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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

  Table 2 Gambaran Umum Responden 

No 
Universitas Sampel 

Minimal 

Jumlah 

Sampel 

1. Universitas Diponegoro 14 15 

2. Universitas Negeri Semarang 13 14 

3. Universitas Islam Sultan Agung 15 17 

4. Universitas Katolik Soegijapranata 22 80 

5. Universitas Dian Nuswantoro 11 11 

6. Universitas Stikubank Semarang 12 42 

7. Universitas Muhammadiyah Semarang 6 7 

8. Universitas 17 Agustus 1945 6 9 

 Total 99 195 

Sumber : Lampiran 3 

  Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di 8 Universitas yang 

berada di Semarang yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Dian 

Nuswantoro, Universitas Stikubank Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang 

dan Universitas 17 Agustus 1945. Jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adala 

sebanyak 99 mahasiswa dengan proporsinya 14 mahasiswa akuntansi Universitas 

Diponegoro, 13 mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Semarang, 15 mahasiswa 

akuntansi Universitas Islam Sultan Agung, 22 mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata, 11 mahasiswa akuntansi Universitas Dian Nuswantoro, 12 mahasiswa 

akuntansi Universitas Stikubank Semarang, 6 mahasiswa akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Semarang dan 6 mahasiswa akuntansi Universitas 17 Agustus 1945. Total 

responden yang bersedia mengisi kuesioner penelitian ini sebanyak 195 mahasiswa 

dimana 15 mahasiswa merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, 14 mahasiwa 

Universitas Negeri Semarang, 17 mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, 80 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata, 11 mahasiswa Universitas Dian 
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Nuswantoro, 42 mahasiswa Universitas Stikubank Semarang, 7 mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Semarang dan 9 mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Pengambilan 

kuesioner ini dilakukan secara computer based survey melalui Google Form dengan 

menjawab pertanyaan dari kuesioner yang sudah diberikan. Oleh karena itu untuk tingkat 

pengembalian kuesioner penelitian ini sebesar 100%. 

4.2 Demografi Responden 

Table 3 Tabel Demografi Responden 

Ukuran Jumlah Presentase N 

Angkatan 

2017 2 1% 

195 

2018 109 56% 

2019 59 30% 

2020 14 7% 

2021 11 6% 

Usia 

17 tahun 1 1% 

195 

18 tahun 7 4% 

19 tahun 18 9% 

20 tahun 61 31% 

21 tahun 98 50% 

22 tahun 7 4% 

23 tahun 1 1% 

24 tahun 2 1% 

Universitas 

UNDIP 15 8% 

195 

UNNES 14 7% 

UNISSULA 17 9% 

UNIKA 80 41% 

UDINUS 11 6% 

UNISBANK 42 22% 

UNIMUS 7 4% 

UNTAG Semarang 9 5% 

Etika Bisnis 
Sudah Mengambil 181 93% 

195 
Belum Mengambil 14 7% 

Sumber : Lampiran 4 
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  Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 2 mahasiswa angkatan tahun 2017 atau sebesar 

1%, 109 mahasiswa angkatan tahun 2018 atau sebesar 56%, 59 mahasiswa angkatan tahun 

2019 atau sebesar 30%, 14 mahasiswa angkatan tahun 2020 atau sebesar 7% dan 11 

mahasiswa angkatan tahun 2021 atau sebesar 6%. Hal ini menunjukkan responden dalam 

penelitaian ini didominasi oleh mahasiswa angkatan tahun 2018. 

  Hasil pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 1 mahasiswa berusia 17 tahun atau sebesar 

1%, 7 mahasiswa berusia 18 tahun atau sebesar 4%, 18 mahasiswa berusia 19 tahun atau 

sebesar 9%, 61 mahasiswa berusia 20 tahun atau sebesar 31%, 98 mahasiswa berusia 21 

tahun atau sebesar 50%, 7 mahasiswa berusia 22 tahun atau sebesar 4%, 1 mahasiswa 

berusia 23 tahun atau sebesar 1% dan 2 mahasiswa berusa 24 tahun atau sebesar 1%. Hal 

ini menunjukkan responden dalam penelitaian ini didominasi oleh mahasiswa yang berusia 

21 tahun. 

  Dari tabel 4.2 menunjukkan jumlah mahasiswa Universitas Dipoegoro sebesar 15 

mahasiswa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebesar 14 mahasiswa, mahasiswa 

Universitas Islam Sultan Agung sebesar 17 mahasiswa, mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata sebesar 80 mahasiswa, mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro sebesar 

11 mahasiswa, mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebesar 42 mahasiswa, 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang sebesar 7 mahasiswa dan mahasiswa 

Universitas 17 Agustus 1945 sebesar 9 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa Universitas Stikubank Semarang. 

  Jumlah mahasiswa dari tabel 4.2 menunjukkan mahasiswa yang sudah mengambil 

mata kuliah pendidikan etika bisnis sebesar 181 mahasiswa atau sebesar 91% dari total 

responden sedangkan untuk mahahsiwa yang belum mengambil mata kuliah pendidikan 

etika bisnis sebesar 14 mahasiswa atau sebesar 9% dari total responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa yang 

sudah mengambil mata kuliah pendidikan etika bisnis. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Validitas 

  Uji validitas adalah uji untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. 

Alat ukur yang digunakan ini menggunakan kuesiner yang didalamnya berisi 

bertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Pengukuran yang digunakan 

dalam uji ini untuk mengetahui apakah berhubungan antara pertanyaan dengan total 
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item. Dalam uji validitas ini dikatakan valid apabila r hitung > r tabel tetapi apabila r 

hitung ≤ r tabel maka data tersebut tidak valid (Janna, 2020). 

Table 4 Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Persepsi Etis  

 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 
Hasil 

Y1.1 0,829 0,119 VALID 

Y1.2 0,848 0,119 VALID 

Y1.3 0,841 0,119 VALID 

Y1.4 0,821 0,119 VALID 

Sumber : Lampiran 5 

  Pada tabel diatas, nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,119 dan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation pada variabel Persepsi Etis yang memiliki nilai > 

0,119 sehingga dapat dikatakan seluruh pernyataan yang berada dikuesioner 

dinyatakan valid. 

Table 5 Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Love of money 

 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 
Hasil 

X1.1 0,766 0,119 VALID 

X1.2 0,735 0,119 VALID 

X1.3 0,651 0,119 VALID 

X1.4 0,738 0,119 VALID 

X1.5 0,733 0,119 VALID 

X1.6 0,745 0,119 VALID 

X1.7 0,748 0,119 VALID 

X1.8 0,648 0,119 VALID 

X1.9 0,517 0,119 VALID 

X1.10 0,768 0,119 VALID 

X1.11 0,743 0,119 VALID 

X1.12 0,776 0,119 VALID 

X1.13 0,737 0,119 VALID 

X1.14 0,751 0,119 VALID 
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X1.15 0,777 0,119 VALID 

X1.16 0,739 0,119 VALID 

X1.17 0,776 0,119 VALID 

Sumber : Lampiran 5 

  Pada tabel diatas, nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,119 dan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation pada variabel love of money yang memiliki nilai > 

0,119 sehingga dapat dikatakan seluruh pernyataan yang berada dikuesioner 

dinyatakan valid. 

Table 6 Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Machiavellian 

 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 
Hasil 

X2.1 0,198 0,119 VALID 

X2.2 0,333 0,119 VALID 

X2.3 0,193 0,119 VALID 

X2.4 0,282 0,119 VALID 

X2.5 0,303 0,119 VALID 

X2.6 0,356 0,119 VALID 

X2.7 0,254 0,119 VALID 

X2.8 0,397 0,119 VALID 

X2.9 0,339 0,119 VALID 

X2.10 0,410 0,119 VALID 

X2.11 0,337 0,119 VALID 

X2.12 0,380 0,119 VALID 

X2.13 0,505 0,119 VALID 

X2.14 0,211 0,119 VALID 

X2.15 0,382 0,119 VALID 

X2.16 0,402 0,119 VALID 

X2.17 0,051 0,119 TIDAK VALID 

X2.18 0,579 0,119 VALID 

X2.19 0,561 0,119 VALID 

X2.20 0,573 0,119 VALID 

Sumber : Lampiran 5 
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  Pada tabel diatas, nilai Cronbach’s Alpha pada variabel machiavellian sebesar 

0,119 dan pada kolom Corrected Item-Total Correlation terdapat nilai yang < 0,119 

yaitu pertanyaan nomor 17 dengan nilai 0,051 sehingga dapat dikatakan pernyataan 

kuesioner pada nomor 17 tidak valid sehingga harus dieliminasi 

Table 7 Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner Idealisme  

 
Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 
Hasil 

X3.1 0,785 0,119 VALID 

X3.2 0,786 0,119 VALID 

X3.3 0,892 0,119 VALID 

X3.4 0,864 0,119 VALID 

X3.5 0,862 0,119 VALID 

X3.6 0,793 0,119 VALID 

X3.7 0,813 0,119 VALID 

X3.8 0,763 0,119 VALID 

Sumber : Lampiran 5 

  Pada tabel diatas, nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,119 dan pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation pada variabel Idealisme yang memiliki nilai > 

0,119 sehingga dapat dikatakan seluruh pernyataan yang berada dikuesioner 

dinyatakan valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Notoatmodjo dalam (Janna, 2020) reliabilitas adalah uji yang 

digunakan untuk membuktikan mengenai suatu alat ukur yang dapat diandalkan dan 

juga dipercaya. Uji ini sebenarnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

digunakan apakah pengukuran tersebut bisa dilakukan berulang atau tidak. Apabila 

uji ini r hitung > r tabel maka data tersebut dikatakan reliabel atau dapat dipercaya dan 

juga datanya konsisten. Tetapi apabila sebaliknya r hitung ≤ r tabel maka data tersebut 

dikatakan tidak reliabel atau tidak dapat dipercaya dan juga tidak konsisten. 
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  Table 8 Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kuesioner Persepsi Etis  

No.  Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

1. Persepsi Etis 0,825 RELIABEL 

2. Love of money 0,764 RELIABEL 

3. Machiavellian 0,684 RELIABEL 

4. Idealisme 0,791 RELIABEL 

Sumber : Lampiran 6 

  Uji reliabilitas pada tabel 4.7, nilai Cronbach’s Alpha pada variabel persepsi 

etis sebesar 0,825, love of money sebesar 0,764, machiavellian sebesar 0,684 dan 

idealisme sebesar 0,791. Keempat varibel tersebut memiliki r hitung > r tabel yaitu lebih 

dari 0,119 maka dalam hal ini semua variabel pada penelitian ini dikatakan reliabel 

atau layak untuk digunakan. 

4.3.3 Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif dapat digunakan untuk melakukan pengujian mengenai 

hipotesis deskriptif yang sebanding dengan variabel dengan dasar pengukurannya 

adalah  nominal, ordinal atau rasio. Dengan melakukan uji ini maka data yang 

disajikan lebih mudah untuk dimengerti dalam membacanya. Hasil dari analisisnya 

ini dapat mengetahui mengenai apakah penelitian ini dapat untuk digeneralisasikan 

atau tidak. Apabila H0 diterima maka dapat untuk digeneralisasikan tetapi H0 ditolak 

maka tidak dapat untuk digeneralisasikan (Nasution, 2017). 

Table 9 Tabel Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Kisaran 

Teoritis 

Kategori Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Persepsi Etis 13,29 4-20 1-9,33 9,34-14,67 14,68-20 Sedang 

Love of 

money 
60,34 

4-85 4-31 31,1-58 58,1-85 Tinggi 

Machiavellian 54,53 4-100 4-36 36,1-68 68,1-100 Sedang 

Idealisme 30,43 4-40 1-16 16,1-28 28,1-40 Tinggi  

Sumber : Lampiran 7 
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Table 10 Tabel Compare Means 

Demografi N Persepsi Etis Love of 

Money 

Machiavellian  Idealisme 

Sig. Mean Sig. Mean Sig. Mean Sig. Mean 

Angkatan 

2017 2 0,557 15,00 0,002 60,00 0,009 50,00 0,005 32,50 

2018 109 13,66 63,38 55,92 31,81 

2019 59 12,73 55,59 53,88 28,00 

2020 14 13,00 58,50 51,57 28,00 

2021 11 12,73 58,18 48,82 32,55 

Usia 

17 tahun 1 0,534 11,00 0,001 57,00 0,030 49,00 0,000 33,00 

18 tahun 7 13,14 57,57 50,29 31,29 

19 tahun 18 13,67 61,44 49,33 32,06 

20 tahun 61 12,77 55,05 54,39 26,90 

21 tahun 98 13,76 62,85 55,80 32,06 

22 tahun 7 12,00 66,00 55,14 32,00 

23 tahun 1 8,00 85,00 63,00 40,00 

24 tahun 2 12,00 68,50 54,50 29,00 

Universitas 

UNDIP 15 0,005 12,53 0,019 64,73 0,005 56,57 0,004 33,33 

UNNES 14 15,71 62,64 50,29 34,64 

UNISSULA 17 15,00 65,29 59,47 31,24 

UNIKA 80 13,77 56,60 54,05 28,05 

UDINUS 11 11,09 65,09 57,09 22,09 

UNISBANK 42 12,21 62,38 53,29 31,36 

UNIMUS 7 11,71 56,86 59,29 30,00 

UNTAG 

Semarang 
9 

12,22 60,78 51,44 31,44 

Pendidikan 

Etika 

Bisnis 

Sudah 

Mengambil 

181 0,767 13,31 0,667 60,45 0,002 54,99 0,445 30,33 

Belum 

Mengambil 

14 13,00 59,00 48,50 31,79 
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Sumber : Lampiran 8  

  Pada tabel diatas menunjukkan responden (N) sebanyak 195 responden. Pada 

pengujian ini dapat menunjukkan nilai mean pada variavel love of money sebesar 

60,34 maka masuk kedalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat menunjukkan 

bahwa mahasiswa akuntansi memiliki sifat love of money yang tinggi. Variabel 

machiavellian masuk kedalam kategori sedang dengan nilai mean sebesar 54,53 

yang memiliki arti bahawa mahasiswa akuntansi memiliki sifat machiavellian yang 

cukup. Pada variabel idealisme dapat menunjukkan mean sebesar 30,4 maka masuk 

kedalam kategori tinggi. Pada variabel persepsi etis pada tabel menunjukkan nilai 

mean sebesar 13,29 yaitu masuk kedalam kategori sedang. Hasil tersebut dapat 

menunjukkan bahwa responden cukup memiliki persepsi etis. 

  Mean persepsi etis mahasiswa akuntansi angkatan 2017 sebesar 15,00, angkatan 

2018 sebesar 13,66, angkatan 2019 sebesar 12,73, angkatan 2020 sebesar 13,00 dan 

angkatan 2021 sebesar 12,73. Mean love of money angkatan 2017 sebesar 60,00, 

angkatan 2018 sebesar 63,38, angkatan 2019 sebesar 55,59, angkatan 2020 sebesar 

58,50 dan angkatan 2021 sebesar 58,18. Mean machiavellian angkatan 2017 sebesar 

50,00, angkatan 2018 sebesar 55,92, angkatan 2019 sebesar 53,88, angkatan 2020 

sebesar 51,57 dan angkatan 2021 sebesar 48,82. Mean idealisme angkatan 2017 

sebesar 32,50, angkatan 2018 sebesar 31,81, angkatan 2019 sebesar 28,00, angkatan 

2020 sebesar 28,00 dan angkatan 2021 sebesar 32,55. Mahasiswa akuntansi 

angkatan 2017 memiliki persepsi etis yang lebih tinggi dibandingkan angkatan 2018, 

2019, 2020 dan 2021 sedangkan mahasiswa 2018 memiliki tingkat love of money 

dan machiavellian yang lebih tinggi dibandingkan dengan angkatan 2017, 2019, 

2020 dan 2021. Mahasiswa akuntansi angkatan 2017 dan 2021 memiliki idealisme 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi 2018, 2019 dan 2020. 

  Mean persepsi etis mahasiswa ankuntansi yang berusia 17 tahun sebesar 11,00, 

18 tahun sebesar 13,14, 19 tahun sebesar 13,67, 20 tahun sebesar 12,77, 21 tahun 

sebesar 13,76, 22 tahun sebesar 12,00 dan 23 tahun sebesar 8,00. Mean love of money 

yang berusia 17 tahun sebesar 57,00, 18 tahun sebesar 57,57, 19 tahun sebesar 61,44, 

20 tahun sebesar 55,05, 21 tahun sebesar 62,85, 22 tahun sebesar 66,00 dan 23 tahun 

sebesar 85,00. Mean machiavellian yang berusia 17 tahun sebesar 49,00, 18 tahun 

sebesar 50,29, 19 tahun sebesar 49,33, 20 tahun sebesar 54,39, 21 tahun sebesar 
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55,80, 22 tahun sebesar 55,14 dan 23 tahun sebesar 63,00. Mean idealisme yang 

berusia 17 tahun sebesar 33,00, 18 tahun sebesar 31,29, 19 tahun sebesar 32,06, 20 

tahun sebesar 26,90, 21 tahun sebesar 32,06, 22 tahun sebesar 32,00 dan 23 tahun 

sebesar 40,00. Mahasiswa akuntansi yang berusia 21 tahun memiliki persepsi etis 

yang lebih tinggi sedangkan mahasiswa akuntasi yang berumur 23 tahun memiliki 

love of money, machiavellian, dan idealisme yang tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa yang berusia 17 tahun sampai 22 tahun. 

  Mean persepsi etis mahasiswa akuntansi yang berkuliah di Universitas 

Dipoegoro sebesar 12,53, Universitas Negeri Semarang sebesar 15,71, Universitas 

Islam Sultan Agung sebesar 15,00, Universitas Katolik Soegijapranata sebesar 

13,77, Universitas Dian Nuswantoro sebesar 11,09, Universitas Stikubank Semarang 

sebesar 12,21, Universitas Muhammadiyah Semarang sebesar 11,71 dan mahasiswa 

Universitas 17 Agustus 1945 sebesar 12,22. Mean love of money yang berkuliah di 

Universitas Dipoegoro sebesar 63,73, Universitas Negeri Semarang sebesar 62,64, 

Universitas Islam Sultan Agung sebesar 65,29, Universitas Katolik Soegijapranata 

sebesar56,60, Universitas Dian Nuswantoro sebesar 65,09, Universitas Stikubank 

Semarang sebesar 62,38, Universitas Muhammadiyah Semarang sebesar 56,86 dan 

mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 sebesar 60,78. Mean machiavellian yang 

berkuliah di Universitas Dipoegoro sebesar 56,57, Universitas Negeri Semarang 

sebesar 50,29, Universitas Islam Sultan Agung sebesar 59,47, Universitas Katolik 

Soegijapranata sebesar 54,05, Universitas Dian Nuswantoro sebesar 57,09, 

Universitas Stikubank Semarang sebesar 53,29, Universitas Muhammadiyah 

Semarang sebesar 59,29 dan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 sebesar 51,44. 

Mean idealisme yang berkuliah di Universitas Dipoegoro sebesar 33,33, Universitas 

Negeri Semarang sebesar 34,64, Universitas Islam Sultan Agung sebesar 31,24, 

Universitas Katolik Soegijapranata sebesar 28,05, Universitas Dian Nuswantoro 

sebesar 22,09, Universitas Stikubank Semarang sebesar 31,36, Universitas 

Muhammadiyah Semarang sebesar 30,00 dan mahasiswa Universitas 17 Agustus 

1945 sebesar 31,44. Mahasiswa akuntansi Univiersitas Negeri Semarang memiliki 

persepsi etis yang tinggi sedangkan mahasiswa akuntansi Universitas Islam Sultan 

Agung memiliki love of money dan machiavellian yang tinggi pula. Mahasiswa 

Univiersitas Negeri Semarang memiliki idealisme yang tinggi dibandingkan dengan 

Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Katolik 
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Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Stikubank Semarang, 

Universitas Muhammadiyah Semarang dan Universitas 17 Agustus 1945. 

  Mean persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar 13,31 bagi mahasiswa yang 

sudah mengambil mata kuliah etika bisnis dan 13,00 untuk mahasiswa yang belum 

mengambil mata kuliah. Mean love of money 60,45 bagi mahasiswa yang sudah 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan 59,00 untuk mahasiswa yang belum 

mengambil mata kuliah. Mean machiavellian 54,99 bagi mahasiswa yang sudah 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan 48,50 untuk mahasiswa yang belum 

mengambil mata kuliah. Mean idealisme 30,33 bagi mahasiswa yang sudah 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan 31,79 untuk mahasiswa yang belum 

mengambil mata kuliah. Mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah 

etika bisnis memiliki persepsi etis, love of money dan machiavellian yang lebih 

tinggi sedangkan yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis memiliki 

idealisme yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah mengambil. 

4.3.4 Uji Asumsi Klasik 

   Dalam melakukan uji regresi harus melakukan uji asumsi klasik. Didalam uji 

ini terdapat uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. 

4.3.4.1 Uji Normalitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk model regresi yang baik maka data tersebut harus 

berdistribusi normal. Dengan menggunakan metode uji One Sample 

Kolmogorov Smornov. Maka ada beberapa kriteria dalam pengujian yaitu 

(Mardiatmoko, 2020) : 

a. Apabila nilai Signifikansi (Asym Sig 2 tailed) > 0,1 maka data 

tersebut dikatakan berdistribusi dengan normal. 

b. Apabila nilai Signifikansi (Asym Sig 2 tailed) < 0,1 maka data 

tersebut dikatakan tidak berdistribusi dengan normal. 
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Table 11 Tabel Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 195 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.26973684 

Most Extreme Differences Absolute .045 

Positive .042 

Negatif -.045 

Test Statistic .045 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Lampiran 10 

 Dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapatkan 

besarnya nilai signifikansi 0,200 yang lebih dari alpha yaitu sebesar 0,1 dan 

pada hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal 

4.3.4.2 Uji Multikolineritas 

  Uji multikolineritas ini adalah suatu bentuk hubungan liear yang 

sempurna atau sangat mendekati dengan variabel independen yang ada dalam 

model regresi. Model regresi dikatakan adanya multikolineritas dikarenakan 

fungsi linear yang sempurna atau semua independen variabel yang berada 

dalam fungsi linear. Apabila terjadi gejala multikolineritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF) dan juga Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan 

Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi gejala multikolineritas tetapi jika nilai VIF 

> 10 dan Tolerance < 0,1 maka  terjadi gejala multikolineritas (Mardiatmoko, 

2020). 
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Table 12 Tabel Hasil Uji Multikolineritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .060 1.210  .049 .961   

Love of Money .012 .014 .080 .885 .377 .603 1.659 

Machiavellian .045 .021 .186 2.190 .030 .685 1.459 

Idealisme .007 .022 .026 .313 .755 .711 1.406 

Pendidikan Etika Bisnis -.821 .512 -.116 -1.602 .111 .946 1.057 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

Sumber : Lampiran 11 

 Pada tabel uji multikolineritas ini tolerance pada love of money sebesar 

0,603, pada Machiavellian sebesar 0,685, idealisme sebesar 0,711 dan 

pendidikan etika bisnis 0,946. Tolerance dari ketiga variabel tersebut lebih 

besar dari 0,1 dan untuk nilai VIF pada love of money sebesar 1,659, 

Machiavellian sebesar 1,459, idealisme sebesar 1,406 dan pendidikan etika 

bisnis 1,057 lebih kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala multikolineritas pada model regresi. 

4.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas ini terjadi karena adanya perbedaan varian dari 

residual untuk pengamatan yang dilakukan oleh model regresi. Cara 

pengujiannya dengan menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan 

variabel-variabel bebas pada nilai absolute residual. Residual ini merupakan 

selisih antara nilai variabel Y dengan variabel Y yang akan diprediksi dan 

juga absolut adalah nilai mutlak. Apabila nilai signifikansinya antara variabel 

independent dengan absolut residual > 0,1 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas apabila sebaliknya nilai signifikansinya antara variabel 

independent dengan absolut residual < 0,1 maka terjadi heteroskedastisitas 

(Mardiatmoko, 2020). 
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Table 13 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.116 1.203  -.096 .924 

Love of money .011 .014 .072 .784 .434 

Machiavellian .033 .021 .134 1.601 .111 

Idealisme 

Pendidikan Etika 

Bisnis 

.013 

.315 

.023 

1.060 

.046 

.021 

.551 

.297 

.583 

.767 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

Sumber : Lampiran 12 

  Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansinya 

untuk variabel love of money sebesar 0,434, machiavellian sebesar 0,111, 

idealisme sebesar 0,583 dan Pendidikan Etika Bisnis sebesar 0,767  dan 

semua variabel tersebut lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan data 

tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 4.3.5 Uji Hipotesis 

4.3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda (Prabowo, 2018) digunakan untuk 

menguji apakah berkaitan antara variabel X dan variabel Y. Dalam 

melakukan uji regresi linear berganda ini dengan menggunakan alat SPSS 

dengan tingkatan signifikansi sebesar 10%. 
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Table 14 Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.669 2.226  8.838 .000 

Love of money -.096 .025 -.305 -3.801 .000 

Machiavellian -.135 .038 -.267 -3.553 .000 

Idealisme .174 .041 .313 4.240 .000 

Pendidikan Etika Bisnis 1.581 .942 .107 1.678 .095 

a. Dependent Variable: Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

Sumber : Lampiran 13 

 Berdasarkan hasil diatas, persamaan regresi linier berganda dapat 

disusun sebagai berikut: 

  Y= 19,669 - 0,0996X1 - 0,135X2 + 0,174X3 + 1,581X4 + e 

 Keterangan: 

Y = Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

α  = Nilai konstanta 

β1 = Koefisien regresi dari love of money (X1) 

β2 = Koefisien regresi dari machiavellian (X2) 

β3 = Koefisien regresi dari idealisme (X3) 

β4 = Koefisien regresi dari pendidikan etika bisnis (X4) 

X1 = Love of money 

X2 = Machiavellian 

X3 = Idealisme 

X4 = Pendidikan etika bisnis 

e   = Standar error 

a. Besarnya nilai konstanta sebesar 19,669 maka dapat menunjukkan apabila 

variabel love of money, machiavellian, idealisme dan pendidikan etika 

bisnis jika dianggap konstan maka persepsi etis mahasiswa akuntansi 

adalah 19,669. 
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b. Koefisien regresi variabel love of money (X1) sebesar -0,0996, maka 

memiliki arti setiap kenaikan love of money sebesar 1% akan menurunkan 

persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar -0,0996. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi love of money maka akan semakin rendah persepsi 

etis mahasiswa akuntansi. 

c. Koefisien regresi variabel machiavellian (X2) sebesar -0,135 maka 

memiliki arti setiap kenaikan machiavellian sebesar 1% akan menurunkan 

persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar -0,135. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi machiavellian maka akan semakin rendah persepsi 

etis mahasiswa akuntansi. 

d. Koefisien regresi variabel Idealisme (X3) sebesar 0,174, maka memiliki arti 

setiap kenaikan Idealisme sebesar 1% akan menaikan persepsi etis 

mahasiswa akuntansi sebesar 0,174. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi idealisme maka akan semakin tinggi persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. 

e. Koefisien regresi variabel Pendidikan Etika Bisnis (X4) sebesar 1,581 maka 

memiliki arti setiap kenaikan Pendidikan Etika Bisnis sebesar 1% akan 

menaikkan persepsi etis mahasiswa sebesar 1,581. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pendidikan etika bisnis maka akan semakin tinggi 

pula persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

4.3.5.2 Uji T 

   Uji ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengaruh pada setiap 

variabel independen dengan variabel dependen untuk melakukan penilaian 

pada hipotesis penelitian. Apabila hipotesis diterima atau didukung maka 

signifikannya lebih kecil dari 0,1 dan juga thitung  > ttabel tetapi apabila ditolak 

hipotesisnya maka signifikannya lebih besar dari 0,1 dan juga thitung  < ttabel 

(Wati, 2017). 
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Table 15 Tabel Hasil Uji T  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.669 2.226  8.838 .000 

Love of money -.096 .025 -.305 -3.801 .000 

Machiavellian -.135 .038 -.267 -3.553 .000 

Idealisme .174 .041 .313 4.240 .000 

Pendidikan Etika Bisnis 1.581 .942 .107 1.678 .095 

a. Dependent Variable: Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

Sumber : Lampiran 14 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa : 

a. Love of money mempunyai nilai thitung = -3,801 < ttabel = -1,6528 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,1, maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi. 

b. Machiavellian mempunyai nilai thitung = -3,553 < ttabel = -1,6528 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,1, maka H0 ditolak dan H2 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahawa machiavellian berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi. 

c. Idealisme mempunyai nilai thitung = 4,240 > ttabel = 1,6528 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,1, maka H0 ditolak dan H3 diterima sehingga 

Idealisme berpengaruh terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. 

d. Pendidikan Etika Bisnis mempunyai nilai thitung = 1,678 > ttabel = 1,6528 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,095 < 0,1, maka H0 ditolak dan H4 diterima 

sehingga Pendidikan Etika Bisnis berpengaruh terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Akuntansi. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Love of money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

Pada hipotesisi pertama terdapat pengaruh antara love of money terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi di Semarang karena memiliki nilai profitabilitas 

kurang dari 0,1 sebesar 0,000 sehingga hipotesis pertama diterima dan nilai koefisien 

regresinya adalah negatif. Kecintaan mahasiswa akuntansi dapat mempengaruhi 

mahasiswa akuntansi dalam bertindak. Ada yang menganggap uang adalah modal, 

ada juga yang menganggap apabila kesuksesan atau pencapaian atau ada juga yang 

menganggap bahwa uang bisa menjadi sebuah prestasi mahasiswa akuntansi diukur 

dengan menggunakan uang, dan juga yang beranggapan bahwa uang bisa 

memotivasi mahasiswa akuntansi dalam bertindak maupun melakukan pekerjaan 

atau tugasnya dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang.  

Uang juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa akuntansi yaitu 

dengan menilai kehidupan mahasiswa akuntansi dengan menggunakan standar uang 

dan mengganggap mahasiswa akuntansi yang memiliki uang banyak maka segala 

sesuatunya akan merasa lebih baik. Penilaian mahasiswa akuntansi terhadap uang 

membuat mahasiswa akuntansi tersebut akan senang apabila hidup dengan banyak 

uang atau kaya dengan adanya hal tersebut kesenangan mahasiswa akuntansi akan 

diukur dengan seberapa kaya mahasiswa akuntansi tersebut. 

Semakin tinggi love of money maka akan semakin rendah persepsi etisnya. Love 

of money yang tinggi membuat mahasiswa akuntansi melakukan tindakan yang dasar 

atas uang. Uang dapat menjadi modal, menjadi pengukur kesuksesan seseorang, 

mempunyai pengaruh dalam hidup bersosial, bisa menjadi motivasi untuk seseorang 

itu sendiri, dan juga untuk mengukur kekayaan dan kesenangan seseorang. 

Mahasiswa akuntansi di Semarang ini memiliki kecenderungan yaitu memiliki sifat 

love of money yang tinggi. Persepsi etis yang rendah dikarenakan mahasiswa 

akuntansi apabila menemukan pelanggaran tersebut setuju dengan tindakan tersebut. 

Mahasiswa akuntansi di Semarang ini memiliki kecenderungan yaitu memiliki 

persepsi etis yang sedang. 

Mahasiswa akuntansi menganggap uang ini adalah segalanya dan dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur sukses tidaknya mahasiswa akuntansi. Sifat ini 

memiliki dampak kepada mahasiswa akuntansi untuk memiliki orientasi pada uang 
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maka dapat melakukan pengelolaan uang tidak sesuai dengan kebutuhan,  

menjunjung tinggi uang dan juga merasa uang adalah hal yang paling penting maka 

mahasiswa akuntansi tidak dapat mengendalikan uang atas diri sendiri, memiliki 

tindakan untuk memanipulasi mahasiswa akuntansi agar dapat masuk dalam 

lingkungan atau kehidupan sosial mahasiswa akuntansi maka mahasiswa akuntansi 

tidak menjadi dirinya sendiri dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sosial yang 

ada dan apabila seseorang termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas 

yang diberikan oleh atasan  

 Hal ini mendukung penelitian dari (Prabowo, 2018) mengetahui pengaruh love 

of money pada persepsi etika mahasiswa yang membuktikan mengenai hubungan 

negatif antara kategori love of money pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. love 

of money memberikan pengaruh yang negatif terhadap persepsi etis mahasiswa. 

Dapat disimpulkan dengan tingginya love of money maka tingkat persepsi etisnya 

akan rendah. 

 Penelitian Charismawati dalam (Prabowo, 2018) bahwa pengaruh love of money 

pada persepsi etis mahasiswa akuntansi menunjukkan adanya suatu hubungan antara 

kecintaan mahasiswa akuntansi pada uang dan juga persepsi etis yang dimiliki. 

Semakin tinggi love of money mahasiswa maka menyebabkan rendahnya persepsi 

etis mahasiswa. 

4.4.2 Pengaruh Machiavellian Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

 Pada hipotesisi kedua terdapat pengaruh antara machiavellian terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi di Semarang karena memiliki nilai profitabilitas kurang 

dari 0,1 sebesar 0,000 sehingga hipotesis kedua diterima dan nilai koefisien 

regresinya adalah negatif. Seorang yang memiliki kepribadian ini akan selalu 

melakukan penilaian pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakan 

yang dilakukan tersebut yaitu bisa menilai seseorang dengan penilaian yang baik 

maupun penilaian yang buruk dikarenakan persepsi mengenai tindakan yang 

dilakukan seseorang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. 

Kejujuran seseorang dalam berperilaku dapat mengurangi atau dapat 

meminimalisir kepribadian machiavellian seseorang dan juga dapat mempengaruhi 

persepsi etis seseorang. Persepsi etis yang dimiliki oleh seseorang berbeda-beda 

karena motivasi dalam diri seseorang pun juga berbeda dalam hal ini ada seseorang 
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yang apabila melakukan sesuatu harus dengan paksaan ada juga dengan kesadaran 

dari dalam diri sendiri. 

Kepribadian machiavellian ini dapat menyebabkan persepsi etis yang dimiliki 

oleh seseorang menjadi rendah karena kepribadian machiavellian ini yang hanya 

mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan dampak apa saja yang diterima 

oleh orang lain apabila seseorang tersebut melakukan suatu tindakan dan 

kepribadian machiavellian tidak memikirkan mengenai tindakan yang dilakukan jadi 

seseorang tidak memikirkan apakah tindakan yang dilakukan etis atau tidak karena 

seorang machiavellian ini hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri dan membuat 

dapat mempengaruhi persepsi etis seseorang tersebut menjadi rendah. 

Semakin tinggi machiavellian maka akan semakin rendak persepsi etisnya. 

Machiavellian yang tinggi membuat mahasiswa akuntansi maka akan selalu 

melakukan penilaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang mengenai baik atau 

buruknya perilaku seseorang dikarenakan persepsi seseorang yang berbeda-beda. 

Tidak hanya itu kejujuran dan motivasi seseorang dapat mempengaruhi persepsi etis. 

Mahasiswa akuntansi ini memiliki kecenderungan memiliki sifat machiavellian 

yang sedang. Persepsi etis yang rendah dikarenakan mahasiswa akuntansi apabila 

menemukan pelanggaran tersebut setuju dengan tindakan tersebut. Mahasiswa 

akuntansi di Semarang ini memiliki kecenderungan yaitu memiliki persepsi etis yang 

sedang. 

Kejujuran yang dimiliki seseorang ini dapat mengurangi atau meminimalisir 

perilaku machiavellian. Tidak hanya kejujuran tetapi juga selalu melakukan 

penilaian atau menilai seseorang dengan baik atau berfikir positif kepada semua 

orang dan selalu menganggap semua orang yang ada itu baik dan juga memotivasi 

seseorang untuk bekerja dengan ikhlas tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun 

dengan hal itu agar semua tercapai keinginannya dengan memiliki perilaku seperti 

itu membuat seseorang tidak memiliki kecenderungan perilaku machiavellian dan 

membuat persepsi etis seseorang tersebut menjadi tinggi atau lebih baik. 

 Hal ini mendukung penelitian (Kurniawan, 2017) apabila seseorang 

menunjukkan kepribadian machiavellian hal ini dapat menyebabkan bahawa 

mahasiswa memiliki persepsi etis yang rendah. Kepribadian machiavellian ini 
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sangat memiliki kecenderungan untuk memanipulasi hak yang bukan miliknya dan 

kurangnya menghargai hasil yang dikerjakan oleh orang lain. 

 Penelitian Yelsinta dalam (Prabowo, 2018) melakukan pengujian mengenai 

kepribadian machiavellian yang tinggi dapat menyebabkan kesalahan dalam 

persepsi etis mahasiswa. Kepribadian ini yang tinggi mengarah pada persepsi etis 

yang rendah dan memiliki dampak yang negatif pada persepsi etis mahasiswa yang 

memiliki arti bahwa kepribadian machiavellian yang tinggi maka memiliki persepsi 

etis yang rendah. 

4.4.3 Pengaruh Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi 

Pada hipotesisi ketiga terdapat pengaruh antara idealisme terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi di Semarang karena memiliki nilai profitabilitas kurang dari 

0,1 sebesar 0,000 sehingga hipotesis ketiga diterima dan nilai koefisien regresinya 

adalah positif. Sifat idealisme yang dimiliki oleh seseorang ini membuat orang 

tersebut menghindari resiko dan juga dalam pengambilan keputusannya tidak ingin 

orang lain merasa dirugikan. Orang yang memiliki sifat ini selalu memikirkan 

keputusan yang diambilnya apakah tepat atau tidak lalu memiliki resiko tidak bagi 

orang lain. Seseorang dengan sifat idealisme selalu mengambil keputusan yang tidak 

merugikan bagi orang lain. Seseorang yang memiliki idealisme juga tidak akan 

menyakiti atau melakukan intimidasi kehormatan, keselamatan dan juga 

kesejahteraan yang dipunyai orang lain. 

Seorang idealisme ini akan selaku memikirkan apakah tindakan yang dilakukan 

sesuai dengan norma yang ada atau tidak dan juga sesuai dengan moral yang 

diajarkan atau tidak. Sifat ini selalu mematuhi norma dan moral yang berlaku  di 

masyarkat maka dengan adanya hal tersebut seorang idealisme selalu berhati-hati 

dalam melakukan suatu tindakan agar tindakannya tidak mengancam orang lain dan 

tidak merugikan orang lain. 

Semakin tinggi idealisme maka persepsi etis mahasiswa akuntansi menjadi 

tinggi. Idealisme yang tinggi membuat mahasiswa akuntansi maka selalu 

memikirkan dampak dari segala sesuatu yang dilakukan apakah dampak yang 

diterima merugikan orang lain atau tidak dan juga seorang ini tidak akan 

mengintimidasi kehormatan, keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Apapun 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan moral dan norma yang berlaku. Mahasiswa 



47 

 

akuntansi memiliki idealisme yang tinggi. Persepsi etis yang tinggi dikarenakan 

mahasiswa akuntansi apabila menemukan pelanggaran tersebut menolak dengan 

tindakan tersebut. Mahasiswa akuntansi di Semarang ini memiliki kecenderungan 

yaitu memiliki persepsi etis yang sedang. 

Sifat idealisme ini mampu mempengaruhi tindakan seseorang dan juga dapat 

mempengaruhi seseorang dalam setiap pengambilan keputusannya. Seorang 

idealisme apabila menemukan suatu pelanggaran yang terjadi maka akan menolak 

atau tidak setuju dengan hal tersebut dengan adanya hal ini membuat persepsi 

seseorang menjadi tinggi dikarenakan sifat seorang idealisme ini yang selalu berfikir 

dengan matang-matang dan berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusannya 

dan juga tidak ingin membuat orang lain terkena dampak dalam setiap pengambilan 

keputusannya dengan hal-hal tersebut membuat seorang yang memiliki sifat 

idealisme mampu untuk mengetahui mengenai mana tindakan yang etis dan yang 

tidak. 

Hal ini mendukung penelitian (Kurniawan, 2017) dapat dilihat bahwa dengan 

adanya idealisme yang tinggi menyebabkan mahasiswa kurang menggunakannya 

sebagai standar dalam penilaiannya. Idealisme yang dimiliki oleh seseorang dengan 

orang yang lainnya berbeda – beda. Seseorang yang mempunyai banyak pengalaman 

maka akan mempunyai idealisme yang tinggi pula. Seseorang juga memiliki 

perbedaan dalam pengambilan keputusan etis atau tidak etisnya hal itu dipengaruhi 

oleh seberapa besar tingkat idealisme yang ada pada setiap orang.  

Hasil penelitian Dzakirin, Nurcahyo, dan Comunale dalam (Prabowo, 2018) 

dalam pengujiannya menyatakan bahwa idealisme yang tinggi dapat dijelaskan 

dengan negatif adanya skandal yang dilakukan oleh seorang akuntan maka seorang 

idealis selalu mengambil sikap yang tegas ketika merugikan orang lain. Sifat ini 

memiliki pandangan dan juga sikap yang tegas apabila terjadi pelanggaran. 

4.4.4 Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

Pada hipotesisi keempat terdapat pengaruh antara pendidikan etika bisnis 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi di Semarang karena memiliki nilai 

profitabilitas kurang dari 0,1 sebesar 0,095 sehingga hipotesis keempat diterima dan 

nilai koefisien regresinya adalah positif. Pendidikan mengenai etika penting bagi 
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mahasiswa karena efektif untuk meminimalisir perilaku tidak etis dan jika hal 

tersebut ditegakkan secara konsisten maka berdampak pada budaya etika yang ada. 

Hal ini menjadi sarana untuk membantu mahasiswa dalam mengenali dan juga 

mencegah potensi pelanggaran etika yang terjadi dan membangun perilaku yang etis 

bagi mahasiswa akuntansi (Burnett et al., 2016). 

Pendidikan mengenai etika bisnis ini digunakan untuk membandingkan apakah 

mahasiswa yang sudah dan juga yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis 

mempunyai karakter etis atau tidak. Apabila mahasiswa sudah mengambil mata 

kuliah etika bisnis ini dapat membedakan antara yang mana tindakan yang etis mana 

yang belum dan juga mana tindakan yang boleh dilakukan mana yang tidak boleh 

untuk dilakukan. Diharapkan apabila mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah 

etika bisnis ini mampu membedakan mana tindakan yang etis dan yang tidak etis. 

Semakin tinggi pendidikan etika bisnis maka akan semakin tinggi persepsi 

etisnya. Pendidikan etika Bisnis yang tinggi membuat mahasiswa akuntansi maka 

mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis ini 

mempunyai karakter yang etis dibandingkan yang belum mengambil. Mahasiswa 

akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis ini memiliki 

kecenderungan persepsi etis, love of money, dan machiavellian yang tinggi. 

Persepsi etis yang tinggi dikarenakan mahasiswa akuntansi apabila menemukan 

pelanggaran tersebut menolak dengan tindakan tersebut. Mahasiswa akuntansi di 

Semarang ini memiliki kecenderungan yaitu memiliki persepsi etis yang sedang. 

Hal ini mendukung Kerr dan Smith dalam (Wati, 2017) hasil penelitian mereka 

dapat memperlihatkan bahwa dalam suatu organisasi atau juga profesi dapat 

mengalami kegagalan jika tanpa adanya etika. 

Menurut Duska dalam (Wati, 2017) tiga hal yang penting seseorang memiliki 

perilaku yang etis yaitu dengan menyukai, melakukan dan mengetahui hal-hal yang 

baik. Seseorang yang mendapatkan pendidikan mengenai etika dianggap 

mengetahui mengenai tindakan yang baik, dengan ini maka seseorang tersebut 

berperilaku lebih etis dibandingan dengan seseorang yang belum mengambil atau 

menerima pendidikan mengenai etika. 

  


