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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Data Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 fakultas ekonomi dari 

beberapa perguruan tinggi di kota Semarang antara lain : UNDIP, UNIKA dan 

UNISSULA. Teknik pengambilan sampel menggunakan proposional sampling 

yaitu pengambilan sampel dengan memberikan proporsi yang sesuai dengan 

jumlah keseluruhan mahasiswa pada masing-masing universitas, dimana 

keseluruhan sampel yang diambil sebanyak 340 responden.  

 

4.2.  Identitas Responden   

4.2.1. Identitas Responden Berdasarkan Usia Responden 

Data berdasarkan usia mahasiswa perguruan tinggi di kota Semarang yang 

dijadikan sampel penelitian dilihat dalam tabel 4.1. berikut ini : 

Tabel 4.1 

Identitas Responden Berdasarkan Usia Mahasiswa 

No. Umur Mahasiswa Frekuensi Persentase 
(%) 

1 20 tahun 18 5.3 
2 21 tahun 58 17.1 
3 22 tahun 124 36.5 
4 23 tahun 109 32.1 
5 24 tahun 31 9.1 

Jumlah 340 100% 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa perguruan 

tinggi di kota Semarang yang dijadikan sampel berumur 22 tahun yaitu sebanyak 
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124 responden (36,5%), responden yang berumur 20 tahun sebanyak                            

18 responden (5,3%), responden yang berumur 21 tahun sebanyak 58 responden 

(17,2%), responden yang berumur 23 tahun sebanyak 109 responden (32,1%)           

dan responden yang berumur 24 tahun sebanyak 31 responden (9,1%). 

 

4.2.2. Identitas Responden Berdasarkan Jurusan  

Data berdasarkan tahun masuk mahasiswa perguruan tinggi di kota 

Semarang yang dijadikan sampel penelitian dilihat dalam tabel 4.3. berikut ini : 

Tabel 4.2 

Identitas Responden Berdasarkan Jurusan  

No. Jurusan Mahasiswa Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Pajak  13 3.8 
2 Manajemen 201 59.1 
3 Akuntansi 126 37.1 

Jumlah 340 100% 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa perguruan 

tinggi di kota Semarang yang dijadikan sampel penelitian dan berasal dari jurusan 

manajemen yaitu sebanyak 201 responden (59,1%), responden yang berasal dari 

akuntansi yaitu sebanyak 126 responden (37,1%) dan responden yang berasal dari 

pajak yaitu sebanyak 13 responden (3,8%). 

 

4.2.3. Identitas Responden Berdasarkan Angkatan  

Data berdasarkan angkatan mahasiswa perguruan tinggi di kota Semarang 

yang dijadikan sampel penelitian dilihat dalam tabel 4.3. berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Identitas Responden Berdasarkan Angkatan 

No. Angkatan Mahasiswa Frekuensi Persentase 
(%) 

1 2002 42 12.4 
2 2003 156 45.9 
3 2004 142 41.8 

Jumlah 340 100% 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa perguruan 

tinggi di kota Semarang yang dijadikan sampel penelitian dan berasal dari 

angkatan 2003 yaitu sebanyak 156 responden (45,90%), responden yang berasal 

dari angkatan 2002 yaitu sebanyak 42 responden (12,4%) dan responden yang 

berasal dari angkatan 2004 yaitu sebanyak 142 responden (41,8%). 

 

4.2.4. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data berdasarkan jenis kelamin mahasiswa perguruan tinggi di kota 

Semarang yang dijadikan sampel penelitian dilihat dalam tabel 4.4. berikut ini :  

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Mahasiswa 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
(%) 

1 Pria 118 34.7 
2 Wanita  222 65.3 

Jumlah 340 100 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa yang 

dijadikan sampel berjenis kelamin wanita sebanyak 222 responden (65,3%), dan 

responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 118 responden (34,7%). 
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4.2.5. Identitas Responden Berdasarkan Asal Universitas 

Data berdasarkan asal perguruan tinggi mahasiswa yang dijadikan sampel 

penelitian dilihat dalam tabel 4.5. berikut ini : 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Asal Universitas Mahasiswa 

No. Asal Universitas Frekuensi Persentase 
(%) 

1 UNIKA  60 17.6 
2 UNDIP 201 59.1 
3 UNISSULA 79 23.2 

Jumlah 340 100 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mahasiswa yang dijadikan sampel 

sebagian besar berasal dari UNDIP sebanyak 201 responden (59,1%), mahasiswa 

UNIKA sebanyak 60 responden (17,6%) dan mahasiswa UNISSULA sebanyak 79 

responden (23,2%). 

4.3.  Tanggapan Responden   

 Tanggapan Responden dalam hal Penilaian Etika  

Dari jawaban kuesioner yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa 

persepsi responden dalam hal penilaian etika berdasarkan kuesioner yang 

disebarkan, dapat dilihat pada pembahasan berikut ini :  
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Tabel 4.6.  
Tanggapan Responden Tentang Penilaian Etika  

 
Skor Jawaban No. Keterangan SE E AE N ATE AE STE 

Total 

1 
Manajer mengirimkan order 
tersebut untuk mendapatkan 
bonus penjualan kuartalan 

80 
(23.5%) 

115 
(33.8%) 

93 
(27.4%) 

47 
(13.8%) 

3 
(0.9%) 

2 
(0.6%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

2 

Manajer kredit tersebut 
merekomendasikan 
pemberian kredit kepada 
perusahaan tersebut 

85 
(25.0%) 

105 
(30.9%) 

100 
(29.4%) 

42 
(12.4%) 

8 
(2.4%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

3 

Salesman tersebut 
membebankan biaya 
pribadinya ke perusahaan 
terssebut sebesar Rp 100.000   
untuk membeli cinderamata 
bagi keluarganya. 

72 
(21.2%) 

121 
(35.6%) 

94 
(27.6%) 

46 
(13.5%) 

4 
(1.2%) 

3 
(0.9%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

4 

Partner yang memiliki 
wewenang justru mem-PHK 
pegawai muda namun sangat 
kompeten dan belum lama 
dipekerjakan. 

87 
(25.6%) 

130 
(38.2%) 

74 
(21.8%) 

40 
(11.8%) 

8 
(2.4%) 

1 
(0.3%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

5 

Manajer produk tersebut 
memerintahkan tenaga 
bagian penjualan untuk 
melanjutkan promosi dan 
penjualan produk itu. 

77 
(22.6%) 

114 
(33.5%) 

92 
(27.1%) 

50 
(14.7%) 

6 
(1.8%) 

1 
(0.3%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

6 
Manajer perusahaan 
melakukan pembayaran tunai 
tersebut. 

90 
(26.5%) 

106 
(31.2%) 

89 
(26.2%) 

47 
(13.8%) 

5 
(1.5%) 

3 
(0.9%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

7 
Teman lama tersebut 
meminjamkan paket software 
tersebut. 

68 
(20.0%) 

142 
(41.8%) 

88 
(25.9%) 

35 
(10.3%) 

6 
(1.8%) 

1 
(0.3%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

8 
Controller membuat 
penyesuaian terhadap 
taksiran piutang tak tertagih. 

75 
(22.1%) 

137 
(40.3%) 

85 
(25.0%) 

41 
(12.1%) 

2 
(0.6%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

340 
(100%) 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada variabel Persepsi 

responden terhadap penilaian etika dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 
1. Pada item pertanyaan pertama jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa Manajer mengirimkan order tersebut untuk 

mendapatkan bonus penjualan kuartalan yaitu sebanyak 115 responden 

(33,8%), responden yang menjawab sangat etis sebanyak 80 responden 
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(23,5%), responden yang menjawab agak etis sebanyak 93 responden 

(27,4%), responden yang menjawab netral sebanyak 47 responden 

(13,8%), responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 3 

responden (0,9%) dan responden yang menjawab tidak etis sebanyak 2 

responden (0,6%). 

2. Pada item pertanyaan kedua jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 105 responden (30,9%), 

responden yang menjawab sangat etis sebanyak 85 responden (25,0%), 

responden yang menjawab agak etis sebanyak 100 responden (29,4%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 42 responden (12,4%), dan 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 8 responden 

(2,4%). 

3. Pada item pertanyaan ketiga jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 121 responden (35,6%), 

responden yang menjawab sangat etis sebanyak 72 responden (21,3%), 

responden yang menjawab agak etis sebanyak 94 responden (27,6%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 46 responden (13,5%), 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 4 responden 

(1,2%) dan responden yang menjawab tidak etis sebanyak 3 responden 

(0,9%). 

4. Pada item pertanyaan keempat jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 130 responden (38,2%), 

responden yang menjawab sangat etis sebanyak 87 responden (25,6%), 
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responden yang menjawab agak etis sebanyak 74 responden (21,8%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 40 responden (11,8%), 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 8 responden 

(2,4%) dan responden yang menjawab tidak etis sebanyak 1 responden 

(0,3%). 

5. Pada item pertanyaan kelima jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 114 responden (33,5%), 

responden yang menjawab sangat etis sebanyak 77 responden (22,6%), 

responden yang menjawab agak etis sebanyak 92 responden (27,1%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 50 responden (14,7%), 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 6 responden 

(1,8%) dan responden yang menjawab tidak etis sebanyak 1 responden 

(0,3%). 

6. Pada item pertanyaan keenam jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 106 responden (31,2%), 

responden yang menjawab sangat etis sebanyak 90 responden (26,5%), 

responden yang menjawab agak etis sebanyak 89 responden (26,2%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 47 responden (13,8%), 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 5 responden 

(1,5%) dan responden yang menjawab tidak etis sebanyak 3 responden 

(0,9%). 

7. Pada item pertanyaan ketujuh jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 142 responden (41,8%), 
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responden yang menjawab sangat etis sebanyak 68 responden (20,0%), 

responden yang menjawab agak etis sebanyak 88 responden (25,9%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 35 responden (10,3%), 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 6 responden 

(1,8%) dan responden yang menjawab tidak etis sebanyak 1 responden 

(0,3%). 

8. Pada item pertanyaan kedelapan jawaban sebagian besar responden 

menjawab etis bahwa yaitu sebanyak 137 responden (40,3%), 

responden yang menjawab sangat etis sebanyak 75 responden (22,1%), 

responden yang menjawab agak etis sebanyak 85 responden (25,0%), 

responden yang menjawab netral sebanyak 41 responden (12,1%), dan 

responden yang menjawab agak tidak etis sebanyak 2 responden 

(0,6%). 

 

Secara deskriptif, skor penilaian etika dapat dikategorikan dalam dalam           

3 kategori akan diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Penilaian Etika 
 

Statistik Teoritis Empiris 
Minimum 8 20 
Maksimum 56 56 
Rata-rata 32 45.21 

 

Rata-rata skor penilaian etika dari hasil penelitian empiris 

diperoleh sebesar 45,21, sedangkan nilai mean teoritisnya adalah 32 yang 
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berasal dari nilai tengah skala 8 item dengan skala 7. Hasil ini 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil jawaban penilaian empiris lebih besar 

dari rata-rata teoritisnya. 

Jika dikelompokkan dalam rentang 3 skala maka akan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Rendah Sedang Tinggi  

8 24 40 56 
 

 

 

Dalam penyajian 3 kategori diperoleh bahwa rata-rata penilaian 

etika dari seluruh sampel yaitu sebesar 45,21 berada dalam kategori tinggi. 

Hal ini berarti bahwa mahasiswa dari disiplin akademis Pajak, Manajemen 

maupun akuntansi secara umum memiliki penilaian etika yang tinggi. 

Jika dikelompokkan berdasarkan karakteristik responden, maka 

penilaian etika dari masing-masing karakteristik diperoleh sebagai   

berikut : 

Rendah Sedang Tinggi  

8 24 40 56 

45,21 

UNDIP 
45,28 

UNISSULA 
45,35

UNIKA 
44,80
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Penilaian etika berdasarkan perguruan tinggi menunjukkan bahwa 

untuk UNIKA diperoleh rata-rata sebesar 44,80 yang berada dalam 

kategori tinggi, mahasiswa UNDIP memiliki rata-rata sebesar 45,28 yang 

berada dalam kategori tinggi dan UNISSULA memiliki rata-rata sebesar 

45,25 yang juga berada dalam kategori tinggi. 

 

Rendah Sedang Tinggi  

8 24 40 56 
 

 

 

Penilaian etika berdasarkan gender menunjukkan bahwa pada 

sampel pria diperoleh rata-rata sebesar 41,90 namun berada dalam kategori 

tinggi, sedangkan pada mahasiswa wanita memiliki rata-rata sebesar 46,98 

yang juga berada dalam kategori tinggi namun nampak memiliki 

perbedaan skor yang cukup jauh. 

 

Rendah Sedang Tinggi  

8 24 40 56 

WANITA 
46,98

PRIA 
41,90

Manj 
45,25 

Akt 
45,38

Pajak 
43,00
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Penilaian etika berdasarkan disiplin akademis menunjukkan bahwa 

untuk jurusan Pajak diperoleh rata-rata sebesar 43,00 yang berada dalam 

kategori tinggi, mahasiswa Manajemen memiliki rata-rata sebesar 45,25 

yang berada dalam kategori tinggi dan Akuntansi memiliki rata-rata 

sebesar 45,38 yang juga berada dalam kategori tinggi. Masing-masing 

disiplin akademis  masih memiliki perbedaan skor yang relatif kecil. 

 

4.4. Analisis Data 

4.4.1. Uji Validitas  

Analisis validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keabsahan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 158). 

Perhitungan ini dilakukan dengan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science). Hasil perhitungan pada uji validitas diperoleh nilai r tabel (df = n – k = 

340 – 1 = 339) dimana k adalah variabel bebas, dimana dikatakan valid jika r 

hitung > r tabel (Ghozali, 2006). 

 

Tabel 4.8 
Pengujian Validitas Variabel Penelitian  

Variabel Item r hitung r tabel (df = 339) Kriteria 
P01 0,818 0,1129 Valid 
P02 0,869 0,1129 Valid 
P03 0,876 0,1129 Valid 
P04 0,863 0,1129 Valid 
P05 0,817 0,1129 Valid 
P06 0,818 0,1129 Valid 
P07 0,813 0,1129 Valid 

 
 
 

Penilaian Etika 
 

P08 0,766 0,1129 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2008 
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Berdasarkan tabel 4.8 pengujian validitas dari item-item pertanyaan pada 

variabel penelitian tergolong valid dimana angka r hitung > angka r tabel 

(0,1129). 

 
4.4.2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana data memberikan 

hasil yang relatif tidak berbeda, bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek 

yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukkan adanya persesuaian antara 

sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Menurut Imam 

Ghozali (2006) dalam hal uji reliabilitas dinyatakan bahwa suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha Cronbach > 0,6. Pada uji reliabilitas 

diperoleh nilai alpha cronbach sebesar 0,955 lebih besar dari 0,6; sehingga layak 

untuk diujikan ke pengujian hipotesis selanjutnya. 

 
4.4.3. Pengujian Hipotesis  

Jenis data variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini aitu 

gender dan disiplin akademis merupakan data yang berbentuk kategori (nominal), 

sedangkan data variabel Penilaian Etika merupakan data yang berbentuk kontinu 

tau interval. Dengan demikian analisis yang tepat adalah dengan menggunakan uji 

beda atau ANOVA. Karena  penelitian ini menggunakan 2 faktor maka pengujian 

dilakukan dengan uji Two Way Anova. Hasil pengujian diperoleh sebagai          

berikut : 
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Tabel 4.9.  
Uji Two Way Anova   

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Penilaian Etika

2094.416a 3 698.139 14.763 .000
181637.948 1 181637.948 3841.066 .000

2026.863 1 2026.863 42.862 .000
106.756 2 53.378 1.129 .325

15888.911 336 47.288
713069.000 340

17983.326 339

Source
Corrected Model
Intercept
Gender
Akademis
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .116 (Adjusted R Squared = .109)a. 
 

 
Apabila nilai probabilitas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% 

atau 0,05; maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan; dan  apabila nilai 

probabilitas lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

 

4.4.3.1. Pengujian Hipotesis Pertama : Pengaruh Gender Terhadap Penilaian 

Etika 

Dari tabel 4.9 menunjukkan hasil penelitian bahwa nilai F hitung untuk 

pengujian variable Gender dalam membedakan Penilaian Etika diperoleh sebesar 

42.862 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf 

signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara mahasiswa pria dan wanita. Dengan adanya perbedaan penilaian 

etika yang terdapat pada mahasiswa pria dan wanita berarti gender berpengaruh 

terhadap penilaian etika. 
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Sedangkan deskipsi rata-rata skor Penilaian Etika pada mahasiswa pria dan 

wanita  diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.10  
Perbandingan  Penilaian Etika Berdasarkan Gender 

Descriptives

Penilaian Etika

222 46.98 6.311 30 56
118 41.90 7.842 20 56
340 45.21 7.283 20 56

Wanita
Pria
Total

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
 

Diperoleh bahwa rata-rata penilaian etika mahasiswa wanita adalah 

sebesar 46,98 sedangkan penilaian etika mahasiswa pria sebesar 41,90. Hal ini 

berarti bahwa wanita secara signisikan memiliki penilaian etika yang lebih tinggi 

dibanding pria. 

Mahasiswa wanita memiliki tingkat sensitivitas etika yang lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa pria. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jaka Winarna (2002) yang berhasil membuktikan adanya 

perbedaan yang signifikan antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita dalam 

menanggapi tentang penilaian etika. 

 

4.4.3.2. Pengujian Hipotesis Kedua : Ada Perbedaan Dalam Penilaian Etika 

Antara Mahasiswa Dari Disiplin Akademis Akuntansi Dan Non 

Akuntansi.  

Pada pengujian hipotesis kedua tentang perbedaan disiplin akademis 

terhadap penilaian etika bisnis dapat juga dilihat outputnya pada tabel 4.9. Dari 

tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil penelitian bahwa nilai   F hitung sebesar 1,129 
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dan nilai probabilitas sebesar 0,325 yang menunjukkan lebih besar dibandingkan 

taraf signifikansi 5% sehingga tergolong tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara mahasiswa dengan disiplin akademis akuntansi dan non akuntansi dalam 

penilaian etika bisnis. Alasan penolakan hipotesis ini dikarenakan tanggapan dari 

mahasiswa akuntansi dan non akuntansi  tentang penilaian etika yang  

menunjukkan angka yang sama tinggi. Meskipun ada perbedaan materi yang 

diberikan dari jurusan akuntansi dan non akuntansi, tetapi mahasiswa akan 

mengetahui etis atau tidak etisnya dalam menanggapi suatu persoalan, 

dikarenakan mahasiswa akuntansi dan non akuntansi saling bersosialisasi, 

berinteraksi, dan bertanya dalam satu kampus. Ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan disiplin akuntansi dan non akuntansi dalam menanggapi etika  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka 

Winarna (2002) yang memperoleh hasil bahwa mahasiswa dari disiplin akademis 

yang berbeda akan mempunyai persepsi yang berbeda dalam menanggapi tentang 

penilaian etika. Deskipsi rata-rata skor Penilaian Etika pada msing-masing disiplin 

akademis diperoleh sebagai berikut 

Tabel 4.11 
Perbandingan  Penilaian Etika Berdasarkan Disiplin Akademis  

Akuntansi dan Non Akuntansi 
Descriptives

Mean

5.62 5.66 5.64
5.61 5.69 5.64
5.60 5.58 5.59
5.72 5.72 5.72
5.57 5.65 5.60
5.62 5.69 5.65
5.67 5.67 5.67
5.71 5.71 5.71

45.12 45.38 45.21

p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07
p08
Penilaian Etika

Non Akuntansi Akuntansi Total
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Secara umum penilaian etika pada jurusan akuntansi memiliki rata-rata 

skor sebesar 45,38 lebih besar dibanding pada skor disiplin akademis non 

akuntansi yaitu sebesar 45,12.  

 Berdasarkan pada indikator penelitian, kasus ke-3 justru menempatkan 

disiplin akuntansi sebagai yang mendapat skor yang lebih rendah, sedangkan pada 

kasus ke-4 (p04), kasus ke-7 (p07) dan kasus  ke-8 (p08) menunjukkan  rata- rata 

skor yang sama pada disiplin akuntansi dan non akuntansi, dan untuk non 

akuntansi pada kasus ke-1 (p01), kasus ke-2 (p02), kasus ke-5 (p05), dan kasus 

ke-6 (p06) mendapatkan skor terendah dibandingkan dengan akuntansi.  

 

4.5.  Pembahasan 

Suatu pandangan yang muncul menyatakan bahwa wanita secara umum 

memiliki nilai-nilai dan etika yang berbeda dari pria, sehingga akan muncul 

perbedaan respon akibat perbedaan gender tersebut. Jaka Winarna (2003) 

menyatakan bahwa wanita secara khusus lebih dekat kepada nilai-nilai komunal, 

yang merefleksi suatu perhatian kepada orang lain, tak mementingkan diri sendiri, 

dan keinginan untuk menjadi satu dengan orang lain. Sedangkan pria secara 

khusus lebih dekat kepada nilai-nilai agentic yang meliputi pengembangan diri 

(self-assertion), kompetisi dan penguasaan (mastery). Kumpulan nilai-nilai yang 

berbeda ini mengarahkan pria dan wanita kepada perbedaan dalam persepsi 

individual, kelompok dan situasi mereka dan dalam memutuskan dilema-dilema 

moral.  
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Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang 

ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral (Suseno 1987). Sedangkan 

mengutip pendapat Karl Barth, Madjid (1992) mengungkapkan bahwa eika  

(ethos)  adalah sebanding dengan moral (mos), dimana keduanya merupakan 

filsafat tentang adapt kebiasaan (sitten). Karena secara umum etika atau moral 

adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau 

konstansi-konstansi tindakan manusia. Ward dkk. (1993) mengungkapkan bahwa 

etika sebenarnya meliputi proses penentuan yang kompleks tentang apa yang 

harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu, dimana proses situ sendiri 

meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (inner) dan sisi luar (outer) 

yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-

masing individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

antara mahasiswa akuntansi dan non akuntansi dalam penilaian etika bisnis. Pola 

pikir yang terbentuk pada mahasiswa dari jurusan akuntansi dan non akuntansi 

cenderung sama dalam menanggapi tentang penilaian etika bisnis. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Winarna (2002) yang 

memperoleh hasil bahwa mahasiswa dari disiplin akademis yang berbeda akan 

mempunyai persepsi yang berbeda dalam menanggapi tentang penilaian etika. 
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