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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauh mana pengaruh 

idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan akuntansi terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. Populasi penelitian adalah mahasiswa akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sampel ditentukan berdasarkan metode 

purposive sampling dengan responden sebanyak 150 orang mahasiswa akuntansi. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda yang diolah menggunakan software SPSS 20.  

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) idealisme tidak berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan (2) relativisme berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan (3) love of money berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan (4) mahasiswa akuntansi 

laki-laki dan perempuan memiliki persepsi yang sama terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku etis akuntan (5) tingkat pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

Kata kunci: idealisme, relativisme, love of money, gender, tingkat pengetahuan akuntansi, dan 

persepsi. 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to get empirical evidence about the effect of idealism, relativism, 

love of money, gender and the level of accounting knowledge of accounting students about ethical of 

accountans. Population of this research are accounting students at the faculty of economics, 

University of Maritim Raja Ali Haji. Samples are selected based on purposive sampling method. 

There are 150 accounting students. Methods of data collection used questionnaire. The data analysis 

technique used is multiple linear regression were processed using SPSS 20. 

 The result of this study indicated (1) idealism has no significant effect on the perception of 

accounting students about ethical of accountants (2) relativism has significant effect on the perception 

of accounting students about ethical of accountants (3) love of money has significant effect on the 

perception of accounting students about ethical of accountants (4) gender has no significant effect on 

the perception on the perception of accounting students about ethical of accountants (5) the level of 

accounting knowledge no significant effect on the perception of accounting students about ethical of 

accountants. 

Keyword : idealism, relativism, love of money, gender, the level of accounting knowledge, 

perception. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, publik membutuhkan informasi yang relevan untuk dapat mengambil 

keputusan yang tepat dan cepat. Informasi yang didapat sangat berperan penting dalam 

pengambilan keputusan dibidang ekonomi. Informasi yang disajikan biasanya dalam bentuk 

laporan keuangan pada setiap periode untuk dipublikasikan. Laporan yang dipublikasikan 

berisi mengenai posisi kuangan dan kinerja perusahaan, sehingga, bagi pihak pengguna 

laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal dapat menilai dan mengambil 

keputusan dari laporan keuangan yang disajikan.  

Stabilitas akan terwujud apabila informasi yang tersedia memberikan gambaran riil 

kondisi keuangan suatu entitas dan untuk mewujudkan informasi yang relevan, berkualitas 

dan dapat diandalkan tersebut laporan yang dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu. 

Laporan keuangan auditan adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor 

eksternal yang bersifat independen sesuai dengan norma pelaporan dan standar-standar 

akuntansi keuangan (SAP, SAK, SAS ataupun ETAP) sehingga dapat diandalkan. Tujuan 

laporan keuangan yang diaudit terlebih dahulu adalah untuk membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan ataupun sebagai laporan 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap publik.  

Perilaku etis adalah perilaku ketika seseorang dapat bertindak sesuai dengan hukum, 

peraturan, dan moral yang telah ditetapkan. Perilaku etis sangat penting untuk diterapkan di 

segala bidang profesi, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyelewengan etika 

yang pada akhirnya dapat menyebabkan skandal didalam profesi tersebut.  

Kasus pelanggaran etika yang terkenal mengenai pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh akuntan adalah kasus Arthur Anderson dengan Enron, suatu perusahaan 

energi terkemuka di Dunia. Menurut Sukrisno dan Ardana (dalam Revita, 2014) Arthur 

Anderson (AA) merupakan salah satu kantor akuntan publik elit dunia yang termasuk dalam  

kelompok big eight, bahkan pada tahun 1985 AA masuk dalam peringkat satu dunia. Dengan 

reputasinya sebagai KAP peringkat satu dunia, maka sangat mengejutkan jika pada awal abad 

21 AA bubar karena terlibat kasus pelanggaran etika. AA melakukan pelanggaran etika 

dengan memanipulasi dan merekayasa laporan keuangan pada saat memberikan jasa audit 

dan non-audit kepada Enron.  



 
 

 
 

Di Indonesia sendiri telah banyak bermunculan kasus perilaku tidak etis yang 

melibatkan para akuntan dengan melanggar kode etik akuntan itu sendiri. Hal tersebut 

mengakibatkan melemahnya kepercayaan publik terhadap profesi ini.  Contoh kasusnya 

seperti manipulasi laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk yang melibatkan akuntan publik 

Hans Tuanakotta dan Mustofa dan terungkapnya kasus PT. Bank Lippo, kasus penolakan 

laporan keuangan PT. Telkom dengan KAP Eddy Pianto, PT. KAI, KAP Johan Malonda & 

Rekan dengan PT. Great River Internasional Tbk tahun 2003, KAP Biasa Sitepu dengan 

perusahaan Raden Motor 2009, serta kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus 

Tambunan sebagai akuntan internal pemerintahan pada tahun 2010 (Mella, 2015). 

Perilaku mahasiswa saat ini dapat mencerminkan perilaku pemimpin pada masa yang 

akan datang, maka perilaku mahasiswa perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana mereka 

akan berperilaku etis atau tidak etisnya di masa depan. Dengan adanya penelitian terhadap 

perilaku etis atau tidak etis dari mahasiswa dapat membantu manajemen perusahaan atau 

pihak tertentu untuk mengembangkan cara agar dapat mengurangi atau mencegah masalah-

masalah yang akan timbul pada masa depan dimana mereka mulai memasuki dunia kerja. 

Faktor selanjutnya adalah relativisme. Relativisme adalah suatu sikap penolakan 

terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis. Relativisme 

menolak prinsip dan aturan moral secara universal dan merasakan bahwa tindakan moral 

tersebut tergantung pada individu dan situasi yang dilibatkan (Forsyth, 2001). 

 Faktor lain yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan terhadap suatu tindakan pelanggaran adalah uang. Love of money merupakan 

perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. 

Perilaku yang dimaksud adalah kecintaan seseorang terhadap uang dalam bentuk material, 

bisa juga diwujudkan dalam bentuk benda atau barang berwujud lainnya yang diperoleh 

dengan menggunakan uang yang mereka miliki (Sugiantari dan Widana, 2016). 

Faktor selanjutnya yaitu gender. Gender juga menjadi salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi adanya skandal keuangan. Adanya pendekatan sosialisasi gender yang 

menyatakan pria dan wanita memiliki nilai yang berbeda ke dalam lingkungan kerja atau 

belajar. Faktor selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan akuntansi, berbagai skandal yang terjadi 

pada profesi akuntansi seharusnya menjadi contoh pembelajaran ke masa yang akan datang 

sehingga membuat mahasiswa akuntansi lebih peka terhadap isu-isu etika berkaitan dengan 

profesinya. Respon yang diberikan oleh mahasiswa akuntansi tentunya berkaitan dengan 

pengetahuan dan informasi yang diperoleh dibangku perkuliahan. 



 
 

 
 

  Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat diperkirakan 

dari idealisme, relativisme, orientasi etika, gender dan tingkat pengetahuan akuntansi 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. Populasi yang digunakan 

dan menjadi subjek penelitian yaitu mahasiswa program studi Akuntansi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH IDEALISME, RELATIVISME, LOVE OF MONEY, GENDER, DAN  

TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA 

AKUNTANSI ATAS PERILAKU ETIS AKUNTAN” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka peneliti menemukan beberapa 

masalah yang timbul, antara lain : 

1. Pelanggaran etika tidak hanya terjadi di luar negeri saja, namun di Indonesia juga 

marak terjadinya kasus pelanggaran etika. 

2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan dengan terjadinya kasus-

kasus terhadap etika profesi akuntan. 

3. Mahasiswa Akuntansi cenderung berorientasi relativis terhadap skandal etis 

menyangkut profesinya. 

4. Kecintaan terhadap uang dapat membuat seseorang rela melakukan apa saja untuk 

mendapatkannya. 

5. Perempuan berpersepsi lebih tegas pada perilaku etis dibanding laki-laki. 

6. Mahasiswa Akuntansi kurang mengetahui pelanggaran etika yang menimpa 

profesinya. 

7. Pelanggaran etika yang terjadi pada profesi akuntan menjadi pertimbangan 

mahasiswa untuk menentukan karir di bidang akuntansi. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah idealisme berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku 

etis akuntan ? 

2. Apakah relativisme berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku 

etis akuntan ? 



 
 

 
 

3. Apakah love of money berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku etis akuntan ? 

4. Apakah gender berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan ? 

5. Apakah tingkat pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi atas perilaku etis akuntan ? 

6. Apakah idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan 

akuntansi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian dan ruang lingkup yang menjadi pembatasan masalah, 

tanpa mengorbankan kebermaknaan, konsep dan permasalahan yang akan diteliti mengenai 

idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan akuntansi dengan 

subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan program studi Akuntansi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh idealisme terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku etis akuntan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh relativisme terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku etis akuntan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh orientasi etika terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

atas perilaku etis akuntan.  

4. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku etis akuntan.  

5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat 

pengetahuan akuntansi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan. 

 

 



 
 

 
 

1.6  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti 

dengan menghubungkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan serta 

dapat memperdalam pengetahuan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini membantu para praktisi dunia pendidikan di bidang akuntasi untuk 

mengembangkan pendidikan etika dalam rangka menciptakan lulusan yang 

profesional dan beretika sebagai calon akuntan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat memberikan 

perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Agar pembaca dapat mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan ini, 

maka penulisan mencantumkan sistematika dari penulisan penelitian ini : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang  landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar acuan teori bagi peneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai 

masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi atas perilaku etis akuntan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

serta hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, 

metode analisis dan pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan 

pembahasan atas hasil pengolahan data. 



 
 

 
 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga 

berisi saran-saran yang mungkin nanti berguna bagi organisasi maupun ilmu 

pengetahuan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Perkembangan Moral Kognitif 

Setiap orang dituntut untuk dapat berperilaku etis dalam melakukan setiap tindakan. Kanter 

(dalam Revita, 2014) berpendapat bahwa etis berasal dari kata etika yang dapat diartikan 

sebagai adat, kebiasaan dan ilmu yang mempelajari hubungan manusia, baik secara 

horizontal maupun vertikal. Etika berasal dari kata Yunani ethos (bentuk tunggal) yang 

berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan 

cara berpikir. Bentuk jamak dari etika adalah ta etha yang diartikan sebagai adat. Etika sama 

pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: mos (bentuk tunggal) atau mores 

(bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat,  

 

2.1.2 Persepsi 

 Persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungan yang meliputi objek, orang, 

dan simbol atau tanda yang melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah 

proses dimana individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan 

(stimulus) yang muncul dari objek, orang, dan simbol tertentu (Mella, 2014).  

 

2.1.3 Teori Etika 

 Etika adalah tatanan moral yang telah disepakati bersama dalam suatu profesi dan 

ditujukan untuk anggota profesi (Risa dalam Herry, 2013). Duka (dalam Herry, 2013) 

mengembangkan tiga teori etika, ketiga teori tersebut digunakan untuk mengembangkan 

penelitian ini, yaitu : 

1) UtilitarianismTheory 

Teori ini membahas mengenai optimalisasi pengambilan keputusan individu untuk 

memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif. Terdapat dua macam 

utilitarisme, yaitu  

a. act utilitarisme yaitu perbuatan yang bermanfaat untuk banyak orang. 

b. rule utilitarisme yaitu aturan moral yang diterima oleh masyarakat luas. 

2) Deontologi Theory 

Teori ini membahas mengenai kewajiban individu untuk memberikan hak kepada orang 

lain, sehingga dasar untuk menilai baik atau buruk suatu hal harus didasarkan pada 

kewajiban, bukan konsekuensi perbuatan. Deontologi menekankan bahwa perbuatan 



 
 

 
 

tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan karena kewajiban yang harus 

dilakukan (Bertens, 2000). 

3) Virtue Theory 

Teori ini membahas watak seseorang yang memungkinkan untuk bertingkah laku baik 

secara moral. Terdapat dua bagian virtue theory, yaitu: 

a. Pelaku bisnis individual, seperti: kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan. 

b. Taraf perusahaan, seperti: keramahan, loyalitas, kehormatan, rasa malu yang dimiliki 

oleh manajer dan karyawan.  

 

2.1.4 Etika Profesi Akuntan 

 Segala bidang profesi sangatlah penting dalam menerapkan perilaku etis. Setiap 

profesi memiliki kode etik tersendiri sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaannya. Etika 

profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Menurut Revita 

(2014) kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dapat 

dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI.  

 

2.1.5 Idealisme 

 Menurut Forsyth (dalam Yunika, 2013) idealisme pada suatu hal yang dipercaya oleh 

individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai 

moral. Idealisme merupakan karakteristik orientasi etis yang mengacu pada kepedulian 

seseorang terhadap kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk tidak merugikan orang lain. 

Idealisme mengacu pada luasnya seseorang percaya bahwa keinginan dari konsekuensi dapat 

dihasilkan tanpa melanggar petunjuk moral. Idealisme berkaitan dengan tindakan seseorang. 

 

2.1.6 Relativisme 

 Menurut Forsyth (dalam Yunika, 2013) relativisme adalah suatu sikap penolakan 

terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis. Relativisme 

menolak prinsip dan aturan moral secara universal dan merasakan bahwa tindakan moral 

tersebut tergantung pada individu dan situasi yang dilibatkan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.1.7 Love of Money 

 Uang adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam dunia bisnis, manajer menggunakan uang untuk menarik, mempertahankan, dan 

memotivasi karyawan (Milkovich dan Newman,2002 dalam Sugiantari dan Widana, 2016). 

Menurut Rubenstein (dalam Sugiantari dan Widana, 2016) di Amerika Serikat, keberhasilan 

seseorang diukur dengan uang dan pendapatan. Ketika kecurangan adalah salah satu langkah 

untuk memenuhi kebutuhan akan uang, orang-orang cenderung untuk merasionalisasi dan 

membenarkan ketidakjujuran mereka dengan mudah (Ariely, 2008) dalam (Ayu, 2014).  

 

2.1.8 Gender 

 Menurut Umar (dalam Mella, 2015), gender adalah suatu konsep analisis yang 

digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut 

pandang non-biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya maupun psikologis.  

 

2.1.9 Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

 Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari oleh 

seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan 

diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan adalah sesuatu yang hadir dan 

terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan, dan 

hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Pengetahuan  digunakan untuk 

memecahkan masalah yang ada dengan memadukan apa yang diketahui untuk menemukan 

solusi. Pengetahuan juga sangat bermanfaat untuk di masa yang akan datang, dengan 

mempelajari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau.  

 

2.2 Hipotesis penelitian 

 Dalam kerangka pikir dapat dilihat bahwa idealisme, relativisme, love of money, 

gender dan tingkat pengetahuan akuntansi mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku etis akuntan. Dari konteks tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H1  : Idealisme berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan. 



 
 

 
 

H2  : Relativisme berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan. 

H3 : Love Of Money berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku 

etis akuntan. 

H4 : Gender berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan. 

H5 : Tingkat pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

atas perilaku etis akuntan. 

H6 : Idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan akuntansi 

berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Waktu penelitian dilaksanakan pada April - Mei 2017. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini bersifat 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. 

 Dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian causal 

comparatif karena mencari tahu hubungan sebab akibat antar variabel dependen dan variabel 

independen dan menguji hipotesis yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan 

sebab akibat antar variabel yang akan diteliti yaitu antara variabel independen berupa 

idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan akuntansi dengan 

variabel dependen berupa persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Penelitian  

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel dependen dan Variabel Independen. 

Variabel dependennya adalah persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

Sedangkan variabel independennya adalah idealisme, relativisme, love of money, gender dan 

tingkat pengetahuan akuntansi. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dilakukan melalui : 

1. Studi Kepustakaan  

Dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta 

data-data atau artikel-artikel yang dapat membantu hasil dari penelitian ini. 

2. Studi Wawancara 



 
 

 
 

Dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi 

dengan membagikan kuisoiner. Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang 

perlu diketahui. Jawaban kuesioner penelitian ditentukan berdasarkan skala  likert. 

 

3.4.1  Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sugiyono 

(2010 : 23) mendefinisikan data kuantitatif sebagai data yang berbentuk angka, atau data 

kualitatif yang diangkakan (scoring). 

 

3.4.2 Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Husein Umar (2011 : 42) 

mendefinisikan data primer sebagai data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan 

dijawab langsung oleh subjek penelitian mengenai skandal etis yang melibatkan akuntan, 

yang dilihat dari segi idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan 

akuntansi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

 

3.5 Teknik Penetuan Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah 326 mahasiswa angkatan 2013, 2014 dan 

2015 program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji.  

 2. Sampel 

  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang duduk disemester 4,6 dan 8 sebanyak 150 

mahasiswa. 

 

3.6 Teknik Sampling  

 Teknik sampling adalah merupakan teknik pengalaman sampel (Sugiyono, 2001 : 56). 

(Margono, 2004 : 125) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah 



 
 

 
 

cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan 

dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif.  Dalam penelitian ini digunakan teknik 

sampling purposive sampling.    

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Uji Instrumen 

 Instrumen pengukuran variabel dalam penelitian kuantitatif harus memenuhi 

persyaratan agar menghasilkan data yang akurat. Untuk menghasilkan data yang akurat, maka 

suatu instrumen penelitian harus lulus uji validitas dan reliabilitas. 

 Uji instrumen dilakukan pada responden yang digunakan sebagai sampel. Selain itu, 

peneliti akan meminta bantuan responden untuk memberikan saran dan masukan untuk 

memperbaiki instrumen penelitian. 

 

1.) Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2012:29), uji validitas digunakan untuk menguji apakah 

pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut.  Dalam penelitian ini digunakan uji validitas item dengan kriteria 

internal yaitu membandingkan kesesuaian setiap komponen pertanyaan dengan total skor 

keseluruhan tes. Caranya yaitu dengan mengkolerasikan antara skor pertanyaan tertentu 

dengan skor total skala tetap. 

 

2.) Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006:41). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0 Untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Numnaly, 1967 dalam Ghozali, 

2006:42). 

 



 
 

 
 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian 

hipotesis dengan analisis regresi linear berganda. Terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar 

yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian persamaan regresi. Uji 

asumsi klasik yang  digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

1.) Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Jika nilai 

probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari 0,05, maka data distribusi normal (Ghozali, 

2006). 

 

2.) Uji Autokolerasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model 

regresi yang baik adalah adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006:96).  

 Pengujian ini menggunakan Statistic-d Durbin-Watson yang dihitung berdasarkan 

jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan : 

  
∑          

  
   

∑   
  

   

 

 secara intuitif dapat dilihat bahwa jika terdapat autokolerasi positif, maka nilai-nilai 

faktor gangguan yang berurutan akan cenderung mendekati satu sama lain, yaitu nilai positif 

  akan diikuti oleh nilai positif     lainnya. Hal ini berarti komponen pembilang dari 

statistik-d akan menjadi relatif lebih kecil sehingga dapat diperkirakan bahwa autokolerasi 

positif akan memberikan nilai statistik-d yang kecil. Sebaliknya, autokolerasi negatif ditandai 

dengan nilai statistik-d yang benar (Quadratullah, 2013:209). 

1) Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di bawah -2, maka diindikasikan ada 

autokolerasi positif. 

2) Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik diantara -2 sampai 2, maka 

diindikasikan tidak ada autokolerasi. 



 
 

 
 

3) Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di atas 2, maka diindikasikan ada 

autokolerasi negatif. 

 

3.) Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas ini betujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2007:91). Pada model regresi yang baik 

seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah multikolinearitas dalam model regresi, salah satu caranya dapat dilihat dari 

nilai Tolerance Value atau Variance Inflating factor (VIF) (Hasan, 2006:91). Dasar 

analisisnya : 

(a) Jika nilai Tollerance > 0,1 dan VIF < 10, berarti tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

(b) Jika nilai Tollerance < 0,1 dan VIF > 10, berarti terdapat masalah 

multikolinearitas. 

4.) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, akan dinamakan 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak 

terjadi adanya heteroskedastisitas (Husein Umar, 2011 : 179). Untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.  

 

3.7.3 Uji Hipotesis 

1. Uji determinasi sederhana (r
2
) 

 Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2007:36).  

 

 



 
 

 
 

2. Uji statistik t 

 Hasil uji signifikansi parameter individual (Ujistatistik t) digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individual 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen, dengan α = 5 % (Ghozali, 2007:41-42). T 

hitung dapat diperoleh dengan rumus: 

Bi 

t hitung = 

Sbi 

Dimana : 

bi  = koefisien regresi variabel i 

Sbi  = standar error variabel i 

Kriteria pengujian berdasarkan probabilitas sebagai berikut: 

1) Ho diterima jika  -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka secara parsial tidak ada pengaruh 

antar idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan akuntansi 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

2) Ho : ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka secara parsial ada 

pengaruh antar idealisme, relativisme, love of money, gender dan tingkat pengetahuan 

akuntansi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 

 

3. Uji statistik F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui signifikanasi regresi berganda Ry(12345). Uji F dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

   
    

              
 

 Keterangan : 

 R
2
  : koefisien korelasi ganda 

 k  : jumlah variabel independen 

 n  : jumlah anggota sampel  

      (Sugiyono, 2012 : 235) 

 

 Hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat pada tabel Ftabel pada taraf signifikansi 

5%. Apabila Fhitung lebih besar daripada Ftabel dengan signifikansi 5%, maka terdapat 



 
 

 
 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan 

apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 

Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Penentuan 

sampel dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa responden adalah mahasiswa 

jurusan program studi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji.  

Penyajian data mengenai identitas responden yaitu untuk memberikan gambaran 

tentang keadaan diri pada responden. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini di klasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, semester dan 

mata kuliah yang telah diambil. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi dari masing-

masing karakteristik responden tersebut: 

 

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar berusia 20 tahun 

yaitu sebanyak 60 orang (40%), dilanjutkan dengan usia 19 tahun sebanyak 40 orang 

(26,7%), berusia 21 tahun sebanyak 21 orang (14%), berusia lebih dari 22 tahun sebanyak 15 

orang (10%) dan berusia 22 tahun sebanyak 14 orang (9,3%).  

 

4.1.2 Karakterisitik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 94 orang (62,7%) dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 

orang (37,3%). 

 

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Semester 

 Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

semester 4 yaitu 57 orang (38%), dilanjut dengan mahasiswa semester 6 sebanyak 47 orang 

(31,3%) dan mahasiswa semester 8  

 

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Kuliah 

 Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang telah menempuh mata 

kuliah Etika Bisnis sebanyak 150 orang (100%), dilanjutkan dengan Pengauditan I sebanyak 

150 orang (100%) dan Pengauditan II sebanyak 92 orang (61,34%). 



 
 

 
 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas yang digunakan adalah uji validitas item. Validitas item ditunjukkan 

dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan total item dari hasil perhitungan 

korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat 

validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak 

(Priyatno, 2010:90). 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0 Untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Numnaly, 1967 dalam Ghozali, 

2006:42).  

 

4.3 Analisis Tanggapan Responden  

4.3.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan  

 Pengukuran variabel persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan terdiri 

dari 5 pertanyaan skala 1 sampai 4.  

 

4.3.2 Tanggapan Responden Terhadap Idealisme 

 Pengukuran variabel idealisme terdiri dari 10 item pertanyaan dengan skala 1 sampai 

4. Variabel idealisme mempunyai nilai total rata-rata sebesar 3,34 masuk kategori setuju. 

Nilai minimum jawaban responden mengenai variabel idealisme dicapai pada nilai 2,37 dan 

nilai maksimum jawaban responden ditunjuk pada nilai 3,61. 

 

4.3.3 Tanggapan Responden Terhadap Relativisme 

 Pengukuran variabel relativisme terdiri dari 10 item pertanyaan dengan skala 1 

sampai 4. Variabel relativisme mempunyai nilai total rata-rata sebesar 2,89 masuk kategori 



 
 

 
 

setuju. Nilai minimum jawaban responden mengenai variabel idealisme dicapai pada nilai 

2,43 dan nilai maksimum jawaban responden ditunjuk pada nilai 3,25. 

 

4.3.4 Tanggapan Responden Terhadap Love Of Money 

 Pengukuran variabel love of money terdiri dari 9 item pertanyaan dengan skala 1 

sampai 4. Variabel love of money mempunyai nilai total rata-rata sebesar 3,07 masuk kategori 

setuju. Nilai minimum jawaban responden mengenai variabel idealisme dicapai pada nilai 

2,85 dan nilai maksimum jawaban responden ditunjuk pada nilai 3,19. 

 

4.3.5 Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

 Pengukuran variabel tingkat pengetahuan akuntansi terdiri dari 10 item pertanyaan 

dengan skala 1 sampai 4. Variabel relativisme mempunyai nilai total rata-rata sebesar 3,07 

masuk kategori setuju. Nilai minimum jawaban responden mengenai variabel idealisme 

dicapai pada nilai 2,76 dan nilai maksimum jawaban responden ditunjuk pada nilai 3,21. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi dikatakan baik apabila telah terbebas dari masalah Normalitas, 

Autokorelasi, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas. 

A. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residu dari persamaan regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan 

statistik Kolmogrov-Smirnov (Uji K-S). Data dikatakan berdistribusikan normal 

apabila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05. 

  Hasil menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 1.115 dengan nilai 

probabilitas signifikan (Asymp. Sig) sebesar 0.167. Hasil uji menunjukkan nilai 

Asymp. Sig > 0.05, hal ini berarti model dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

B. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 



 
 

 
 

regresi. Model regresi yang baik adalah adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali, 2006:96). Untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada model regresi di 

SPSS dapat diamati melalui uji Durbin-Watson (uji DW) berkisar antara -2 sampai 

dengan 2 sebagai pedoman umum. Bila nilai uji statistik Durbin-Watson lebih kecil 

dari -2 atau lebih besar dari  2, maka residual error dari model regresi berganda terjadi 

autokorelasi (Quadratullah, 2013:209). 

Diketahui nilai Durbin-Watson 1,468. Berdasarkan persyaratan angka DW > -

2 dan DW < 2 (1,468 >  -2 dan 1,468 < 2, jadi dapat disimpulkan penelitian ini tidak 

terjadi autokorelasi. 

 

 C. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas ini betujuan menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2007 : 91). Jika nilai 

Tollerance > 0,1 dan VIF < 10, berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilai Tolerance dibawah 0,10 dan VIF lebih dari 10.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

 

 D. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, pengujian menggunakan model 

glejser. Uji heteroskedastisitas dengan metode glejser dilakukan dengan meregresikan 

nilai absolute residual terhadap variabel bebasnya. Jika nilai signifikan variabel bebas 

< 0.05 terhadap nilai mutlak residualnya, maka terjadi heteroskedatisitas. 

  Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa pada model regresi tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena Sig. variabel Idealisme absolut 

residual sebesar 0.087 > 0.05, Sig. variabel Relativisme 0.799 > 0.05, Sig. variabel 

Love Of Money 0.060 > 0.05, Sig. Variabel gender 0.576 > 0.05 dan Sig. variabel 

Tingkat Pengetahuan Akuntansi 0.878 > 0.05. 

 



 
 

 
 

4.5 Uji Regresi Linier Berganda 

 Uji regresi linier berganda untuk menguji variabel bebas secara bersama-

bersama atau simultan terhadap variabel terikat.  

Dari hasil analisis di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi yang 

terbentuk. Adapun persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:  

 

Y = 10,155  -  0,006 (X1) + 0,173 (X2) - 0,155 (X3) + 0,418 (X4) + 0,075 (X5) 

 

Dalam persamaan regresi di atas, didapat konstanta (a) adalah sebesar 10,155 

hal ini berarti jika nilai Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gneder 

(X4) dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan, maka Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y)  akan 

tetap sebesar 10,155. Sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jika nilai Idealisme (X1) naik satu satuan maka nilai Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) turun sebesar 0,006 satuan, dengan asumsi 

Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan 

Akuntansi (X5) tetap. 

b. Jika nilai Relativisme (X2) turun satu satuan maka nilai Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) naik sebesar 0,173 satuan, dengan asumsi 

Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gender (X4)   dan Tingkat Pengetahuan 

Akuntansi (X5) tetap. 

c. Jika nilai Love Of Money (X3) naik satu satuan maka nilai Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) turun sebesar 0,155 satuan, dengan asumsi 

Idealisme (X1), Relativisme (X2), Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

(X5) tetap. 

d. Jika nilai Gender (X4) turun satu satuan maka nilai Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) naik sebesar 0,418 satuan, dengan asumsi Idealisme 

(X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3) tetap dan Tingkat Pengetahuan 

Akuntansi (X5) tetap. 

e. Jika nilai Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) turun satu satuan maka nilai Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) naik sebesar 0,075 satuan, 



 
 

 
 

dengan asumsi Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3) dan Gender 

(X4) tetap. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

A.)    Uji Determinasi Sederhana (r
2
) 

 
Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 

presentase pengaruh variabel Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3), 

Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi untuk keseluruhan variabel didapat 

nilai Adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,080 yang menunjukkan bahwa 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) dipengaruhi oleh 

variabel Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan 

Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5)  sebesar 8,1 %, dan sisanya 91,9 % dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B.) Uji Statistik t    

Uji t dipergunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan varian variabel dependen. Hasil 

pengujian dapat dilihat dari tabel 4.19 yang menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan didalam penelitian ini menyatakan Idealisme (X1) tidak berpengaruh 

terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). Dari hasil 

pengujian signifikan parameter indivual (Uji t) menunjukkan tingkat signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari 0.05 yaitu 0.914. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Relativisme (X2) berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan (Y). Dari hasil pengujian signifikan parameter indivual (Uji t) 

menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.001. 

Maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Love Of Money (X3) berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). Dari hasil pengujian signifikan parameter indivual 

(Uji t) menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 yaitu 

0.004. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. 



 
 

 
 

Gender (X4) tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan (Y). Dari hasil pengujian signifikan parameter indivual (Uji t) 

menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0.05 yaitu 0.268. 

Maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) tidak berpengaruh terhadap Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). Dari hasil pengujian signifikan 

parameter indivual (Uji t) menunjukkan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih 

besar dari 0.05 yaitu 0.193. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

C.) Uji statistik F 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3), 

Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) secara bersamaan. 

  Berdasarkan Tabel 4.21 di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 

0.004. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika F hitung > F tabel dan nilai 

probabilitas < 0,05 maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan Tingkat 

Pengetahuan Akuntansi (X5) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). Hal ini ditunjukkan 

dari nilai signifikansi F = 0.004 < 0,05. Sehingga jika Idealisme (X1), Relativisme 

(X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) 

secara bersama-sama meningkat, maka Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku 

Etis Akuntan (Y) juga akan meningkat. 

 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengaruh Idealisme Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku 

Etis Akuntan 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Idealisme (X1) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku 

etis akuntan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi Idealisme (X1) naik 

satu satuan maka nilai Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan 

(Y) turun sebesar 0,006 satuan. Nilai signifikan yang lebih besar 0.05 yaitu 0,914, 



 
 

 
 

mengindikasikan bahwa Idealisme tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan. Artinya semakin tinggi 

tingkat idealisme seseorang maka semakin negatif persepsi terhadap perilaku etis. 

Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini ditolak. 

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian Mella (2015) yang 

menyatakan bahwa variabel idealisme berpengaruh signifikan negatif terhadap 

variabel persepsi mahasiswa akuntansi tentang krisis etika akuntan profesional. 

Dimana semakin tinggi idealisme mahasiswa akuntansi tersebut maka akan menilai 

secara lebih  tegas atas perilaku tidak etis akuntan. Hasil penelitian ini juga tidak 

mendukung dengan penelitian Revita (2014) yang menyatakan bahwa orang 

dengan idealisme tinggi cenderung tidak setuju atau menolak tindakan yang 

didalamnya terdapat perilaku tidak etis. 

 

b. Pengaruh Relativisme Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relativisme (X2) berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis 

akuntan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Relativisme (X2) turun satu satuan maka 

nilai Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) naik sebesar 

0,173 satuan. Nilai signifikan yang lebih kecil 0.05 yaitu 0.001, mengindikasikan 

bahwa Relativisme berpengaruh signifikan positif terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan. Artinya semakin tinggi tingkat relativisme 

seseorang maka semakin positif persepsi terhadap perilaku etis. Oleh karena itu H2 

dalam penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mella 

(2015) yang menyatakan bahwa relativisme berpengaruh signifikan positif 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang krisis etika akuntan profesional. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Revita (2014) yang menyimpulkan 

bahwa relativisme berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas 

perilaku tidak etis akuntan.  

 

 



 
 

 
 

c. Pengaruh Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Love Of Money (X3) 

berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai Love Of Money (X3) naik satu satuan maka nilai 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) turun sebesar 0,155 

satuan. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.004, 

mengindikasikan bahwa Love Of Money berpengaruh signifikan negatif terhadap 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan. Artinya semakin tinggi 

tingkat Love Of Money seseorang maka akan menurun persepsi seseorang terhadap 

perilaku etis akuntan. Oleh karena itu H3 dalam penelitian ini diterima. 

   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiantari dan Widana 

(2016) yang menyatakan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap 

persepsi mahasiswa akuntansi tentang krisis etika akuntan, yang menunjukkan 

semakin tinggi tingkat Love of Money yang dimiliki seseorang, maka akan semakin 

negatif persepsi terhadap krisis etika akuntan.  

 

d. Pengaruh Gender Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku 

Etis Akuntan 

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gender (X4) tidak berpengaruh 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Gender (X4) turun satu satuan maka nilai Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y) naik sebesar 0,418 satuan. 

Nilai signifikansi sebesar 0,268  dan lebih besar dari 0,05.  Hal tersebut 

memberikan arti bahwa Gender tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan. Oleh karena itu H4 dalam penelitian ini 

ditolak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Revita (2014) yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persepsi 

yang sama atas perilaku tidak etis akuntan. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mella (2015) yang menyatakan bahwa 

perempuan cenderung lebih tegas terhadap krisis etika akuntan profesional. 



 
 

 
 

e. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Akuntansi Terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

(X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

atas perilaku etis akuntan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengetahuan 

Akuntansi (X5) turun satu satuan maka nilai Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan (Y) naik sebesar 0,075 satuan. Nilai signifikansi yang 

diperoleh lebih besar dari 0.05 yaitu 0.304, mengindikasikan bahwa Tingkat 

Pengetahuan Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Atas Perilaku Etis Akuntan. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan akuntansi 

seseorang maka semakin positif persepsi terhadap perilaku etis. Oleh karena itu H5 

dalam penelitian ini ditolak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mella (2015) yang menyimpulkan bahwa Tingkat pengetahuan akuntansi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi tentang krisis etika 

akuntan profesional. 

 

f. Pengaruh Idealisme, Relativisme, Love Of Money, Gender dan Tingkat 

Pengetahuan Akuntansi Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Idealisme (X1), 

Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan 

Akuntansi (X5) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). Hal ini ditunjukkan dari 

nilai signifikansi F = 0.004 < 0,05. Sehingga jika Idealisme (X1), Relativisme 

(X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

(X5) secara bersama-sama meningkat, maka Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas 

Perilaku Etis Akuntan (Y) juga akan meningkat. Oleh karena itu H6 dalam 

penelitian ini diterima. 

 

 



 
 

 
 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan 

dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada 

bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Variabel Idealisme (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y).  

b. Variabel Relativisme (X2) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y).  

c. Variabel Love Of Money (X3) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap variabel 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y).  

d. Variabel Gender (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y). 

e. Variabel Tingkat Pengetahuan Akuntansi (X5) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y).  

f. Variabel Idealisme (X1), Relativisme (X2), Love Of Money (X3), Gender (X4) dan 

Tingkat Pengetahuan akuntansi (X5) secara serempak berpengaruh terhadap variabel 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Atas Perilaku Etis Akuntan (Y).  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang bisa diberikan adalah : 

a. Mahasiswa 

sebagai calon akuntan diharapkan memiliki standar moral yang tidak memihak, lebih 

mementingkan kepentingan dan kesejahteraan orang lain serta menyeimbangkan 

antara kepentingan pribadi dan orang lain. Seseorang yang memiliki idealisme yang 

tinggi akan mempertahankan persepsi etis saat dihadapkan dengan situasi yang tidak 

etis. 

b. Penelitian selanjutnya 

a. Menggunakan sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

b. Menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti atau meneliti 

variabel-variabel selain variabel dalam penelitian ini yang dapat 

mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku etis akuntan. 
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