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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini yakni mahasiswa aktif akuntansi program studi Akuntansi 

dengan Akreditasi A di Semarang yaitu Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas 

Diponegoro. Berdasarkan pada perhitungan sampel minimum dengan rumus slovin yang sudah 

dihitung, diperoleh sebanyak 98 responden, dengan proporsi sampel minimum Unika sebanyak 55 

responden dan Undip sebanyak 51 responden sehingga pada tabel 4.1 ada 106 responden yang 

mengisi kuesioner dan dari 106 tersebut juga dapat diolah. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden 

Nama Universitas Angkatan  Sampel 

Minimal 

Jumlah Sampel 

 Universitas Katolik 

Soegijapranata 

2016 23 29 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

2017 26 26 

Universitas Diponegoro 2016 25 25 

Universitas Diponegoro 2017 24 26 

Jumlah  98 106 

  

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total responden yang bersedia untuk mengisi 

kuesioner penelitian ini sebanyak 106 mahasiswa dimana terdiri dari 29 mahasiswa Akuntansi 

angkatan 2016 Universitas Katolik Soegijapranata, 26 mahasiswa angkatan 2017 Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata, 25 mahasiswa Akuntansi angkatan 2016 Universitas 

Diponegoro, 26 mahasiswa Akuntansi angkatan 2017 Universitas Diponegoro. Pengambilan 
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kuesioner menggunakan google form dengan menjawab pertanyaan dari kuesioner yang telah 

diberikan. Sehingga tingkat pengembalian kuesioner pada penelitian ini sebesar 100%. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Hasil Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai kolom Cronbach’s Alpha 

dengan nilai kolom Cronbach’s Alpha If Item Deleted. Jika hasil nilai setiap item pada kolom 

Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil maka item pertanyaan pada kuesioner telah 

dinyatakan valid.  

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Validitas I Variabel Perilaku Etis 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

PE1 ,748 ,783 VALID 

PE2 ,754 ,783 VALID 

PE3 ,800 ,783 TIDAK VALID 

PE4 ,751 ,783 VALID 

PE5 ,746 ,783 VALID 

PE6 ,768 ,783 VALID 

PE7 ,764 ,783 VALID 

PE8 ,738 ,783 VALID 

Sumber: Lampiran 2 

 Berdasarkan tabel diatas, untuk pengujian validitas pertama dari variabel perilaku etis 

didapatkan bahwa tidak semua item pertanyaan memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted 

lebih kecil nilai Cronbach’s Alpha, yaitu pada item PE3 diperoleh nilai Cronbach’s Alpha If Item 
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Deleted > dari 0,783 sehingga akan dilakukan pengujian ulang yaitu dengan menghapus item yang 

tidak valid. 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Perilaku Etis 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

PE1 ,766 ,800 Valid 

PE2 ,772 ,800 Valid  

PE4 ,774 ,800 Valid  

PE5 ,768 ,800 Valid  

PE6 ,812 ,800 Tidak Valid 

PE7 ,775 ,800 Valid  

PE8 ,756 ,800 Valid  

Sumber: Lampiran 2 

 Setelah dilakukan pengujian kembali, didapatkan bahwa item yang terdapat dalam variabel 

perilaku etis masih memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih besar dari nilai 

Cronbach’s Alpha sehingga dapat dikatakan item PE 6 tidak valid dan perlu dilakukan pengujian 

ulang. 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Validitas III Variabel Perilaku Etis 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

PE1 ,768 ,812 Valid  

PE2 ,775 ,812 Valid  
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PE4 ,783 ,812 Valid 

PE5 ,781 ,812 Valid 

PE7 ,807 ,812 Valid 

PE8 ,785 ,812 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Setelah dilakukan pengujian kembali, didapatkan bahwa semua item yang terdapat dalam 

variabel perilaku etis, memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil dari nilai 

Cronbach’s Alpha, sehingga dapat dikatakan semua item valid. 

Selanjutnya adalah pengujian untuk variabel Kecerdasan Emosional, dapat dilihat pada 

tabel 4.5 dibawah ini:  

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas I Variabel Kecerdasan Emosional 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

KE1 ,856 ,861 Valid 

KE2 ,855 ,861 Valid 

KE3 ,856 ,861 Valid 

KE4 ,851 ,861 Valid 

KE5 ,853 ,861 Valid 

KE6 ,858 ,861 Valid 

KE7 ,854 ,861 Valid 

KE8 ,856 ,861 Valid  

KE9 ,862 ,861 Tidak Valid 
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KE10 ,864 ,861 Tidak Valid 

KE11 ,856 ,861 Valid 

KE12 ,858 ,861 Valid 

KE13 ,851 ,861 Valid 

KE14 ,858 ,861 Valid 

KE15 ,875 ,861 Tidak Valid 

KE16 ,855 ,861 Valid 

KE17 ,860 ,861 Valid 

KE18 ,855 ,861 Valid 

KE19 ,858 ,861 Valid 

KE20 ,857 ,861 Valid 

KE21 ,857 ,861 Valid 

KE22 ,858 ,861 Valid 

KE23 ,861 ,861 Valid 

KE24 ,858 ,861 Valid 

KE25 ,849 ,861 Valid 

KE26 ,855 ,861 Valid 

KE27 ,855 ,861 Valid 

KE28 ,853 ,861 Valid 

KE29 ,854 ,861 Valid 

KE30 ,855 ,861 Valid 

Sumber: Lampiran 2 
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Dilihat dari tabel 4.6 menunjukan bahwa item pertanyaan KE9, KE10 dan KE15 

memperoleh hasil Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha 

sehingga dapat dikatakan bahwa item tersebut tidak valid dan perlu dilakukan pengujian ulang 

dengan menghapus item pertanyaan. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Kecerdasan Emosional 

Item Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

KE1 ,875 ,879 Valid 

KE2 ,875 ,879 Valid 

KE3 ,875 ,879 Valid 

KE4 ,870 ,879 Valid 

KE5 ,872 ,879 Valid 

KE6 ,877 ,879 Valid 

KE7 ,874 ,879 Valid 

KE8 ,876 ,879 Valid 

KE11 ,875 ,879 Valid 

KE12 ,878 ,879 Valid 

KE13 ,871 ,879 Valid 

KE14 ,877 ,879 Valid 

KE16 ,875 ,879 Valid 

KE17 ,878 ,879 Valid 

KE18 ,875 ,879 Valid 
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KE19 ,877 ,879 Valid 

KE20 ,876 ,879 Valid 

KE21 ,876 ,879 Valid 

KE22 ,877 ,879 Valid 

KE23 ,880 ,879 Tidak Valid 

KE24 ,877 ,879 Valid 

KE25 ,869 ,879 Valid 

KE26 ,874 ,879 Valid 

KE27 ,874 ,879 Valid 

KE28 ,873 ,879 Valid 

KE29 ,873 ,879 Valid 

KE30 ,874 ,879 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Setelah dilakukan pengujian ulang, terdapat bahwa item pertanyaan yang terdapat dalam 

tabel pada pertanyaan KE23 memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih besar dari nilai 

Cronbach’s Alpha, sehingga dikatakan bahwa item tersebut tidak valid dan perlu dilakukan 

pengujian kembali. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas III Variabel Kecerdasan Emosional 

Item Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

KE1 ,875 ,880 Valid 

KE2 ,875 ,880 Valid 
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KE3 ,875 ,880 Valid 

KE4 ,871 ,880 Valid 

KE5 ,873 ,880 Valid 

KE6 ,878 ,880 Valid 

KE7 ,874 ,880 Valid 

KE8 ,876 ,880 Valid 

KE11 ,875 ,880 Valid 

KE12 ,878 ,880 Valid 

KE13 ,872 ,880 Valid 

KE14 ,877 ,880 Valid 

KE16 ,875 ,880 Valid 

KE17 ,879 ,880 Valid 

KE18 ,875 ,880 Valid 

KE19 ,878 ,880 Valid 

KE20 ,877 ,880 Valid 

KE21 ,876 ,880 Valid 

KE22 ,878 ,880 Valid 

KE24 ,877 ,880 Valid 

KE25 ,869 ,880 Valid 

KE26 ,874 ,880 Valid 

KE27 ,875 ,880 Valid 

KE28 ,873 ,880 Valid 
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KE29 ,874 ,880 Valid 

KE30 ,875 ,880 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Setelah dilakukan pengujian kembali, didapatkan bahwa semua item yang terdapat dalam 

variabel kecerdasan emosional memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil dari 

nilai Cronbach’s Alpha. Sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan valid. 

Pengujian validitas selanjutnya adalah pengujian untuk variabel Kecerdasan Spiritual, 

dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas I Variabel Kecerdasan Spiritual 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

KS1 ,905 ,914 Valid 

KS2 ,909 ,914 Valid 

KS3 ,909 ,914 Valid 

KS4 ,912 ,914 Valid 

KS5 ,907 ,914 Valid 

KS6 ,902 ,914 Valid 

KS7 ,907 ,914 Valid 

KS8 ,909 ,914 Valid 

KS9 ,907 ,914 Valid 

KS10 ,907 ,914 Valid 

KS11 ,909 ,914 Valid 
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KS12 ,907 ,914 Valid 

KS13 ,911 ,914 Valid 

KS14 ,915 ,914 Tidak Valid 

KS15 ,907 ,914 Valid  

Sumber: Lampiran 2 

Dari hasil pengujian validitas diatas diperoleh bahwa untuk item pertanyaan dari KS1 

hingga KS15, item pertanyaan KS14 memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih besar 

dari Cronbach’s Alpha yaitu 0,914. Sehingga menunjukan item pertanyaan tersebut dinyatakan 

belum valid dan harus dilakukan pengujian validitas ulang. 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Kecerdasan Spiritual 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

KS1 ,907 ,915 Valid 

KS2 ,911 ,915 Valid 

KS3 ,909 ,915 Valid 

KS4 ,914 ,915 Valid 

KS5 ,908 ,915 Valid 

KS6 ,903 ,915 Valid 

KS7 ,908 ,915 Valid 

KS8 ,910 ,915 Valid 

KS9 ,908 ,915 Valid 

KS10 ,908 ,915 Valid 
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KS11 ,911 ,915 Valid 

KS12 ,909 ,915 Valid 

KS13 ,913 ,915 Valid 

KS15 ,909 ,915 Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Dari hasil pengujian validitas diatas diperoleh bahwa untuk masing masing item pertanyaan 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha yaitu 

0,915, sehingga menunjukan bahwa semua item pertanyaan tersebut telah valid. 

Kemudian adalah hasil pengujian validitas untuk variabel Ethical Sensitivity dapat dilihat 

pada tabel 4.10 dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Validitas I Variabel Ethical Sensitivity 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

ES1 ,504 ,651 Valid 

ES2 ,618 ,651 Valid 

ES3 ,532 ,651 Valid 

 Sumber: Lampiran 2 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, diperoleh bahwa nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted 

untuk masing – masing item pertanyaan dari ES1 hingga ES3 lebih kecil dari nilai Cronbach’s 

Alpha (0.651). Dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

 Selanjutnya adalah pengujian untuk variabel Locus of Control, dapat dilihat pada tabel 4.11 

dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas I Variabel Internal Locus of Control 
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Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

LOC2 ,547 ,590 Valid 

LOC3 ,566 ,590 Valid 

LOC4 ,591 ,590 Tidak Valid 

LOC6 ,453 ,590 Valid 

LOC9 ,510 ,590 Valid  

Sumber: Lampiran 2 

Dari hasil pengujian validitas diatas diperoleh bahwa item pertanyaan LOC4 memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih besar dari Cronbach’s Alpha yaitu 0,590. Sehingga 

menunjukan item pertanyaan tersebut dinyatakan belum valid dan harus dilakukan pengujian 

validitas ulang. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Internal Locus of Control 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

LOC2 ,539 ,591 Valid 

LOC3 ,602 ,591 Tidak Valid 

LOC6 ,400 ,591 Valid 

LOC9 ,513 ,591 Valid  

 Sumber: Lampiran 2 

Dari hasil pengujian validitas diatas diperoleh bahwa item pertanyaan LOC3 memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih besar dari Cronbach’s Alpha yaitu 0,591. Sehingga 

menunjukan item pertanyaan tersebut dinyatakan belum valid dan harus dilakukan pengujian 

validitas ulang. 
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Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Validitas III Variabel Internal Locus of Control 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

LOC2 ,583 ,602 Valid 

LOC6 ,386 ,602 Valid 

LOC9 ,543 ,602 Valid  

Sumber: Lampiran 2 

Dari hasil pengujian validitas diatas diperoleh bahwa item pertanyaan LOC2, LOC6, LOC9  

memiliki nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil dari Cronbach’s Alpha yaitu 0,602. 

Sehingga menunjukan item pertanyaan tersebut dinyatakan sudah valid. 

Selanjutnya adalah pengujian validitas untuk variabel Pemahaman Kode Etik Profesi 

Akuntan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Validitas I Variabel Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

PKEA1 ,959 ,963 Valid 

PKEA2 ,959 ,963 Valid 

PKEA3 ,959 ,963 Valid 

PKEA4 ,960 ,963 Valid 

PKEA5 ,959 ,963 Valid 

PKEA6 ,960 ,963 Valid 
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PKEA7 ,959 ,963 Valid 

PKEA8 ,965 ,963 Tidak Valid 

PKEA9 ,959 ,963 Valid 

PKEA10 ,959 ,963 Valid 

PKEA11 ,961 ,963 Valid 

PKEA12 ,959 ,963 Valid  

PKEA13 ,959 ,963 Valid 

PKEA14 ,959 ,963 Valid 

PKEA15 ,967 ,963 Tidak Valid 

PKEA16 ,964 ,963 Tidak Valid  

 Sumber: Lampiran 2 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa beberapa item di atas Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted lebih kecil dari Cronbach’s Alpha. Kecuali item pertanyaan PKEA8, PKEA15 dan 

PKEA16 yang memiliki nilai lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha. Sehingga dapat dikatakan 

item tersebut tidak valid dan perlu di uji kembali dengan cara menghapus item pertanyaan tersebut. 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Validitas II Variabel Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan 

Item  Cronbach’s Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil  

PKEA1 ,972 ,975 Valid 

PKEA2 ,972 ,975 Valid 

PKEA3 ,972 ,975 Valid 

PKEA4 ,973 ,975 Valid 
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PKEA5 ,972 ,975 Valid 

PKEA6 ,973 ,975 Valid 

PKEA7 ,971 ,975 Valid 

PKEA9 ,972 ,975 Valid 

PKEA10 ,971 ,975 Valid 

PKEA11 ,975 ,975 Valid 

PKEA12 ,972 ,975 Valid  

PKEA13 ,972 ,975 Valid 

PKEA14 ,972 ,975 Valid 

 Sumber: Lampiran 2 

 Setelah dilakukan pengujian kembali, tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa beberapa 

item di atas Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil dari Cronbach’s Alpha yaitu 0.975, 

sehingga menunjukan bahwa semua item pertanyaan tersebut telah valid. 

4.2.1 Uji Reliabilitas 

 Pengujian ini digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu kuesioner. Uji reliabilitas ini 

menggunakan Cronbach’s Alpha, dimana semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula 

tingkat reliabilitasnya suatu kuesioner semakin baik.  

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan  

Perilaku Etis .812 Reliabel  

Kecerdasan Emosional .880 Reliabel 

Kecerdasan Spiritual .915 Reliabel  
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Ethical Sensitivity .651 Reliabel  

Locus of Control .602 Reliabel 

Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan .975 Reliabel  

 Sumber: Lampiran 2 

 Dari hasil diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

yang cukup besar yakni diatas 0.60, sehingga dapat dikatakan bahwa semua pengukuran variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 

4.3 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif disini untuk memberikan gambaran kepada responden penelitian dan 

dalam hal ini penjelasan statistik deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.17 

Statistik Deskriptif 

Variabel  Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Mean    Rentan 

Skala 

 Kategori 

    Rendah  Sedang  Tinggi   

Perilaku Etis 1-5 3,00-

5,00 

4.273 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi  

Kecerdasan 

Emosional 

1-5 2,42-

4,69 

3.508 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang  

Kecerdasan 

Spiritual 

1-5 2,79-

5,00 

4.142 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi  

Ethical 

Sensitivity 

1-5 1,00-

5,00 

3.097 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang  
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Locus of 

Control 

1-5 2,00-

5,00 

4.116 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang  

Pemahaman 

Kode Etik 

Profesi 

Akuntan 

1-5 3,00-

5,00 

4.592 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi  

 Sumber: Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat disimpulkan bahwa responden pada variabel perilaku 

etis sebesar 4,273 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa dalam 

penelitian ini mampu memahami serta memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial 

dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar. 

Selanjutnya variabel kecerdasan emosional, nilai rata-rata untuk variabel kecerdasan 

emosional sebesar 3,508 termasuk dalam kategori sedang. Sehingga nilai ini menunjukan bahwa 

responden mengenai kecerdasan emosional masih terbilang sedang. Artinya bahwa mahasiswa 

masih memiliki kemampuan dalam mengenali dirinya dan orang lain, kurangnya ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan, serta kurang mampu mengolah emosinya terhadap orang lain. 

Hasil perhitungan setiap item pertanyaan untuk variabel kecerdasan spiritual memperoleh 

skor 4,142 termasuk dalam kategori tinggi. Artinya yaitu bahwa mahasiswa memiliki kemampuan 

serta kesadaran diri untuk menghadapi serta memecahkan masalah pribadi, memiliki kemampuan 

untuk melihat makna dari peristiwa yang terjadi, mampu dalam menyelesaikan peristiwa yang 

terjadi demi mendapatkan ketenangan serta kedamaian hati. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata pada variabel ethical sensitivity memperoleh hasil 

skor sebesar 3,097 yang termasuk dalam kategori sedang. Artinya bahwa mahasiswa masih 

memiliki kesadaran tergolong sedang didalam dirinya, ragu-ragu dalam mengidentifikasi dirinya 

terhadap suatu keadaan dalam mengambil keputusan yang etis, kurang profesional dalam 

mengambil keputusan, serta kurangnya mematuhi peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan tabel diatas, pada variabel locus of control memperoleh skor sebesar 4116 

yang termasuk dalam kategori yang sedang. Artinya dalam kategori pada variabel locus of control 
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yaitu responden penelitian ini memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa keberhasilan adalah usaha 

yang telah dilakukan berdasar pada kemampuan yang dimilikinya, cara pandang yang bagus dalam 

menghadapi suatu peristiwa terhadap dirinya, mahasiswa dapat mengendalikan peristiwa yang 

terjadi pada dirinya, mahasiswa juga memiliki kerja atau usaha yang bagus sehingga mahasiswa 

dapat mencapai yang diinginkan. 

Selanjutnya pada variabel pemahaman kode etik profesi akuntan memiliki skor sebesar 

4.592 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya bahwa mahasiswa dalam penelitian ini 

memiliki pengetahuan dalam memahami pola pada aturan yang berlaku, tata cara dan pedoman 

etis atas etika yang baik dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang profesi akuntan.  

Tabel 4.18 

Compare Means 

Demografi N MEAN 

PE KE KS ES LOC PKEA 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 37 24.84 91.81 57.03 9.43 13.08 58.86 

Perempuan 69 26.07 90.91 58.51 9.25 13.43 60.16 

Sig   .050 .729 .306 .720 .687 .331 

Asal 

Universitas 

Undip 51 25.67 92.75 57.94 9.20 13.49 60.02 

Unika 55 25.62 89.82 58.04 9.42 13.15 59.42 

Sig   .936   .235 .945 .653 .680 .636 

Angkatan 2016 54 25.59 90.33 57.44 9.22 13.31 59.20 

2017 52 25.69 92.15 58.56 9.40 13.31 60.23 

Sig   .870 .461 .420 .713 .993 .419 

   Sumber: Lampiran 3 

 Pada tabel 4.18 menunjukan hasil pengujian compare means yang dilakukan oleh SPSS 

diperoleh bahwa responden yang mengisi kuesioner lebih banyak adalah responden berjenis 
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kelamin perempuan dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki. Responden pada 

jenis kelamin laki-laki ada 37 orang dan responden yang berjenis kelamin perempuan ada 69 orang. 

Dari data diatas diketahui bahwa rata-rata perilaku etis pada perempuan sebesar 26.07 dibanding 

laki-laki sebesar 24.84, hal ini menunjukan bahwa perempuan lebih berperilaku etis baik dibanding 

dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki kecerdasan spiritual, locus of control dan pemahaman 

kode etik profesi akuntan yang tinggi dari pada laki-laki. Akan tetapi laki-laki memiliki kecerdasan 

emosional yang baik dan ethical sensitivity yang baik dibanding perempuan. 

 Ditinjau dari asal universitas, Responden dari asal Universitas Diponegoro ada 51 orang 

sedangkan responden asal Universitas Katolik ada 55 orang. Universitas Katolik memiliki tingkat 

kecerdasan spiritual yang tinggi selain itu unika juga memiliki tingkat ethical sensitivitasnya lebih 

baik dibandingkan undip. Sebaliknya Universitas Diponegoro lebih memiliki tingkat perilaku etis 

yang lebih besar ketimbang unika, yang artinya perilaku etis di undip lebih baik dibandingkan 

unika selain itu kecerdasan emosional, locus of control serta pemahaman kode etik profesi akuntan 

lebih baik dibandingkan dengan responden dari Universitas Katolik.  

 Ditinjau dari angkatan, Responden dari angkatan 2016 ada 54 orang dan angkatan 2017 

ada 52 orang. Dapat dilihat bahwa perilaku etis yang baik lebih banyak terdapat pada mahasiswa 

angkatan 2017, serta kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ethical sensitivity serta 

pemahaman kode etik profesi akuntan lebih baik dibandingkan angkatan 2016. Tetapi pada 

variabel locus of control memiliki nilai yang sama yang artinya bahwa angkatan 2017 dan 2018 

sama sama memiliki pandangan yang sama bahwa keberhasilan yang baik dilakukan oleh usaha 

kerja keras yang dilakukan oleh diri sendiri. 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian berdistribusi 

normal atau tidaknya. Tujuan uji normalitas yakni tujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel dependen (perilaku etis) serta variabel independen (kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual, gender, ethical sensitivity, locus of control dan pemahaman kode etik profesi akuntan) 

memiliki distribusi normal. Uji normalitas di bawah ini menggunakan kolmogorov-smirnov. Data 

terdistribusi normal apabila signifikansi > 0.05. Hasil pengujian normalitas sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Sig. 

Standardized Residual Keterangan 

0,200 Normal 

  Sumber: Lampiran 4 

 Tabel 4.19 merupakan tabel uji normalitas menggunakan Kolmogorov-smirnov test yang 

menunjukan sig skema terhadap perilaku etis sebesar 0,200, apabila nilai sig lebih besar dari pada 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen 

dalam model regresi. Untuk mendeteksi terjadi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model 

regresi, dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dibawah ini: 

Tabel 4.20 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Collinearity Statistics 

Keterangan 

Tolerance VIF 

Total_KE ,577 1,732 Tidak terdapat multikolinearitas 

Total_KS ,394 2,537 Tidak terdapat multikolinearitas 

Gender  ,962 1,039 Tidak terdapat multikolinearitas 

Total_ES ,988 1,012 Tidak terdapat multikolinearitas 

Total_LOC ,497 2,013 Tidak terdapat multikolinearitas 

Total_PKEA ,566 1,766 Tidak terdapat multikolinearitas 

 Sumber: Lampiran 4 
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 Berdasarkan tabel 4.20, dilakukan uji asumsi klasik regresi multikolinearitas untuk 

menyatakan bahwa persamaan dari regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pada 

pengujian multikolinearitas diatas diketahui bahwa nilai tolerance yaitu > 0,1 dan VIF variabel 

perilaku etis, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, gender, ethical sensitivity, locus of 

control dan pemahaman kode etik profesi akuntan adalah kurang dari < 10. Hal ini menunjukan 

tidak adanya korelasi yang kuat diantara variabel sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya masalah keragaman data pada variabel. 

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai si, dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  Sig  Error Keterangan  

Total_KE 0,540 0,05 Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

Total_KS 0,956 0,05 Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

Gender 0,620 0,05 Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

Total_ES 0,740 0,05 Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

Total_LOC 0,218 0,05 Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

Total_PKEA 0,100 0,05 Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

 Sumber: Lampiran 4 

 Berdasarkan pada tabel 4.21 diatas dapat diketahui bahwa hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing masing variabel independen memiliki nilai signifikansi diatas 

nilai α (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengujian diatas tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

4.5.1 Uji F 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat dari nilai signifikansinya 

(sig < 0,05) maka secara bersama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji F 

Model Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 949,339 6 158,223 20,685 0,000 

Residual 757,265 99 7,649   

Total 1706,604 105    

 Sumber: Lampiran 5 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.22 diatas, menunjukan bahwa nilai F sebesar 20,685 

dan nilai sig. sebesar 0,000 (sig < 0,05) yang berarti bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual, gender, ethical sensitivity, locus of control, pemahaman kode etik profesi akuntan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku etis. 

4.5.2 Uji R 

 Uji R² digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen tersebut. Dari pengujian analisis koefisien determinasi ini dapat diperoleh hasil 

seperti dibawah ini:  

Tabel 4.23 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,746 0,556 0,529 2,766 

Sumber: Lampiran 5 

 Berdasarkan tabel diatas tabel kolom adjusted R Square menunjukan bahwa angka tersebut 

sebesar 0,556 hal tersebut menunjukan bahwa variabel perilaku etis menunjukan kontribusi 

sebesar 55.6%, sedangkan untuk sisanya 44,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model 

penelitian ini.  

4.5.3 Uji t 

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen secara 

individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka variabel independen secara individual berpengaruh 

positif terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji t 

Variabel Beta t Sig. Keterangan 

Kecerdasan 

Emosional 

-0,017 -0,630 0,530 Ditolak 

Kecerdasan Spiritual 0,205 3,522 0,001 Diterima 

Gender 0,913 1,588 0,115 Ditolak 

Ethical Sensitivity -0,062 -0,579 0,564 Ditolak 

Locus of Control 0,320 2,069 0,041 Diterima 

Pemahaman Kode 

Etik Profesi Akuntan 

0,155 3,415 0,001 Diterima 

 Sumber: Lampiran 5 
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 Dibawah ini dijelaskan pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen: 

 Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah kecerdasan emosional. Berdasarkan pada tabel 

diatas diperoleh nilai signifikansi variabel kecerdasan emosional sebesar 0,530 lebih besar dari 

0,05. Sedangkan untuk nilai t-hitung untuk variabel kecerdasan emosional sebesar -0,630 yang 

nilainya < dengan t-tabel (1,98422). Artinya bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh 

negatif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, maka hipotesis ini ditolak. 

 Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah kecerdasan spiritual. Berdasarkan pada tabel 

diatas diperoleh nilai signifikansi variabel kecerdasan spiritual sebesar 0,001 lebih kecil dari 0.05. 

Sedangkan untuk nilai t-hitung untuk variabel kecerdasan spiritual sebesar 3,522 yang nilainya > 

t tabel (1.98422). Artinya bahwa nilai t-hitung > t-tabel, kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, maka hipotesis diterima. 

 Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah gender. Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh 

nilai signifikan pada variabel gender sebesar 0,115 lebih besar dari nilai alpha (0.05). Sedangkan 

untuk nilai t-hitung variabel ini sebesar 1,588 yang nilainya < 1,98422. Artinya bahwa gender 

tidak berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, maka hipotesis ditolak. 

 Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah ethical sensitivity. Berdasarkan pada tabel 

diatas diperoleh nilai signifikansi pada variabel ini sebesar 0,564 lebih besar dari alpha (0.05). 

Sedangkan untuk nilai t-hitung variabel ini sebesar -0.579 yang nilainya < 1,98422. Artinya bahwa 

ethical sensitivity tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, maka 

hipotesis ditolak. 

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah internal locus of control. Berdasarkan pada 

tabel diatas diperoleh nilai signifikansi variabel internal locus of control sebesar 0,041 lebih kecil 

dari 0,05. Sedangkan untuk nilai t-hitung untuk variabel internal locus of control sebesar 2,069 

yang nilainya > t-tabel (1.98422). Artinya bahwa internal locus of control berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, maka hipotesis diterima. 

Hipotesis keenam pada penelitian ini adalah pemahaman kode etik profesi akuntan. 

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi variabel pemahaman kode etik profesi 

akuntan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk nilai t-hitung untuk variabel 
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pemahaman kode etik profesi akuntan sebesar 3,415 yang nilainya > t-tabel (1.98422). Artinya 

bahwa pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa 

akuntansi, maka hipotesis diterima. 

4.6 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka akan dibahas 

pengaruh variabel independen kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, gender, ethical 

sensitivity, locus of control dan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi berikut: 

Hipotesis 1 pada penelitian ini berbunyi bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Tetapi hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk 

variabel kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi di tolak, dimana nilai 

t-hitung < t-tabel serta memiliki nilai koefisien beta negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi.  

Kecerdasan emosional itu sendiri adalah kemampuan diri untuk bisa belajar mengakui dan 

menghargai perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain dan untuk menanggapinya dengan 

tepat, dituntut untuk tahan dalam menghadapi kegagalan dan mengolah emosi diri sendiri dengan 

orang lain. Alasan kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap perilaku etis mahasiswa 

akuntansi yaitu dilihat dari tabel 4.18 karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini 

seperti jenis kelamin, asal universitas dan angkatan memiliki nilai rata-rata yang hampir sama dan 

tidak berbeda signifikan. Selain itu, penolakan hipotesis 1 dapat disebabkan karena kecerdasan 

emosional bukan indikator bagi mahasiswa dalam berperilaku etis yang baik. Hasil penelitian 

diatas jika dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tikollah et al. (2006) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap perilaku etis. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Lucyanda dan Endro (2012) serta penelitian yang dilakukan oleh 

Oktawulandari (2015) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 

Hipotesis 2 pada penelitian ini berbunyi bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk 
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variabel kecerdasan spiritual terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi diterima, dimana nilai t-

hitung > t-tabel serta memiliki nilai koefisien beta positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 

Dapat diketahui bahwa kecerdasan spiritual yang baik dapat dilihat dari kemampuan 

seseorang tersebut dalam memecahkan masalah, mudah menerima pendapat, sabar, mudah 

memaafkan kesalahan orang lain, berpikir positif, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang 

lain, dan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kecerdasan spiritual lebih berkaitan dengan 

pencerahan jiwa, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi ia mampu memaknai 

hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa. Hal ini menggambarkan bahwa 

mahasiswa memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi sehingga mereka mampu untuk menghadapi 

serta memecahkan persoalan dengan baik, mampu bersikap fleksibel, mampu menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan, mampu untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit yang dialaminya. 

Dengan memberikan makna yang positif maka mampu membangkitkan jiwa, berperilaku etis yang 

baik serta bertindak yang positif. Dari hasil analisis statistik deskriptif, kecerdasan spiritual pada 

mahasiswa akuntansi universitas katolik soegijapranata dan universitas diponegoro berada pada 

kategori sedang yakni sebesar 4,142 termasuk kategori besar.  

Hasil penelitian diatas jika dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tikollah et al. (2006) dan penelitian yang dilakukan oleh 

Oktawulandari (2015) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

perilaku etis. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lucyanda dan 

Endro (2012) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap perilaku 

etis mahasiswa.  

Hipotesis 3 pada penelitian ini berbunyi bahwa perempuan cenderung lebih berperilaku 

etis. Tetapi hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk variabel gender terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi di tolak karena tidak memenuhi kriteria penerimaan hipotesis, dibuktikan 

dari nilai t-hitung < t-tabel meskipun memiliki nilai koefisien beta positif.  Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perempuan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa 

akuntansi. Alasan perempuan tidak berpengaruh terhadap perilaku etis dapat dilihat dari tabel 4.18 

pada kolom jenis kelamin perempuan. 
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Hal ini dikarenakan perempuan kurang untuk mengenali emosi, mengelola emosi dimana 

perempuan lebih mudah emosi dan tidak bisa mengontrol emosinya sehingga menimbulkan 

perilaku yang tidak etis, karena esensi manusia adalah sosially created yaitu tergantung lingkungan 

dimana ia berada. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lucyanda dan 

Endro (2012) serta Titaresmi (2018) yang menyatakan bahwa Gender tidak berpengaruh terhadap 

perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Yovita dan Rahmawati (2016), Febrianti (2010) dan Afriani (2019) yang menyatakan bahwa 

Gender berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 

Hipotesis 4 pada penelitian ini berbunyi bahwa ethical sensitivity berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Tetapi hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk 

variabel ethical sensitivity terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi di tolak, dimana nilai t-

hitung < t-tabel serta memiliki nilai koefisien beta negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ethical 

sensitivity tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi.  

Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa dengan ethical sensitivity yang tinggi belum tentu 

dapat berperilaku etis, begitu juga sebaliknya mahasiswa dengan ethical sensitivity yang rendah 

belum tentu semua berperilaku tidak etis. Alasan lain hipotesis ditolak karena terlalu seringnya 

mahasiswa gagal dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diminta dan kebijakan 

menggunakan jam kuliah untuk kepentingan pribadi, selain itu susahnya mahasiswa dalam 

mengidentifikasi suatu keadaan yang etis, sehingga mahasiswa tidak dapat mengambil keputusan 

yang etis.  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yovita 

dan Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa ethical sensitivity berpengaruh terhadap perilaku 

etis. 

Hipotesis 5 pada penelitian ini berbunyi bahwa internal locus of control berpengaruh positif 

terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk 

internal locus of control terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi diterima, dimana nilai t-hitung 

> t-tabel serta memiliki nilai koefisien beta positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa internal locus 

of control berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 

Semakin tinggi internal locus of control maka semakin baik perilaku etisnya. Seseorang 

yang memiliki internal locus of control maka akan selalu mengacu bahwa hasil yang diperoleh di 

dapat dari usaha serta kerja keras yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Hal ini menunjukan bahwa 
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mahasiswa yang memiliki internal locus of control mereka yakin bahwa sesuatu peristiwa selalu 

berada pada rentang kendali dan kemungkinan akan bersikap etis dan bertindak lebih etis, objektif 

serta independen. Locus of control internal pada mahasiswa yang semakin kuat, maka sikap dan 

perilaku individunya semakin etis, karena dengan locus of control internal yang meliputi usaha, 

kerja keras, memiliki inisiatif yang tinggi, selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin, bisa 

memberikan dukungan yang besar terhadap keputusan etis maupun terhadap tindakan perilaku 

etisnya. Mahasiswa diharapkan bisa semakin bertanggung jawab dalam aktivitasnya, semakin bisa 

menunjukan komitmennya dalam berperilaku, semakin objektif dan independen dalam 

menghadapi konflik kepentingannya dan semakin berusaha keras untuk meningkatkan 

kompetensinya. Locus of control internal berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi 

Universitas Katolik dan Universitas Diponegoro, hal ini didukung pada analisis statistik deskriptif 

yang menunjukan skor sebesar 4,116 yang termasuk dalam kategori tinggi yang menunjukan 

bahwa peran mahasiswa lebih mengacu pada internal locus of controlnya pada sikap dan perilaku 

etis mahasiswa hal itu sangat diperlukan karena hal ini penting bagi peningkatan sikap dan perilaku 

etis mahasiswa akuntansi.  

Hal ini didukung oleh penelitian Febriyanti (2010) yang menunjukan bahwa internal locus 

of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selin itu 

peneliti yang dilakukan oleh Yovita dan Rahmawati (2016) menunjukan hasil bahwa locus of 

control berpengaruh terhadap perilaku etis serta menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki 

locus of control yang baik maka mahasiswa tersebut mampu mengendalikan peristiwa baik 

peristiwa baik maupun buruk. Hal ini tidak mendukung penelitian dari Afriani (2019) dan 

Lucyanda dan Endro (2012) yang menunjukan bahwa locus of control tidak berpengaruh terhadap 

perilaku etis mahasiswa akuntansi. 

Hipotesis 6 pada penelitian ini berbunyi bahwa pemahaman kode etik profesi akuntan 

berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan untuk variabel pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa 

akuntansi diterima, dimana nilai t-hitung > t-tabel serta memiliki nilai koefisien beta positif. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh positif terhadap 

perilaku etis mahasiswa akuntansi. 
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 Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Semakin tinggi pemahaman kode etik profesi 

akuntan maka semakin baik perilaku etisnya. Pemahaman kode etik profesi akuntan dapat 

meningkatkan nilai moral dan etika. Kode etik meliputi delapan (8) prinsip yaitu pertama dapat 

bertanggung jawab atas profesinya, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, kompetensi dan 

kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Mahasiswa 

akuntansi yang mampu dalam memahami kode etik profesi akuntan akan membantu mereka dalam 

menyikapi kondisi serta situasi di dalam dunia kerja yang membutuhkan pertimbangan etis. 

Statistik deskriptif menunjukan skor sebesar 4,592 yang termasuk kedalam kategori tinggi yang 

menunjukan bahwa mahasiswa yang memahami kode etik profesi akuntan dapat memahami hal-

hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu profesi, terutama mahasiswa yang nantinya 

akan menjadi calon akuntan masa depan.  

Hal ini mendukung penelitian Yovita dan Rahmawati (2016) yang menunjukan hasil bahwa 

pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi 

dan menyimpulkan bahwa individu yang mendapatkan pemahaman yang baik maka akan lebih 

memahami hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh suatu profesi saat akan menjadi calon 

akuntan masa depan. Selain itu penelitian Afriani (2019) menunjukan bahwa pemahaman kode 

etik profesi akuntan berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. 
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