uji 

Pearson Correlation dengan cara membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Suatu 

pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Pada penelitian ini 

terdapat 137 sampel pada penelitian ini dengan signifikansi 5% sehingga 

didapatkan nilai rtabel sebesar 0,1411. 

 

Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Utilitarianisme 

No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1. UTIL1 0,762 0,1411 Valid 

2. UTIL2 0,827 0,1411 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 4) 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat nilai r hitung dari pernyataan UTIL1 

dan UTIL2 memiliki nilai yang lebih besar daripada r tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dua item pernyataan pada variabel utilitarianisme dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Deontologi 

No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1. DEON1 0,753 0,1411 Valid 

2. DEON2 0,780 0,1411 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 5) 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat nilai r hitung dari item DEON1 dan 

DEON2 lebih besar daripada nilai r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua item pernyataan pada variabel deontologi dinyatakan valid. 

Tabel 4.8 Uji Validitas Variabel Egoisme 

No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1. EGO1 0,790 0,1411 Valid 

2. EGO2 0,792 0,1411 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 6) 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa item EGO1 dan EGO2 memiliki 

nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item pernyataan pada variabel egoisme dinyatakan valid. 

Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Religiusitas 

No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1. RLG1 0,537 0,1411 Valid 

2. RLG2 0,599 0,1411 Valid 

3. RLG3 0,621 0,1411 Valid 

4. RLG4 0,691 0,1411 Valid 

5. RLG5 0,683 0,1411 Valid 

6. RLG6 0,595 0,1411 Valid 

7. RLG7 0,661 0,1411 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat nilai r hitung dari tujuh item 

pernyataan tersebut melebihi nilai r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua item pernyataan pada variabel religiusitas dinyatakan valid. 
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Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel Kesadaran Beretika 

No. Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1. ETIKA1 0,502 0,1411 Valid 

2. ETIKA2 0,647 0,1411 Valid 

3. ETIKA3 0,470 0,1411 Valid 

4. ETIKA4 0,728 0,1411 Valid 

5. ETIKA5 0,731 0,1411 Valid 

6. ETIKA6 0,722 0,1411 Valid 

7. ETIKA7 0,649 0,1411 Valid 

8. ETIKA8 0,655 0,1411 Valid 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 8) 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat nilai r hitung dari delapan item 

pernyataan variabel kesadaran beretika tersebut lebih besar daripada nilai r tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel 

kesadaran beretika dinyatakan valid. 

4.4. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Semakin tinggi nilai 

Cronbach’s Alpha maka tingkat reliabilitasnya semakin baik dan dapat dikatakan 

handal. Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada variabel-variabel dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 4.11 Uji Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1. Utilitarianisme 0,417 Reliabilitas Rendah 

2. Deontologi 0,299 Reliabilitas Rendah 

3. Egoisme 0,401 Reliabilitas Rendah 

4. Religiusitas 0,729 Reliabilitas Tinggi 

5. Kesadaran Beretika 0,794 Reliabilitas Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 9) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel utilitarianisme, 

deontologi, dan egoisme memiliki tingkat reliabilitas yang rendah karena 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha < 0,5. Sedangkan untuk variabel religiusitas 

dan kesadaran beretika memiliki tingkat reliabilitas tinggi karena memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha yang berada pada interval 0,7 – 0,9. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada kuesioner penelitian ini terdapat variabel religiusitas 

dan kesadaran beretika yang dapat dikatakan reliabel namun juga terdapat 

variabel utilitarianisme, deontologi, dan egoisme yang tidak reliabel.
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4.5. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel dan responden yang ada dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan utilitarianisme, deontologi, egoisme, religiusitas, 

dan kesadaran beretika dari responden. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Compare Means 

Demografi UTIL DEON EGO RLG ETIKA 

Mean Sig Mean Sig Mean Sig Mean Sig Mean Sig 

Jenis Kelamin 

Pria 3,6531 
0,088 

3,9898 
0,921 

3,1020 
0,637 

4,2274 
0,706 

3,6429 
0,885 

Wanita 3,6477 3,8920 3,1023 4,2159 3,4347 

Usia 

< 30 3,7143 
0,037 

4,0143 
0,065 

2,9857 
0,315 

4,2122 
0,656 

3,4143 
0,278 

>30 3,6275 3,8971 3,1422 4,2227 3,5417 

Pendidikan Terakhir 

S1 3,6587 

0,082 

3,8750 

0,059 

3,1298 

0,635 

4,1978 

0,280 

3,4255 

0,007 S2 3,5172 4,0345 3,0345 4,2611 3,7198 

S3 4,3750 4,5000 2,8750 4,5000 4,1563 

Jenis Akuntan 

Akuntan Pemerintah 3,9167 

0,231 

4,1875 

0,000 

3,3750 

0,062 

4,2857 

0,442 

3,3646 

0,015 
Akuntan Publik 3,6200 4,1800 2,8600 4,1771 3,6850 

Akuntan Perusahaan 3,5565 3,6452 3,1129 4,1774 3,3871 

Akuntan Pendidik 3,6538 4,1154 3,0577 4,3022 3,7644 

Pengalaman Kerja 

0-4 tahun 3,7340 
0,018 

3,9468 
0,038 

3,0213 
0,006 

4,2006 
0,397 

3,3910 
0,356 

>4 tahun 3,6056 3,9167 3,1444 4,2302 3,5708 
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Demografi UTIL DEON EGO RLG ETIKA 

Mean Sig Mean Sig Mean Sig Mean Sig Mean Sig 

Penghasilan 

< 3 juta 3,7037 

0,938 

3,9630 

0,227 

3,0185 

0,681 

4,3386 

0,123 

3,3796 

0,048 
3-6 juta 3,6333 3,8867 3,0800 4,1543 3,4400 

6-10 juta 3,6905 3,8333 3,2381 4,2177 3,7679 

>10 juta 3,5714 4,2143 3,1786 4,3469 3,5091 

sumber: data primer yang diolah, 2020 (lampiran 10) 

Pada tabel 4.12 dapat diketahui pada variabel utilitarianisme terdapat perbedaan signifikan pada responden dengan 

kelompok jenis kelamin, kelompok usia, kelompok pendidikan terakhir, dan kelompok pengalaman kerja. Pada 

kelompok jenis kelamin nilai sig nya sebesar 0,088 kemudian pada kelompok usia nilai sig nya sebesar 0,037 lalu pada 

kelompok pendidikan terakhir didapati nilai sig sebesar 0,082 dan pada kelompok pengalaman kerja nilai sig nya 

sebesar 0,018. 

Untuk variabel deontologi terdapat perbedaan signifikan pada responden dengan kelompok usia, kelompok jenis 

kelamin, kelompok pendidikan terakhir, dan kelompok pengalaman kerja. Nilai sig pada kelompok usia sebesar 0,065 

selanjutnya pada kelompok pendidikan terakhir sebesar 0,059 kemudian pada kelompok jenis akuntan  nilai sig nya 

sebesar 0,000 dan terakhir pada kelompok pengalaman kerja nilai sig nya adalah 0,038. 
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Pada variabel egosime didapati perbedaan signifikan pada responden dengan kelompok jenis akuntan dan 

kelompok pengalaman kerja dimana nilai sig pada kelompok jenis akuntan sebesar 0,062 dan nilai sig pada kelompok 

pengalaman kerja sebesar 0,006. 

Sedangkan pada variabel religiusitas tidak ada perbedaan signifikan pada responden dengan kelompok jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis akuntan, pengalaman kerja, dan penghasilan karena semuanya memiliki nilai 

sig diatas 0,1. 

Lalu pada variabel kesadaran beretika terdapat perbedaan signifikan pada responden dengan kelompok pendidikan 

terakhir, jenis akuntan, serta penghasilan. Nilai sig pada kelompok pendidikan terakhir sebesar 0,007 kemudian pada 

kelompok jenis akuntan sebesar 0,015 dan pada kelompok penghasilan sebesar 0,048. 
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Tabel 4.13 Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel 
Skala 

Mean Keterangan 
Rendah Sedang Tinggi 

Utilitarianisme  1–2,33  2,34–3,66  3,67–5 3,6531 Sedang 

Deontologi  1–2,33  2,34–3,66  3,67–5 3,9898 Tinggi 

Egoisme  1–2,33  2,34–3,66  3,67–5 3,1020 Sedang 

Religiusitas  1–2,33  2,34–3,66  3,67–5 4,2274 Tinggi 

Kesadaran 

Beretika 
 1–2,33  2,34–3,66  3,67–5 3,6429 Sedang 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (lampiran 11) 

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa variabel utilitarianisme memiliki 

skor rata-rata sebesar 3,6531 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden dapat mempertimbangkan kepentingan 

umum dan mengambik keputusan yang mendukung banyak orang. Untuk 

variabel deontologi memiliki skor rata-rata 3,9898 sehingga masuk ke dalam 

kategori tinggi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas responden sudah 

memperhatikan standar akuntansi serta dapat mematuhi standar akuntansi. 

Kemudian pada variabel egoisme skor rata-rata didapati sebesar 3,1020 yang 

termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menentukan dasar pengambilan keputusan etis berdasarkan apa yang 

baik untuknya. Lalu pada variabel religiusitas memiliki skor rata-rata sebesar 

4,2274 sehingga termasuk ke dalam kategori tinggi yang artinya sebagian besar 

responden memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan mampu menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  Dan yang terakhir yaitu varibael kesadaran 
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beretika memiliki skor rata-rata sebesar 3,6429 yang artinya termasuk ke dalam 

kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki 

kesadaran beretika yang cukup baik.  

4.6. Uji Asumsi Klasik 

4.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan nilai sig pada 

standardized residual harus lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas 

One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test 

Asymp.Sig (2 – tailed) 
Standardized Residual 

0,093 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 12) 

Pada Tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig pada 

standardized residual adalah 0,093 dan lebih besar dari 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal.  

4.6.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dan 
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dengan ketentuan variabel dikatakan terbebas dari masalah 

multikolinearitas apabila nilai Tolerance tidak ada yang lebih besar dari 1 

dan nilai VIF tidak ada yang lebih dari 10. Berikut ini merupakan hasil uji 

multikolinearitas: 

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Pengalaman Kerja 0,973 1,027 

Utilitarianisme 0,647 1,545 

Deontologi 0,754 1,327 

Egoisme 0,859 1,164 

Religiusitas 0,839 1,191 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 13) 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa hasil uji 

multikolinearitas pada variabel pengalaman kerja memiliki nilai tolerance 

sebesar 0,973 atau lebih kecil dari 1 dan nilai VIF sebesar 1,027 atau lebih 

kecil dari 10 sehingga variabel pengalaman kerja dapat dikatakan terbebas 

dari masalah multikolinearitas. 

Variabel utilitarianisme memiliki nilai tolerance sebesar 0,647 dan 

nilai VIF sebesar 1,545 yang lebih kecil dari 1 untuk nilai tolerance dan 

lebih kecil dari 10 untuk nilai VIF maka dapat dikatakan bahwa variabel 

utilitarianisme ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian 
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variabel deontologi memiliki nilai tolerance dibawah 1 yaitu sebesar 0,754 

dan nilai VIF dibawah 10 yaitu sebesar 1,327 sehingga variabel deontologi 

terbebas dari masalah multikolinearitas. 

Selanjutnya pada variabel egoisme memiliki nilai tolerance sebesar 

0,859 atau lebih kecil dari 1 dan nilai VIF sebesar 1,164 atau lebih kecil 

dari 10 sehingga variabel egoisme terbebas dari masalah multikolinearitas. 

Dan yang terakhir ada variabel religiusitas dengan nilai tolerance sebesar 

0,839 dan nilai VIF sebesar 1,191 yang mana hasil tersebut untuk nilai 

tolerance lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam 

penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

gejala heteroskedastisitas pada data yang digunakan. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan ketentuan setiap variabel 

independen terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai sig lebih 

besar dari tingkat error 0,05. Berikut merupakan hasil uji 

heteroskedastisitas: 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian Sig Keterangan 

Pengalaman Kerja 0,278 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Utilitarianisme 0,364 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Deontologi 0,054 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Egoisme 0,021 
Terdapat 

heteroskedastisitas 

Religiusitas 0,478 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 14) 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa variabel pengalaman 

kerja memiliki nilai sig sebesar 0,278 dan nilai tersebut lebih besar 

daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada variabel pengalaman kerja. Kemudian hasil uji 

pada variabel utilitarianisme menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas karena nilai memiliki nilai sig sebesar 0,364. 

Pada variabel deontologi nilai sig sebesar 0,054 dan lebih besar 

daripada 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pad variabel 

deontologi. Selanjutnya pada variabel egosime, nilai sig lebih kecil 

daripada 0,05 yaitu sebesar 0,021 maka pada variabel egoisme terdapat 

heteroskedastisitas. Kemudian pada variabel religiusitas, nilai sig sebesar 
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0,478 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai sig lebih 

besar daripada 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari lima variabel independen diatas, 

terdapat satu variabel yang terdapat gejala heteroskedastisitas yaitu 

variabel egoisme sehingga peneliti melakukan pengobatan uji 

heteroskedastisitas dengan transformasi data menjadi bentuk Ln dan 

berikut ini merupakan hasil dari pengobatan tersebut: 

Tabel 4.17 Hasil Pengobatan Uji Heteroskedastisitas ke-1 

Pengujian Sig Keterangan 

Pengalaman Kerja 0,447 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Utilitarianisme 0,635 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Deontologi 0,123 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Egoisme 0,014 
Terdapat 

heteroskedastisitas 

Religiusitas 0,276 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 15) 

Jika dilihat pada Tabel 4.17 hasil dari pengobatan uji 

heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi data menjadi bentuk 

Ln tidak mengalami perubahan dari pengujian heteroskedastisitas 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig pada variabel egoisme yaitu 
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0,014 yang nilainya masih lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk variabel 

lainnya memiliki nilai sig yang lebih besar dari 0,05 seperti variabel 

pengalaman kerja memiliki nilai sig sebesar 0,447 kemudian variabel 

utilitarianisme memiliki nilai sig sebesar 0,635 lalu variabel deontologi 

memiliki nilai sig sebesar 0,123 dan yang terakhir variabel religiusitas 

memiliki nilai sig sebesar 0,276.  

Maka dari itu peneliti melakukan pengobatan uji heteroskedastisitas 

untuk yang kedua kalinya dengan cara membagi semua variabel dengan 

variabel yang mengandung hetero paling besar yang dalam kasus ini adalah 

variabel egoisme dengan nilai sig 0,014. Berikut merupakan hasil 

pengobatan uji heteroskedastisitas yang kedua: 

Tabel 4.18 Hasil Pengobatan Uji Heteroskedastisitas ke-2 

Pengujian Sig Keterangan 

Pengalaman Kerja 0,347 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Utilitarianisme 0,300 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Deontologi 0,260 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Egoisme 0,094 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Religiusitas 0,668 
Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Sumber: data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 16) 
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Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa hasil pengobatan uji 

heteroskedastisitas yang kedua dapat mengobati variabel egoisme yang 

sebelumnya didapati gejala heteroskedastisitas. Nilai sig dari variabel 

egoisme yang sebelumnya 0,014 setelah diobati nilai sig-nya menjadi 0,094 

dan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas lagi 

dalam variabel egoisme.  

Begitu pula dengan variabel independen lainnya dimana nilai sig 

variabel pengalaman kerja menjadi 0,347 kemudian nilai sig variabel 

utilitarianisme menjadi 0,300 lalu variabel deontologi memiliki nilai sig 

sebesar 0,260 dan yang terakhir variabel religiusitas memiliki nilai sig 

sebesar 0,668. Dengan demikian hasil akhir seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini tidak didapati gejala heteroskedastisitas. 

4.7. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah Regresi Linier 

Berganda. Kriteria dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Agar hipotesis diterima maka nilai t 

hitung harus lebih besar dari t tabel. Nilai t tabel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah 1,28. Berikut merupakan hasil uji regresi berganda pada penelitian ini: 
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Tabel 4.19 Hasil Uji t 

Variabel Independen B t 

UTIL 0,004 0,057 

DEON 0,234 2,554 

EGO 2,851 4,916 

PKrj 0,206 2,085 

RLG - 0,090 - 0,663 

sumber: data primer yang diolah, 2020 (lampiran 17) 

 

Setelah pengujian hipotesis dilakukan, maka persamaan dari regresi berganda 

dalam penelitian ini menjadi: 

ETIKA = -0,076 + 0,004UTIL + 0,234DEON + 2,851EGO + 0206PKrj -

0,090RLG 

Keterangan: 

ETIKA  = Kesadaran Beretika 

UTIL = Utilitarianisme 

DEON  = Deontologi 

EGO  = Egoisme 

PKrj  = Pengalaman Kerja 

RLG  = Religiusitas 

Pada persamaan regresi menunjukkan bahwa utilitarianisme memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 0,004 dan memiliki nilai t-hitung sebesar 0,057 yang 

berarti lebih kecil daripada t-tabel yang nilainya 1,28 sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa hipotesis pertama ditolak. Utilitarianisme tidak berpengaruh positif 

terhadap kesadaran beretika akuntan. 

Kemudian untuk hasil uji hipotesis berikutnya pada variabel deontologi 

dapat ditunjukkan dari nilai t-hitung sebesar 2,554 yang mana nilai tersebut lebih 

besar dari t-tabel yang bernilai 1,28 kemudian dapat ditunjukkan juga melalui  

koefisien regresi yang bertanda positif yaitu 0,234. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel deontologi berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan dan hipotesis diterima. 

 Pada persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel egoisme memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 2,851 dan memiliki nilai t-hitung sebesar 4,916 

yang berarti lebih besar daripada t-tabel yang nilainya 1,28 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil uji dari hipotesis ketiga adalah 

egoisme berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika akuntan.  

Hasil uji hipotesis selanjutnya pada variabel pengalaman kerja ditunjukkan 

dari nilai t-hitung sebesar 2,085 yang mana nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 

yang bernilai 1,28 kemudian dapat ditunjukkan juga melalui koefisien regresi 

bertanda positif yaitu 0,206. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji dari 

variabel keempat adalah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

kesadaran beretika akuntan dan hipotesis diterima. 



 

73 
 

Variabel terakhir yaitu religiusitas jika dilihat dari persamaan regresi 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,090 kemudian memiliki nilai t-hitung 

sebesar -0,663 yang berarti lebih kecil daripada nilai t-tabel yang sebesar 1,28. 

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji dari variabel 

kelima adalah religiusitas berpengaruh negatif terhadap kesadaran beretika 

akuntan dan hipotesis ditolak. 

4.8. Pembahasan Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat diketahui bahwa: 

1. Utilitarianisme berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan. 

Hipotesis 1 ditolak, berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa utilitarianisme tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan. Ini artinya semakin utilitarian seorang akuntan belum tentu tingkat 

kesadaran beretika dari seorang akuntan tersebut semakin baik. Hal ini dapat 

terjadi karena seorang yang utilitarian akan berorientasi untuk memberikan 

manfaat terbesar bagi orang banyak, sedangkan manfaat terbesar yang ingin 

dicapai belum tentu merupakan manfaat yang positif dan sesuai dengan etika 

yang berlaku, namun bisa saja manfaat yang negatif dalam artian mencari 

keuntungan sebesar-besarnya namun tidak memperhatikan etika yang ada 

sehingga malah merugikan banyak orang.  
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Sesuai dengan pengujian compare means pada penelitian ini dimana 

responden dengan penghasilan dibawah 3 juta memiliki tingkat 

utilitarianisme yang tinggi namun kesadaran beretikanya rendah. Hal ini 

dapat terjadi karena tuntutan tanggung jawab yang besar dari seorang 

akuntan yang apabila tidak diimbangi dengan penghasilan yang sesuai maka 

akan terjadi dilemma etis untuk melakukan pelanggaran etika tersebut. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Uyar et al. (2015) yang menyatakan bahwa utilitarianisme berpengaruh 

positif terhadap kesadaran etis akuntan. 

2. Deontologi berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika akuntan. 

Hipotesis 2 diterima, dilihat dari hasil uji hipotesis regresi berganda 

dapat disimpulkan bahwa deontologi berpengaruh positif terhadap kesadaran 

beretika akuntan. Dalam tabel compare means kelompok jenis akuntan, rata-

rata deontologi terendah dan kesadaran beretika paling rendah ada pada 

akuntan perusahaan. Kemudian pada kelompok pendidikan terakhir dapat 

dilihat jika semakin tinggi rata-rata deontologi maka semakin tinggi pula 

rata-rata kesadaran beretikanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Uyar et al. (2015) terhadap akuntan yang ada di Turki yang 

membuktikan bahwa deontologi berpengaruh positif terhadap kesadaran etis 

akuntan.  
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3. Egoisme berpengaruh negatif terhadap kesadaran beretika akuntan. 

Hipotesis 3 ditolak, berdasarkan hasil pengujian hipotesis disimpulkan 

bahwa egoisme berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika akuntan. 

Artinya semakin egois akuntan maka kesadaran beretikanya semakin baik. 

Hal ini dapat terjadi karena adanya kondisi dimana responden tidak ingin 

terlihat memiliki kesadaran beretika yang rendah di hadapan peneliti, 

sehingga responden mengisi bagian kesadaran beretika mayoritas dengan 

isian yang baik padahal hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat 

egoismenya. Dapat dilihat pada tabel compare means dimana pada variabel 

egoisme rata-rata jawaban responden hampir sama dengan rata-rata jawaban 

responden pada variabel kesadaran beretika. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Uyar et al. (2015) yang menyatakan bahwa egoisme 

berpengaruh negatif terhadap kesadaran etis akuntan. 

4. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika 

akuntan. 

Hipotesis 4 diterima, berdasarkan gambaran umum responden dapat 

diketahui bahwa jumlah responden dengan kelompok pengalaman kerja > 4 

tahun yang totalnya lebih banyak daripada kelompok pengalaman kerja 0-4 

tahun. Jika dilihat hasil pengujian compare means dapat diketahui bahwa 

responden dengan pengalaman kerja diatas 4 tahun memiliki kesadaran 
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beretika lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan pengalaman 

kerja 0-4 tahun. Sejalan dengan Amirudin (2018) yang menjelaskan bahwa 

semakin bertambahnya usia seseorang maka makin bertambah pula tingkat 

pengetahuan seseorang, seiring dengan pengalaman hidup, emosi, 

pengetahuan, dan keyakinan yang lebih matang. Pengalaman kerja juga akan 

bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Melalui pengujian compare 

means dapat diketahui bahwa responden dengan usia diatas 30 tahun 

memiliki rata-rata kesadaran beretika yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok usia dibawah 30 tahun. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Istikomah (2017) yang membuktikan bahwa pengalaman kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran etis akuntan. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Mudassir (2005) juga membuktikan bahwa 

pengalaman audit dari seorang auditor yang diperoleh dari indikator 

pengalaman waktu berpengaruh positif dalam proses pengambilan 

keputusan etis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika akuntan. 

5. Religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran beretika akuntan. 

Hipotesis 5 ditolak, jika dilihat dari hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

religiusitas berpengaruh negatif terhadap kesadaran beretika akuntan. Hal ini 

dapat terjadi karena adanya kondisi dimana responden tidak ingin terlihat 

tidak religius di hadapan peneliti, sehingga responden mengisi bagian 
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religiusitas mayoritas dengan isian yang baik padahal hal tersebut 

berbanding terbalik dengan pilihan pada skema kesadaran beretika. Dapat 

ditinjau pada tabel hasil statistik deskriptif dimana pada variabel religiusitas 

rata-rata jawaban responden semuanya berada pada skala tinggi sedangkan 

pada variabel kesadaran beretika rata-rata jawaban responden berada pada 

skala sedang dan tinggi. 

Pada teori Symbolic Religiosity milik F’odea (1996) religiusitas 

seseorang dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan tua dengan kriteria 

usia > 50 tahun dan golongan muda dengan kriteria usia < 50 tahun. Pada 

teori ini dikemukakan bahwa seseorang dari golongan tua atau usia < 50 

tahun akan menganggap religiusitas sebagai kepercayaan yang akan selalu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi seseorang dari 

golongan muda atau usia < 50 tahun akan menganggap religiusitas hanya 

sekedar identitas diri dan tidak selalu diterapkan dalam kehidupannya sehari-

hari. Dalam tabulasi responden penelitian ini dapat dilihat bahwa mayoritas 

umur responden berada diatas 50 tahun dan sisanya berusia kurang dari 50 

tahun sehingga mayoritas responden pada penelitian ini berada pada 

golongan muda itu sebabnya mereka mungkin masih menganggap 

religiusitas hanya sebagai identitas dan tidak selalu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Uyar et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

religiusitas berpengaruh positif terhadap kesadaran etis akuntan. 
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