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 BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa program studi S1 Akuntansi Angkatan 

2018-2021 yang diasumsikan sebagai calon akuntan di masa depan. Penelitian ini 

membutuhkan responden sebesar 388 mahasiswa, dan untuk memperoleh data yang 

diperlukan maka penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk google form yang 

didistribusikan secara online melalui group chat maupun personal chat.  

Adapun 388 responden yang dibutuhkan dari 13 Universitas yang ada di Kota 

Semarang, diantaranya:  

Tabel 4.1 

Penyebaran Kuesioner 

 

Sumber: Lampiran 3 

Kuesioner dibagikan kepada 970 calon responden dan yang kembali dengan terisi 

sebanyak 372 responden serta sebanyak 22 responden merupakan kelebihan dari 

No Universitas 
Target 

minimal 

Kuesioner 

yang 

disebar 

Yang 

diperoleh 

Yang 

digunakan 

1 Universitas Diponegoro 40 

970 

50 40 

2 Universitas Negeri Semarang 36 27 27 

3 Universitas Islam Sultan Agung 44 23 23 

4 
Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang 16 12 12 

5 
Universitas Katolik 

Soegijapranata 63 71 63 

6 Universitas Semarang 75 76 75 

7 Universitas Pandanaran 3 1 1 

8 
Universitas Muhammadiyah 

Semarang 17 15 15 

9 Universitas Wahid Hasyim 17 17 17 

10 Universitas Stikubank 33 35 33 

11 Universitas Dian Nuswantoro 38 39 38 

12 Universitas Aki 5 5 5 

13 
Universitas Nasional Karangturi 

Semarang 1 1 1 

  Total 388 372 350 
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Universitas yang telah mencapai target minimum, maka data yang dapat diolah hanya 

data yang berasal dari 350 responden. 

 

Adapun gambaran umum identitas respoden yang diperoleh adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Identitas Responden 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1 Usia     
 17 tahun 2 0,6% 
 18 tahun 32 9% 
 19 tahun 72 21% 
 20 tahun 105 30% 
 21 tahun 112 32% 
 22 tahun 21 6% 
 23 tahun  4 1,1% 
 28 tahun 1 0,3% 
 29 tahun 1 0,3% 

2 Jenis Kelamin     
 P 275 79% 
 L 75 21% 

3 Angkatan     
 2018 139 40% 
 2019 80 23% 
 2020 92 26% 
 2021 39 11% 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel gambaran umum identitas responden, maka dapat diketahui 

bahwa pada penelitian ini terdapat responden yang berusia 18 tahun – 29 tahun. 350 

responden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan juga responden merupakan 

mahasiswa program studi S1 Akuntansi angkatan   2018 – 2021. 

4.2 HASIL ANALISIS DATA 

4.2.1 Hasil Uji Validitas  

Uji Validitas Product Momen Pearson Correlation digunakan untuk 

mengetahui bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan untuk 

mengukur target yang diinginkan. Untuk menentukan valid atau tidaknya 

pertanyaan, maka dapat membandingkan r tabel dengan r hitung. Dengan 350 
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responden dan taraf signifikansi 0,05 maka menghasilkan r tabel 0,105, sehingga 

apabila r hitung > 0,105 maka pertanyaan dalam kuesioner dapat dikategorikan 

valid. Jika r hitung < 0,105 maka pertanyaan dalam kuesioner dapat dikategorikan 

tidak valid.    

4.2.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kepribadian Narsis 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Pertama Variabel Kepribadian Narsis 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

item 1 0,415 0,105 VALID 

item 2 0,163 0,105 VALID 

item 3 0,334 0,105 VALID 

item 4 0,278 0,105 VALID 

item 5 0,366 0,105 VALID 

item 6 0,340 0,105 VALID 

item 7 0,180 0,105 VALID 

item 8 0,168 0,105 VALID 

item 9 0,394 0,105 VALID 

item 10 0,527 0,105 VALID 

item 11 0,527 0,105 VALID 

item 12 0,411 0,105 VALID 

item 13 0,315 0,105 VALID 

item 14 0,233 0,105 VALID 

item 15 0,202 0,105 VALID 

item 16 0,301 0,105 VALID 

item 17 0,220 0,105 VALID 

item 18 0,285 0,105 VALID 

item 19 0,303 0,105 VALID 

item 20 0,227 0,105 VALID 

item 21 0,429 0,105 VALID 

item 22 0,099 0,105 TIDAK VALID 

item 23 0,255 0,105 VALID 

item 24 0,094 0,105 TIDAK VALID 

item 25 0,318 0,105 VALID 

item 26 0,274 0,105 VALID 

item 27 0,476 0,105 VALID 

item 28 0,210 0,105 VALID 

item 29 0,222 0,105 VALID 

item 30 0,459 0,105 VALID 

item 31 0,353 0,105 VALID 

item 32 0,278 0,105 VALID 

item 33 0,549 0,105 VALID 
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item 34 0,415 0,105 VALID 

item 35 0,304 0,105 VALID 

item 36 0,384 0,105 VALID 

item 37 0,295 0,105 VALID 

item 38 0,232 0,105 VALID 

item 39 0,401 0,105 VALID 

item 40 0,367 0,105 VALID 

Sumber: Lampiran 4 

Uji validitas pertama variabel kepribadian narsis menghasilkan 

38 item valid dan 2 item tidak valid yang diantaranya adalah item 22 dan 

24 karena r hitung lebih kecil dari pada r tabel. Item 22 dan item 24 akan 

dibuang dan kemudian dilakukan kembali uji validitas yang kedua untuk 

variabel kepribadian narsis. 

Adapun hasil uji validitas kedua variabel kepribadian narsis 

adalah sebagai berikut: 

   Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kedua Variabel Kepribadian Narsis 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

item 1 0,411 0,105 VALID 

item 2 0,17 0,105 VALID 

item 3 0,331 0,105 VALID 

item 4 0,278 0,105 VALID 

item 5 0,373 0,105 VALID 

item 6 0,343 0,105 VALID 

item 7 0,179 0,105 VALID 

item 8 0,182 0,105 VALID 

item 9 0,394 0,105 VALID 

item 10 0,536 0,105 VALID 

item 11 0,513 0,105 VALID 

item 12 0,410 0,105 VALID 

item 13 0,314 0,105 VALID 

item 14 0,223 0,105 VALID 

item 15 0,212 0,105 VALID 

item 16 0,294 0,105 VALID 

item 17 0,222 0,105 VALID 

item 18 0,295 0,105 VALID 

item 19 0,310 0,105 VALID 

item 20 0,234 0,105 VALID 

item 21 0,415 0,105 VALID 

item 23 0,251 0,105 VALID 

item 25 0,315 0,105 VALID 



34 
 

 

item 26 0,286 0,105 VALID 

item 27 0,482 0,105 VALID 

item 28 0,218 0,105 VALID 

item 29 0,218 0,105 VALID 

item 30 0,461 0,105 VALID 

item 31 0,364 0,105 VALID 

item 32 0,276 0,105 VALID 

item 33 0,555 0,105 VALID 

item 34 0,418 0,105 VALID 

item 35 0,304 0,105 VALID 

item 36 0,381 0,105 VALID 

item 37 0,299 0,105 VALID 

item 38 0,228 0,105 VALID 

item 39 0,395 0,105 VALID 

item 40 0,384 0,105 VALID 

Sumber: Lampiran 4 

Hasil uji validitas kedua variabel kepribadian narsis dengan 

membuang item 22 dan item 24, menghasilkan seluruh item yang dapat 

dinyatakan valid.  

4.2.1.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepribadian Psikopat 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Pertama Variabel Kepribadian Psikopat 

  

   

 

 

 

Sumber: Lampiran 4 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

item 1 0,508 0,105 VALID 

item 2 0,614 0,105 VALID 

item 3 0,614 0,105 VALID 

item 4 0,529 0,105 VALID 

item 5 0,469 0,105 VALID 

item 6 0,575 0,105 VALID 

item 7 0,232 0,105 VALID 

item 8 0,439 0,105 VALID 

item 9 0,611 0,105 VALID 

item 10 0,563 0,105 VALID 

item 11 0,664 0,105 VALID 

item 12 0,576 0,105 VALID 

item 13 0,549 0,105 VALID 

item 14 0,563 0,105 VALID 

item 15 0,51 0,105 VALID 
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Uji validitas variabel kepribadian psikopat menghasilkan r hitung 

yang lebih besar dari r tabel untuk seluruh item pernyataan, sehingga 

seluruh item pernyataan dapat dinyatakan valid. 

4.2.1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Tidak Etis yang Bermanfaat Secara 

Ekonomi  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Pertama Variabel Perilaku Tidak Etis yang 

Bermanfaat Secara Ekonomi 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

item 1 0,683 0,105 VALID 

item 2 0,745 0,105 VALID 

item 3 0,742 0,105 VALID 

item 4 0,698 0,105 VALID 

item 5 0,733 0,105 VALID 

item 6 0,499 0,105 VALID 

item 7 0,707 0,105 VALID 

 Sumber: Lampiran 4 

Uji validitas variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi menghasilkan r hitung yang lebih besar dari r tabel untuk 

seluruh item pernyataan, sehingga seluruh item pernyataan dapat 

dinyatakan valid. 

4.2.1.4 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Tidak Etis yang Bermanfaat Secara 

Non Ekonomi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Pertama Variabel Perilaku Tidak Etis yang 

Bermanfaat Secara Non Ekonomi 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

item 1 0,838 0,105 VALID 

item 2 0,846 0,105 VALID 

Sumber: Lampiran 4 

Uji validitas variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

non ekonomi menghasilkan r hitung yang lebih besar dari r tabel untuk 

seluruh item pernyataan, sehingga seluruh item pernyataan dapat 

dinyatakan valid. 
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4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas Alpha Cronbach’s digunakan untuk mengetahui bahwa 

setiap item pernyataan dapat diandalkan karena dapat digunakan untuk mengukur 

dengan akurat dan konsisten.  

Reliabilitas variabel dapat dikategorikan sebagai berikut (Khaenifasari, 

2021): 

Reliabilitas sempurna = nilai Cronbach alpha > 0,9  

Reliabilitas tinggi = nilai Cronbach alpha 0,7 – 0,9 

Reliabilitas moderat = nilai Cronbach alpha 0,5 – 0,7 

Reliabilitas rendah = nilai Cronbach alpha < 0,5 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas  

Sumber: Lampiran 4 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka dapat diketahui bahwa variabel 

kepribadian narsis, variabel kepribadian psikopat, dan variabel perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara ekonomi memiliki reliabilitas tinggi karena hasil 

Cronbach’s alpha kisaran 0,7 – 0,9, sedangkan variabel perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara non ekonomi memiliki reliabilitas moderat karena hasil 

Cronbach’s alpha kisaran 0,5 – 0,7.  

4.2.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif  

No Variabel 
Kisaran 
teoritis 

Kisaran 
aktual 

Rata-
rata 

Rentang Skala 
Kategori 

Rendah Sedang Tinggi 

1 
Kepribadian 
narsis 

0 – 38   0 – 30  12,68 0 – 12,67 12,68 – 25,35 25,36 - 38 Sedang 

No Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

1 Kepribadian narsis 0,779 Reliabilitas tinggi 

2 Kepribadian psikopat 0,822 Reliabilitas tinggi 

3 
Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi 
0,805 Reliabilitas tinggi 

4 
Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara non ekonomi 
0,588 

Reliabilitas 

moderat 
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2 
Kepribadian 
psikopat 

15 – 60  17 – 60   32,78 15 – 30  30 – 45  45 – 60  Sedang 

3 

Perilaku 
tidak etis 
yang 
bermanfaat 
secara 
ekonomi 

7 – 35  7 – 35  15,08 7 – 16,33 16,34 – 32,67 32,68 – 35  Rendah 

4 

Perilaku 
tidak etis 
yang 
bermanfaat 
secara non 
ekonomi 

2 – 10   2 – 10   4,61 2 – 4,67 4,68 – 7,35 7,36 – 10  Rendah 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.9 menjelaskan hasil dari statistik deskriptif setiap variabel. Pada 

variabel kepribadian narsis menggunakan 38 item pernyataan, dan setiap 

pernyataan narsis memiliki nilai 1 dan pernyataan non narsis memiliki nilai 0 

sehingga secara teoritis nilai yang akan diperoleh setiap responden ada di antara 

0 – 38, kisaran aktual yang diperoleh sebesar 0 – 30 dengan rata-rata 12,68. Rata-

rata variabel kepribadian narsis sebesar 12,68 dan dapat digolongkan pada 

kategori sedang karena berkisar 12,68 – 25,35. 

Variabel kepribadian psikopat menggunakan 15 item pernyataan, dan 

penilaiannya menggunakan skala likert 1 – 4, kisaran aktual yang diperoleh 

sebesar 17 – 60 dengan rata-rata 32,78. Rata-rata variabel kepribadian psikopat 

sebesar 32,78 dan dapat digolongkan pada kategori sedang karena berkisar 30 – 

45. 

Variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi 

menggunakan 7 item pernyataan, dan penilaiannya menggunakan skala likert 1-5 

dan dalam hal ini kisaran aktual yang diperoleh 7 – 35 dengan rata-rata 15,08. 

Rata-rata variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi sebesar 

15,08 dan dapat digolongkan pada kategori rendah karena berkisar 7 - 16,33. 

Variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi 

menggunakan 2 item pernyataan, dan penilaiannya menggunakan skala likert 1-5 

dan dalam hal ini kisaran aktual 2 – 10 dengan rata-rata 4,61. Rata-rata variabel 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi sebesar 4,61 dan dapat 

digolongkan pada kategori rendah karena berkisar 2 – 4,67.  
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4.2.4 Compare Means 

Compare mean bertujuan untuk mengetahui gambaran dari setiap variabel 

terhadap identitas mahasiswa dengan melihat nilai rata-rata variabel. Adapun 

identitas responden adalah usia, jenis kelamin, asal universitas, dan angkatan 

mahasiswa.  

4.2.4.1 Variabel dan Usia 

Tabel 4.10 

Compare Means Variabel dan Usia 

Keterangan 
Kepribadian 

Narsis 
Kepribadian 

Psikopat 

Perilaku Tidak 
Etis yang 

Bermanfaat 
secara 

Ekonomi  

Perilaku 
Tidak Etis 

yang 
Bermanfaat 
secara Non 

Ekonomi  

Usia 

17 thn 16,5 30,5 12 2,5 

18 thn 12,28 32,69 14,78 5,19 

19 thn 12,04 32,75 13,74 4,39 

20 thn 12,56 32,42 14,96 4,51 

21 thn 12,94 32,72 16,03 4,79 

22 thn 12,95 34,48 15,9 4,48 

23 thn 16 35,25 16,5 3,5 

28 thn 25 33 14 6 

29 thn 15 40 12 3 

Sig 0,305 0,918 0,225 0,384 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel compare mean di atas, dapat diketahui bahwa  

nilai sig yang diperoleh yaitu 0,305; 0,918; 0,225; 0,384 yang mana lebih 

besar dari 0,05, sehingga faktor usia tidak memberikan perbedaan yang 

signifikan terhadap variabel kepribadian narsis, kepribadian psikopat, 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi, dan perilaku tidak 

etis yang bermanfaat secara non ekonomi. 

4.2.4.2 Variabel dan Jenis Kelamin 

Tabel 4.11 

Compare Means Variabel dan Jenis Kelamin 

Keterangan 
Kepribadian 

Narsis 
Kepribadian 

Psikopat 

Perilaku 
Tidak Etis 

yang 
Bermanfaat 

Perilaku 
Tidak Etis 

yang 
Bermanfaat 
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secara 
Ekonomi  

secara Non 
Ekonomi  

Jenis Kelamin 
P 12,23 32,11 14,5 4,43 

L 14,31 35,24 17,21 5,31 

Sig 0,003 0,001 0 0,001 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel compare mean di atas, dapat diketahui bahwa  

nilai sig yang diperoleh yaitu 0,003; 0,001; 0; 0,001 yang mana lebih 

kecil dari 0,05, sehingga faktor jenis kelamin memberikan perbedaan 

yang signifikan terhadap variabel kepribadian narsis, kepribadian 

psikopat, perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi, dan 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi.  

Berdasarkan nilai mean, pada responden berjenis kelamin laki-

laki lebih tinggi tingkat kepribadian narsis, kepribadian psikopat, 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi, dan perilaku tidak 

etis yang bermanfaat secara non ekonomi dari pada responden yang 

berjenis kelamin perempuan. 

4.2.4.3 Variabel dan Asal Universitas 

Tabel 4.12 

Compare Means Variabel dan Asal Universitas 

Keterangan 
Kepribadian 

Narsis 
Kepribadian 

Psikopat 

Perilaku 
Tidak Etis 

yang 
Bermanfaat 

secara 
Ekonomi 

Perilaku 
Tidak Etis 

yang 
Bermanfaat 
secara Non 

Ekonomi 

Asal 
Universitas 

UNTAG 13,83 35,75 15,91 5 

UNAKI 12,20 30 14 5 

UDINUS 14,79 33,92 15,47 5,15 

UNDIP 12,45 31,7 14,95 4,37 

UNISULA 12,43 32,17 14,78 4,73 

UNIKA 12,13 33,44 15,39 4,47 

UNIMUS 11,87 32,73 15 4,2 

UNKARTUR 10 42 7 6 

UNNES 11,56 31,07 14,22 4 

UNPAND 8 27 12 4 

USM 12,49 31,81 14,09 4,57 

UNISBANK 13,76 35,67 17,33 5,12 

UNWAHAS 11,82 31 15,35 4,41 

Sig 0,487 0,123 0,354 0,665 
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Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel compare mean di atas, dapat diketahui bahwa  

nilai sig yang diperoleh yaitu 0,487; 0,123; 0,354; 0,665 yang mana lebih 

besar dari 0,05, sehingga faktor asal universitas tidak memberikan 

perbedaan yang signifikan terhadap variabel kepribadian narsis, 

kepribadian psikopat, perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi, dan perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi. 

4.2.4.4 Variabel dan Angkatan 

Tabel 4.13 

Compare Means Variabel dan Angkatan Mahasiswa 

Keterangan 
Kepribadian 
Narsis 

Kepribadian 
Psikopat 

Perilaku 
Tidak Etis 
yang 
Bermanfaat 
secara 
Ekonomi  

Perilaku 
Tidak Etis 
yang 
Bermanfaat 
secara Non 
Ekonomi  

Angkatan 
Mahasiswa 

2018 13,28 33,66 16,12 4,73 

2019 11,85 31,77 14,46 4,35 

2020 12,30 32,5 14,43 4,56 

2021 13,10 32,33 14,3 4,84 

Sig 0,231 0,248 0,026 0,526 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan tabel compare mean di atas, dapat diketahui bahwa 

nilai sig yang diperoleh yaitu 0,487; 0,248; 0,526 yang mana lebih besar 

dari 0,05, sehingga faktor asal angkatan tidak memberikan perbedaan 

yang signifikan terhadap variabel kepribadian narsis, kepribadian 

psikopat, perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi. 

Berdasarkan nilai sig 0,026 yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga 

faktor asal angkatan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap 

variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi. 

Berdasarkan nilai mean, dapat diketahui bahwa pada kolom 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi, rata-rata mahasiswa 

yang berasal dari angkatan 2018 lebih tinggi yaitu 16,12 dari pada 

mahasiswa yang berasal dari angkatan 2019, 2020, 2021. Menurut rata-

rata tersebut maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang berasal dari 

angkatan 2018 memiliki tingkat perilaku tidak etis yang bermanfaat 
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secara ekonomi yang lebih tinggi, dari pada mahasiswa yang berasal 

angkatan 2019, 2020, 2021. 

4.2.5 Hasil Uji Regresi 

4.2.5.1 Hipotesis 1  

Gambar 4.1 

Hipotesis 1 

 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Pertama 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa data 

yang telah diperoleh berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Data pada penelitian ini telah diuji normalitasnya dan dapat 

dinyatakan bahwa variabel kepribadian narsis terhadap variabel 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi tidak berdistribusi 

normal, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang 

mana lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, uji normalitas akan 

dilakukan kembali dengan mentransformasikan data. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.14628416 

Most Extreme Differences Absolute .072 

Positive .072 

Negative -.034 

Test Statistic .072 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

Kepribadian narsis 

(X1) 

Perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi (Y1) 



42 
 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas Kedua 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Data pada penelitian ini telah diuji kembali normalitasnya dan 

dapat dinyatakan bahwa variabel kepribadian narsis terhadap variabel 

perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi berdistribusi 

normal, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,200 yang 

mana lebih besar dari 0,05.  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Linearitas 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

linear. Data dapat dikatakan memiliki hubungan linear apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel.  

Data pada penelitian ini telah diuji linearitasnya dan dapat 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan linear di antara variabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .64672610 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .042 

Positive .042 

Negative -.023 

Test Statistic .042 

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

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

SQRT_Y1 * 

SQRT_X1 

Between 

Groups 

(Combined) 13.694 28 .489 1.167 .260 

Linearity 2.282 1 2.282 5.444 .020 

Deviation from 

Linearity 

11.412 27 .423 1.008 .457 

Within Groups 134.559 321 .419   

Total 148.253 349    
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kepribadian narsis dan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,457 

yang mana lebih besar dari 0,05. Selain itu F hitung yang diperoleh 

adalah 1,008 yang lebih kecil dari F tabel (27;321) yaitu 1,521 

Tabel 4.17  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.476 .155  22.411 .000   

SQRT_X1 .102 .044 .124 2.332 .020 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: SQRT_Y1 

Sumber: Lampiran 5 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah adanya 

hubungan yang terjadi korelasi antara variabel kepribadian narsis 

terhadap variabel perilatu tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi. 

Data yang diuji dapat dikatakan bebas multikolinearitas apabila VIF 

lebih kecil dari 10.  

Dalam pengujian multikolinearitas, data yang diperoleh 

menghasilkan VIF 1,000 yang mana lebih kecil dari 10, sehingga data 

dalam penelitian ini dapat dikatakan bebas multikolinearitas atau 

dengan kata lain tidak terdapat korelasi antara variabel kepribadian 

narsis dengan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Pertama 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .262 .096  2.730 .007 

SQRT_X1 .070 .027 .137 2.575 .010 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
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Uji hetereroskedastisitas Glesjer digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan varian dari variabel independen. Data yang 

diuji dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Dalam pengujian heteroskedastisitas, data dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai signifikansi 0,010 yang berarti lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data terindikasi heteroskedastisitas, 

sehingga data perlu ditransform dengan metode first difference dan uji 

heteroskedastisitas akan dilakukan kembali.  

Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang kedua adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.19 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Kedua 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Pengujian heteroskedastisitas kedua setelah ditransform dengan 

metode first difference, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,617 

yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan bebas 

dari heteroskedastisitas.  

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan tabel model summary yang dihasilkan oleh analisis 

regresi linear sederhana, dapat diketahui seberapa besar pengaruh 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .734 .032  23.028 .000 

d_X1 -.014 .029 -.027 -.501 .617 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .109a .012 .009 .94648 

a. Predictors: (Constant), d_X1 
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variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai 

koefisien determinasi (R Square). Nilai R Square dalam tabel di atas 

menunjukkan hasil 0,012 yang berarti variabel kepribadian narsis dapat 

menjelaskan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi hanya sebesar 1,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-

variabel lain.  

Tabel 4.21 

Hasil Uji T 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (Setiawan et al., 2017). 

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% dan tingkat 

signifikansi T tabel (one tailed) yang digunakan 5% dengan df 348 

adalah 1,649. 

Jika nilai (Sig.) lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar 

dari 1,649 maka HA dinyatakan diterima dan H0 ditolak. Analisis 

regresi linear untuk hipotesis 1 dalam penelitian ini menghasilkan nilai 

(Sig.) 0,021 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 2,041 yang 

berarti lebih besar dari 1,649, sehingga HA dinyatakan diterima dan H0 

ditolak. Adapun HA dalam hipotesis 1 adalah kepribadian narsis 

berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dan H0 dalam hipotesis 1 adalah kepribadian narsis 

berpengaruh negatif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi.  

Dari tabel hasil uji T dapat diketahui persamaan yang dihasilkan 

dari analisis regresi linear. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa 

uji regresi linear menghasilkan rumus persamaan  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .000 .051  .010 .992 

d_X1 .093 .046 .109 2.041 .042 

a. Dependent Variable: d_Y1 
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Y1 = 0,000 + 0,093 X1 

yang mana Y1 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dan X1 adalah kepribadian narsis.  

4.2.5.2 Hipotesis 2 

Gambar 4.2 

Hipotesis 2 

 

 

 

 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Normalitas Pertama 

Sumber: Lampiran 5 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa data 

yang telah diperoleh berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Data pada penelitian ini telah diuji normalitasnya dan dapat 

dinyatakan bahwa variabel kepribadian narsis terhadap variabel perilaku 

tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi tidak berdistribusi 

normal, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 yang mana 

lebih kecil dari 0,05, sehingga perlu dilakukan uji normalitas kedua 

dengan menghilangkan outlier dan menghasilkan hasil uji normalitas 

yang kedua adalah sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.05830909 

Most Extreme Differences Absolute .071 

Positive .071 

Negative -.049 

Test Statistic .071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

Kepribadian 

narsis (X1) 

Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara non 

ekonomi (Y2) 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji Normalitas Kedua 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Pada hasil uji normalitas kedua dengan menghilangkan outlier 

dan menggunakan nilai Sig. Monte Carlo menghasilkan nilai 

signifikansi 0,073 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dalam uji 

normalitas kedua dapat dikatakan bahwa variabel kepribadian narsis 

terhadap variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi berdistribusi normal. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Linearitas 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 348 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.05846091 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negative -.047 

Test Statistic .068 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

Monte Carlo Sig. 

(2-tailed) 

Sig. .073d 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.066 

Upper 

Bound 

.080 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Y2 * 

X1 

Between 

Groups 

(Combined) 178.021 27 6.593 1.553 .042 

Linearity 65.983 1 65.983 15.545 .000 

Deviation from 

Linearity 

112.038 26 4.309 1.015 .447 

Within Groups 1362.529 321 4.245   

Total 1540.550 348    
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Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

linear. Data dapat dikatakan memiliki hubungan linear apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel.  

Data pada penelitian ini telah diuji linearitasnya dan dapat 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan linear di antara variabel 

kepribadian narsis dan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara non ekonomi, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 

0,447 yang mana lebih besar dari 0,05. Selain itu F hitung yang 

diperoleh adalah 1,015 yang lebih kecil dari F tabel 27;321) yaitu 1,521. 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah adanya 

hubungan yang terjadi korelasi antara variabel kepribadian narsis 

terhadap variabel perilatu tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi. Data yang diuji dapat dikatakan bebas multikolinearitas 

apabila VIF lebih kecil dari 10.  

Dalam pengujian multikolinearitas, data yang diperoleh 

menghasilkan VIF 1,000 yang mana lebih kecil dari 10, sehingga data 

dalam penelitian ini dapat dikatakan bebas multikolinearitas atau dengan 

kata lain tidak terdapat korelasi antara variabel kepribadian narsis 

dengan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non ekonomi. 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.582 .285  12.588 .000   

X1 .082 .021 .207 3.940 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y2 
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Tabel 4.26 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Pertama 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji hetereroskedastisitas Glesjer digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan varian dari variabel independen. Data yang 

diuji dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Dalam pengujian heteroskedastisitas, data dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa data terindikasi heteroskedastisitas, sehingga 

data perlu ditransform dengan metode first difference dan uji 

heteroskedastisitas akan dilakukan kembali.  

Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang kedua adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 4.27 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Kedua 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.274 .095  23.917 .000 

d_X1 -.006 .013 -.024 -.449 .654 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

Sumber: Lampiran 5 

Pengujian heteroskedastisitas kedua setelah ditransform dengan 

metode first difference, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,654 

yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan bebas 

dari heteroskedastisitas. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.235 .160  7.714 .000 

X1 .036 .012 .163 3.075 .002 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
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Tabel 4.28 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan tabel model summary yang dihasilkan oleh analisis 

regresi linear sederhana, dapat diketahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai 

koefisien determinasi (R Square). Nilai R Square dalam tabel di atas 

menunjukkan hasil 0,029 yang berarti variabel kepribadian narsis dapat 

menjelaskan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi hanya sebesar 2,9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-

variabel lain.  

Tabel 4.29 

Hasil Uji T 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (Setiawan et al., 2017). Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% dan tingkat signifikansi T 

tabel (one tailed) yang digunakan  5% dengan df 348 adalah 1,649. 

Jika nilai (Sig.) lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar 

dari 1,649 maka HA dinyatakan diterima dan H0 ditolak. Analisis 

regresi linear untuk hipotesis 2 dalam penelitian ini menghasilkan nilai 

(Sig.) 0,0005 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 3,209 yang 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .170a .029 .026 2.88959 

a. Predictors: (Constant), d_X1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.005 .155  -.035 .972 

d_X1 .068 .021 .170 3.209 .001 

a. Dependent Variable: d_Y2 
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berarti lebih besar dari 1,649, sehingga HA dinyatakan diterima dan H0 

ditolak. Adapun HA dalam hipotesis 2 adalah kepribadian narsis 

berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi dan H0 dalam hipotesis 2 adalah kepribadian narsis 

berpengaruh negatif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi. 

Dari tabel hasil uji T dapat diketahui persamaan yang dihasilkan 

dari analisis regresi linear. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa uji 

regresi linear menghasilkan rumus persamaan  

Y2 = -0,005 + 0,68 X1 

yang mana Y2 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi dan X1 adalah kepribadian narsis. 

4.2.5.3 Hipotesis 3 

Gambar 4.3 

Hipotesis 3 

 

 

 

Tabel 4.30 

Hasil Uji Normalitas Pertama 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.44128241 

Most Extreme Differences Absolute .055 

Positive .055 

Negative -.030 

Test Statistic .055 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014c 

Kepribadian psikopat (X2) 

Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi 

(Y1) 
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yang telah diperoleh berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Data pada penelitian ini telah diuji normalitasnya dan dapat dinyatakan 

bahwa variabel kepribadian psikopat terhadap variabel perilaku tidak 

etis yang bermanfaat secara ekonomi tidak berdistribusi normal, karena 

nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,014 yang mana lebih kecil dari 

0,05, sehingga perlu dilakukan uji normalitas kedua dengan melakukan 

transform dan menghasilkan hasil uji normalitas yang kedua adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.31 

Hasil Uji Normalitas Kedua 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Pada hasil uji normalitas kedua dengan melakukan transform 

dan menghasilkan nilai signifikansi 0,200 yang mana lebih besar dari 

0,05, sehingga dalam uji normalitas kedua dapat dikatakan bahwa 

variabel kepribadian psikopat terhadap variabel perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi berdistribusi normal. 

Tabel 4.32 

Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

SQRT_Y1 * 

SQRT_X2 

Between 

Groups 

(Combined) 51.171 35 1.462 4.729 .000 

Linearity 36.985 1 36.985 119.624 .000 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .56464024 

Most Extreme Differences Absolute .024 

Positive .024 

Negative -.024 

Test Statistic .024 

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

Linearity 

14.186 34 .417 1.350 .099 

Within Groups 97.082 314 .309   

Total 148.253 349    

Sumber: Lampiran 5 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

linear. Data dapat dikatakan memiliki hubungan linear apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel.  

Data pada penelitian ini telah diuji linearitasnya dan dapat 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan linear di antara variabel 

kepribadian psikopat dan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,099 

yang mana lebih besar dari 0,05. Selain itu F hitung yang diperoleh 

adalah 1,350 yang lebih kecil dari F tabel 34;314) yaitu 1,467. 

Tabel 4.33 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .734 .289  2.536 .012   

SQRT_X2 .544 .051 .499 10.755 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: SQRT_Y1 

Sumber: Lampiran 5 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah adanya 

hubungan yang terjadi korelasi antara variabel kepribadian psikopat 

terhadap variabel perilatu tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi. 

Data yang diuji dapat dikatakan bebas multikolinearitas apabila VIF 

lebih kecil dari 10.  

Dalam pengujian multikolinearitas, data yang diperoleh 

menghasilkan VIF 1,000 yang mana lebih kecil dari 10, sehingga data 

dalam penelitian ini dapat dikatakan bebas multikolinearitas atau dengan 
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kata lain tidak terdapat korelasi antara variabel kepribadian psikopat 

dengan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi. 

Tabel 4.34 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Pertama 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji hetereroskedastisitas Glesjer digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan varian dari variabel independen. Data yang 

diuji dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Dalam pengujian heteroskedastisitas, data dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa data terindikasi heteroskedastisitas, sehingga 

data perlu ditransform dengan metode first difference dan uji 

heteroskedastisitas akan dilakukan kembali.  

Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang kedua adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.35 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Kedua 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .650 .028  23.052 .000 

d_X2 .002 .003 .029 .536 .593 

a. Dependent Variable: ABS_RES9 

Sumber: Lampiran 5 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.100 .175  -.568 .570 

SQRT_X2 .096 .031 .165 3.126 .002 

a. Dependent Variable: ABS_RES8 



55 
 

 

55 
 

Pengujian heteroskedastisitas kedua setelah ditransform dengan 

metode first difference, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,593 

yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan bebas 

dari heteroskedastisitas. 

Tabel 4.36 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan tabel model summary uji regresi linear 

menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,226, berarti variabel 

kepribadian psikopat dapat menjelaskan variabel perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi hanya sebesar 22,6% dan sisanya dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain. 

Tabel 4.37 

Hasil Uji T  

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (Setiawan et al., 2017). Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% dan tingkat signifikansi T 

tabel (one tailed) yang digunakan 5% dengan df 348 adalah 1,649. 

Jika nilai (Sig.) lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar 

dari 1,649 maka HA dinyatakan diterima dan H0 ditolak. Analisis 

regresi linear untuk hipotesis 3 dalam penelitian ini menghasilkan nilai 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .475a .226 .223 .83790 

a. Predictors: (Constant), d_X2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.001 .045  -.019 .985 

d_X2 .047 .005 .475 10.054 .000 

a. Dependent Variable: d_Y1 
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(Sig.) 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 10,054 yang 

berarti lebih besar dari 1,649, sehingga HA dinyatakan diterima dan H0 

ditolak. Adapun HA dalam hipotesis 3 adalah kepribadian psikopat 

berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dan H0 dalam hipotesis 3 adalah kepribadian psikopat 

berpengaruh negatif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi.  

Dari tabel hasil uji T dapat diketahui persamaan yang dihasilkan 

dari analisis regresi linear. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa uji 

regresi linear menghasilkan rumus persamaan: 

 Y1 = -0,001 + 0,047 X2  

yang mana Y1 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dan X2 adalah kepribadian psikopat. 

  

4.2.5.4 Hipotesis 4 

Gambar 4.4 

Hipotesis 4 

 

 

 

Tabel 4.38 

Hasil Uji Normalitas Pertama 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 350 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.87216256 

Most Extreme Differences Absolute .054 

Positive .054 

Negative -.033 

Test Statistic .054 

Kepribadian 

psikopat (X2) 

Perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara non ekonomi 

(Y2) 
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Sumber: Lampiran 5 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa data 

yang telah diperoleh berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 

Data pada penelitian ini telah diuji normalitasnya dan dapat dinyatakan 

bahwa variabel kepribadian psikopat terhadap variabel perilaku tidak 

etis yang bermanfaat secara non ekonomi tidak berdistribusi normal, 

karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,015 yang mana lebih 

kecil dari 0,05, sehingga perlu dilakukan uji normalitas kedua dengan 

menghilangkan outlier dan menghasilkan hasil uji normalitas yang 

kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.39 

Hasil Uji Normalitas Kedua 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Pada hasil uji normalitas kedua dengan menghilangkan outlier 

dan menggunakan nilai Sig. Monte Carlo menghasilkan nilai 

signifikansi 0,294 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dalam uji 

Asymp. Sig. (2-tailed) .015c 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 343 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.87987451 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .052 

Positive .052 

Negative -.037 

Test Statistic .052 

Asymp. Sig. (2-tailed) .024c 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. .294d 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

.283 

Upper 

Bound 

.306 
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normalitas kedua dapat dikatakan bahwa variabel kepribadian psikopat 

terhadap variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi berdistribusi normal. 

Tabel 4.40 

Hasil Uji Linearitas 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

linear. Data dapat dikatakan memiliki hubungan linear apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel.  

Data pada penelitian ini telah diuji linearitasnya dan dapat 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan linear di antara variabel 

kepribadian psikopat dan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara non ekonomi, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 

0,063 yang mana lebih besar dari 0,05. Selain itu F hitung yang 

diperoleh adalah 1,454 yang lebih kecil dari F tabel (34;314) yaitu 1,496. 

Tabel 4.41 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Y2 * 

X2 

Between 

Groups 

(Combined) 408.745 31 13.185 3.869 .000 

Linearity 260.038 1 260.038 76.302 .000 

Deviation from 

Linearity 

148.707 30 4.957 1.454 .063 

Within Groups 1059.896 311 3.408   

Total 1468.641 342    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .099 .530  .186 .852   

X2 .138 .016 .421 8.566 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y2 
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Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah adanya 

hubungan yang terjadi korelasi antara variabel kepribadian psikopat 

terhadap variabel perilatu tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi. Data yang diuji dapat dikatakan bebas multikolinearitas 

apabila VIF lebih kecil dari 10.  

Dalam pengujian multikolinearitas, data yang diperoleh 

menghasilkan VIF 1,000 yang mana lebih kecil dari 10, sehingga data 

dalam penelitian ini dapat dikatakan bebas multikolinearitas atau dengan 

kata lain tidak terdapat korelasi antara variabel kepribadian psikopat 

dengan variabel perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi. 

Tabel 4.42 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Pertama 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Uji hetereroskedastisitas Glesjer digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan varian dari variabel independen. Data yang 

diuji dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Dalam pengujian heteroskedastisitas, data dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data terindikasi heteroskedastisitas, 

sehingga data perlu ditransform dengan metode first difference dan uji 

heteroskedastisitas akan dilakukan kembali.  

Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang kedua adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .538 .298  1.802 .072 

X2 .031 .009 .182 3.418 .001 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
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Tabel 4.43 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Kedua 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Pengujian heteroskedastisitas kedua setelah variabel perilaku 

tidak etis yang bermanfaat secara ekonomi ditransform dengan metode 

first difference, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,427 yang 

mana lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan bebas dari 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.44 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan tabel model summary uji regresi linear 

menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,196, berarti variabel 

kepribadian psikopat dapat menjelaskan variabel perilaku tidak etis yang 

bermanfaat secara ekonomi hanya sebesar 19,6% dan sisanya dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain. 

Tabel 4.45 

Hasil Uji T  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.107 .082  25.827 .000 

d_X2 -.008 .009 -.043 -.796 .427 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

Model Summary 

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

1 .443a .196 .194 2.59644 

a. Predictors: (Constant), d_X2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.009 .140  -.064 .949 

d_X2 .148 .016 .443 9.105 .000 

a. Dependent Variable: d_Y2 
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Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (Setiawan et al., 2017). Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% dan tingkat signifikansi T 

tabel (one tailed) yang digunakan 5% dengan df 348 adalah 1,649. 

Jika nilai (Sig.) lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar 

dari 1,649 maka HA dinyatakan diterima dan H0 ditolak. Analisis 

regresi linear untuk hipotesis 4 dalam penelitian ini menghasilkan nilai 

(Sig.) 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05 dan T hitung 9,105 yang 

berarti lebih besar dari 1,649, sehingga HA dinyatakan diterima dan H0 

ditolak. Adapun HA dalam hipotesis 4 adalah kepribadian psikopat 

berpengaruh positif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi dan H0 dalam hipotesis 4 adalah kepribadian psikopat 

berpengaruh negatif pada perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi.  

Dari tabel hasil uji T dapat diketahui persamaan yang dihasilkan 

dari analisis regresi linear. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa uji 

regresi linear menghasilkan rumus persamaan  

Y2 = -0,009 + 0,148 X2  

yang mana Y2 adalah perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi dan X2 adalah kepribadian psikopat. 

4.3 PEMBAHASAN 

Hipotesis 1 yaitu kepribadian narsis berpengaruh positif pada perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara ekonomi dinyatakan diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bailey, 2019) dengan hipotesis 

nilai NPI berkorelasi dengan penerimaan perilaku tidak etis yang menguntungkan secara 

ekonomi. Adapun tingkat kepribadian narsis mahasiswa S1 Akuntansi di Semarang 

dengan rata-rata 12,68 tergolong sedang dan tingkat perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara ekonomi dengan rata-rata 15,08 tergolong rendah. Dalam penelitian ini ketika 

seseorang semakin suka berkuasa, suka menampilkan kemampuan untuk menarik 

perhatian, suka untuk menjadi unggul, memiliki kebanggaan yang berlebih atas diri 

sendiri (penampilan, kualitas, kemampuan, prestasi, dll), suka mengambil keuntungan 
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dari seseorang atau kelompok atau situasi tertentu, suka memiliki hak tertentu, dan 

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan sangat yakin pada 

kemampuan diri sendiri, maka perilakunya semakin tidak sesuai dengan etika dan 

memberikan keuntungan bagi diri sendiri.  

Teori psikoanalis dan teori pengembangan moral menjelaskan hipotesis 1 karena 

perilaku manusia yang ditentukan oleh alam bawah sadarnya, dan seorang 

berkepribadian narsis yang haus akan pujian dan perhatian akan memotivasinya dalam 

berperilaku yang dalam hal ini merupakan peran dari Id. Superego juga berperan dalam 

mendeteksi apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Untuk dapat mendeteksi 

apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana realita terjadi 

diperlukan pengenalan terhadap moral. Tingkatan moralitas yang dimiliki oleh seseorang 

dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berperilaku serta keputusan-keputusan 

yang akan dibuatnya untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka, yang dalam 

hal ini adalah memperkaya diri sendiri.  

Hipotesis 2 yaitu kepribadian narsis berpengaruh positif pada perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara non ekonomi dinyatakan diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bailey, 2019) dengan hipotesis 

nilai NPI berkorelasi dengan penerimaan perilaku tidak etis yang meningkatkan wibawa. 

Adapun tingkat kepribadian narsis mahasiswa S1 Akuntansi di Semarang dengan rata-

rata 12,68 tergolong sedang dan tingkat perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi dengan rata-rata 4,61 tergolong rendah. Dalam penelitian ini, ketika seseorang 

semakin suka berkuasa, suka menampilkan kemampuan untuk menarik perhatian, suka 

untuk menjadi unggul, memiliki kebanggaan yang berlebih atas diri sendiri (penampilan, 

kualitas, kemampuan, prestasi, dll), suka mengambil keuntungan dari seseorang atau 

kelompok atau situasi tertentu, suka memiliki hak tertentu, dan mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan sangat yakin pada kemampuan diri 

sendiri maka perilakunya semakin tidak sesuai dengan etika untuk memberikan 

keuntungan secara non moneter.  

Teori psikoanalis dan teori pengembangan moral menjelaskan hipotesis 2 karena 

perilaku manusia yang ditentukan oleh alam bawah sadarnya, dan seorang 

berkepribadian narsis yang haus akan pujian dan perhatian akan memotivasinya dalam 

berperilaku yang dalam hal ini merupakan peran dari Id. Superego juga berperan dalam 

mendeteksi apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Untuk dapat mendeteksi 
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apakah suatu itu baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana realita terjadi 

diperlukan pengenalan terhadap moral.  Tingkatan moralitas yang dimiliki oleh 

seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berperilaku serta keputusan-

keputusan yang akan dibuat untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka, yang 

dalam hal ini adalah semakin dipandang berwibawa oleh para rekan kerjanya. 

Hipotesis 3 yaitu kepribadian psikopat berpengaruh positif pada perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara ekonomi dinyatakan diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bailey, 2015) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa psikopat mendorong adanya penerimaan praktik profesi tidak etis. 

Adapun tingkat kepribadian psikopat mahasiswa S1 Akuntansi di Semarang dengan rata-

rata 32,78 tergolong sedang dan tingkat perilaku tidak etis yang bermanfaat secara 

ekonomi dengan rata-rata 15,08 tergolong rendah. Dalam penelitian ini, ketika seseorang 

semakin memiliki kecenderungan berbohong, tidak berbelas kasihan, kejam, dan 

manipulatif maka perilakunya semakin tidak sesuai dengan etika dan memberikan 

keuntungan bagi diri sendiri.  

Teori psikoanalis menjelaskan hipotesis 3, karena seseorang berkepribadian 

psikopat memiliki struktur otak yang berbeda dengan seseorang yang normal sehingga 

terjadi ketidak seimbangan dalam struktur kepribadian (Id, Ego, Superego) (Istri et al., 

2017) yang mana struktur kepribadian yang mempengaruhi bagaimana seseorang akan 

termotivasi dalam berperilaku. Id seseorang berkepribadian psikopat akan lebih dominan 

mengalahkan Ego, dan Superego, dan menyebabkan tidak adanya penyaringan dalam 

Superego ketika mulai termotivasi oleh sesuatu (Wijaya & Darmawan, n.d.). Seseorang 

berkepribadian psikopat dapat termotivasi untuk memenuhi keinginannya sendiri yang 

dalam hal ini adalah memperkaya diri sendiri dengan segala cara.  

Hipotesis 4 yaitu kepribadian psikopat berpengaruh positif pada perilaku tidak etis 

yang bermanfaat secara non ekonomi dinyatakan diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bailey, 2017) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa kepribadian narsis dan kepribadian psikopat secara bersamaan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan perilaku tidak etis yang bermanfaat secara non 

ekonomi. Adapun tingkat kepribadian psikopat mahasiswa S1 Akuntansi di Semarang 

dengan rata-rata 32,78 tergolong sedang dan tingkat perilaku tidak etis yang bermanfaat 

secara non ekonomi dengan rata-rata 4,61 tergolong rendah. Dalam penelitian ini, ketika 
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seseorang semakin memiliki kecenderungan berbohong, tidak berbelas kasihan, kejam, 

dan manipulatif maka perilakunya semakin tidak sesuai dengan etika untuk memberikan 

keuntungan secara non moneter.  

Teori psikoanalis menjelaskan hipotesis 4 ini, karena seseorang berkepribadian 

psikopat memiliki struktur otak yang berbeda dengan seseorang yang normal sehingga 

terjadi ketidak seimbangan dalam struktur kepribadian (Id, Ego, Superego) (Istri et al., 

2017) yang mana struktur kepribadian yang mempengaruhi bagaimana seseorang akan 

termotivasi dalam berperilaku. Id seseorang berkepribadian psikopat akan lebih dominan 

mengalahkan Ego, dan Superego, dan menyebabkan tidak adanya penyaringan dalam 

Superego ketika mulai termotivasi oleh sesuatu (Wijaya & Darmawan, n.d.). Seseorang 

berkepribadian psikopat dapat termotivasi untuk memenuhi keinginannya sendiri yang 

dalam hal ini adalah untuk semakin dipandang berwibawa oleh rekan kerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


